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Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя


                                                     ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності членів Уряду за відсутність на пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду питань, пов’язаних з парламентським контролем за діяльністю Кабінету Міністрів України», внесеного народними депутатами України Капліним С.М.  та Немировським А.В. (реєстр. № 5376 від 09.11.2016)

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В.  від 10 листопада 2016 року на засіданні Комітету 5 квітня 2017 року (протокол                № 76) розглянуто, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності членів Уряду за відсутність на пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду питань, пов’язаних з парламентським контролем за діяльністю Кабінету Міністрів України», внесений народними депутатами України Капліним С.М. та Немировським А.В. (реєстр. № 5376 від 09.11.2016),  включений до порядку денного шостої сесії згідно з Постановою Верховної Ради України «Про порядок денний шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання» від 21.02.2017 № 1852-VIII.
Метою поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього,  є «посилення відповідальності членів Уряду за відсутність на пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду питань, пов’язаних з парламентським контролем за діяльністю Кабінету Міністрів України». 
У поданому законопроекті пропонується доповнити новим пунктом 5 частину першу статті 18 та  новою частиною п’ятою статтю 45 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», а також викласти в новій редакції  пункт 27  частини першої статті 78 Регламенту Верховної Ради України. 
По суті запропонованих у законопроекті змін  Комітет зазначив  таке.
Відповідно до положень частини другої статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
Комітет зазначив, що статтею 85 Конституції України визначено вичерпний перелік повноважень Верховної Ради України, зокрема, згідно з пунктом 12 частини першої цієї статті, до повноважень Верховної Ради України належить  призначення  за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, звільнення зазначених осіб з посад.
Відповідно до статті 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. Верховна Рада України розглядає подання та призначає на посаду членів Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. 
Статтею 18 зазначеного Закону визначено вичерпний перелік причин звільнення члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) з посади Верховною Радою України:
1) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за поданою ним заявою про відставку;
2) за поданням Прем’єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України);
3) за поданням Президента України - Міністр закордонних справ України та Міністр оборони України;
4) за власною ініціативою.
У поданому законопроекті суб’єкти права законодавчої ініціативи  пропонують доповнити цей перелік новою підставою звільнення члена Кабінету Міністрів України – «за поданням Голови Верховної Ради України  стосовно члена Кабінету Міністрів України за пропуск більше половини пленарних засідань протягом чергової сесії Верховної Ради України, на яких відбувалась «Година запитань до Уряду», або пропуск засідання Верховної Ради України, на якому проводився розгляд звіту, доповіді Кабінету Міністрів України».
Комітет зазначив, що відповідно до статті 6 Конституції України, державна влада в Україні здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Статтею 75 Конституції України визначено, що єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України, а згідно зі статтею 113 Конституції України, статтею 1 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.
Повноваження Голови Верховної Ради України визначені статтею 88 Конституції України, згідно з якою Голова Верховної Ради України: веде засідання Верховної Ради України; організовує роботу Верховної Ради України, координує діяльність її органів; підписує акти, прийняті Верховною Радою України; представляє Верховну Раду України у зносинах з іншими органами державної влади України та органами влади інших держав; організовує роботу апарату Верховної Ради України. Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені Конституцією України, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України.
На виконання цього конституційного припису, статтею 78 Регламенту Верховної Ради України встановлені повноваження Голови Верховної Ради України, які у поданому законопроекті пропонується доповнити новелою про те, що Голова Верховної Ради України «вносить подання Верховній Раді України про звільнення члена Кабінету Міністрів України у випадках, передбачених законами України». 
Натомість, враховуючи зазначене, запропоновані новели щодо змін до статті 18 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та до статті 78 Регламенту Верховної Ради України за своїм правовим змістом суперечать положенням Конституції України.
Щодо доповнення новою частиною п’ятою статті 45 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» положенням про те, що «за відсутність на засіданні Верховної Ради України під час проведення «Години запитань до Уряду» або розгляду звіту, доповіді Кабінету Міністрів України без поважних причин, члену Кабінету Міністрів України не виплачується заробітна плата за місяць, в якому відбувалось таке засідання», Комітет зазначив таке.
Згідно зі  статтею 54 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», умови оплати праці членів Кабінету Міністрів України визначаються відповідно до законодавства. Водночас, робота члена Уряду не обмежується його участю у «Годині запитань до Уряду»,  його присутності на розгляді Верховною Радою України звіту та доповіді Кабінету Міністрів України. Отже, пропозиція, викладена у законопроекті щодо невиплати заробітної плати члену Кабінету Міністрів України, є не коректною. 
Комітет також привернув увагу до того, що при оформленні законопроекту допущено техніко-юридичні недоліки, а саме -  у порівняльній таблиці до законопроекту має бути зазначено «Регламент Верховної Ради України», оскільки основний текст Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» складається із двох пунктів.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок Комітету про те, що проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності членів Уряду за відсутність на пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду питань, пов’язаних з парламентським контролем за діяльністю Кабінету Міністрів України», внесений народними депутатами України Капліним С.М. та Немировським А.В. (реєстр. № 5376 від 09.11.2016), оформлено та зареєстровано без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, і прийняв рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК








