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До проекту Закону 
(реєстр. № 6227  від 23.03.2017)









Комітет з  питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування


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 Закону України «Про державну службу», внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 6227 від 23.03.2017)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України 
Парубія А.В. від 24 березня 2017 року на засіданні Комітету 12 квітня ц.р.  (протокол № 77)  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 Закону України «Про державну службу», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 6227 від 23.03.2017).
Поданим законопроектом передбачається внести суттєві зміни до Закону України «Про державну службу» з метою, як зазначено у пояснювальній записці до нього, «врегулювання проблемних питань шляхом уточнення окремих положень Закону». 
Зокрема,  у статті 3 поданого законопроекту пропонується уточнення переліку осіб, на яких не поширюється дія Закону України   «Про державну службу». Також, у статті 6 законопроекту пропонується розширити коло осіб, які відносяться до категорій «А» та «Б» посад державних службовців, серед яких, зокрема, до категорії «А» (вищий корпус державної служби)  пропонується віднести посади Керівника Апарату Верховної Ради України та його заступників.
У пункті 4 пояснювальної записки до законопроекту зазначається, що реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткового фінансування з державного та місцевих бюджетів. 
У межах предмета відання, згідно з Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 № 22-VIII, Комітет зазначив таке.
Відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України, частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або  витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи  зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості  бюджету.
Комітет зазначив, що у поданому законопроекті пропонується також внести зміни до частини четвертої статті 91 Закону України «Про державну службу» – «Особливості проходження державної служби в окремих державних органах», згідно з якими у випадках, передбачених частиною третьою статті 44, частиною сьомою статті 52, частиною другою статті 53 цього Закону, повноваження суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України покладаються на Голову Верховної Ради України, а саме -  оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», здійснюється суб’єктом призначення (частина третя статті 44); премія за результатами оцінювання службової діяльності та місячна або квартальна премія державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», встановлюється суб’єктом призначення відповідно до цієї статті (частина сьома статті 52); заохочення до державних службовців, які займають посади категорій «Б» і «В», застосовуються керівником державної служби, а щодо державних службовців, які займають посади категорії «А», - суб’єктом призначення (частина друга статті 53 Закону України «Про державну службу»). 
Згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить призначення на посаду та звільнення з посади Керівника Апарату Верховної Ради України. 
Зазначена конституційна норма відображена у  статті 8 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою Керівник Апарату Верховної Ради України призначається на посаду та звільняється з посади Верховною Радою України. Кандидатуру на посаду Керівника Апарату Верховної Ради України визначає і пропонує Верховній Раді України Голова Верховної Ради України.
Крім цього, статтею 88 Конституції України та статтею 78 Регламенту Верховної Ради України визначені повноваження Голови Верховної Ради України. Зокрема, Голова Верховної Ради України організовує роботу Апарату Верховної Ради України та здійснює контроль за його діяльністю; пропонує Верховній Раді України кандидатуру для призначення на посаду Керівника Апарату Верховної Ради України (пункти 20, 22 статті 78 Регламенту Верховної Ради України).
Натомість, ані Регламентом Верховної Ради України, ані чинним Законом України «Про державну службу», ані поданим законопроектом, який передбачає суттєві зміни до зазначеного Закону, і зокрема  в частині призначення Керівника Апарату Верховної Ради України, не врегульовано питання порядку заміщення вакантної посади Керівника Апарату Верховної Ради України  та призначення «виконуючого обов’язки» на посаду Керівника Апарату Верховної Ради України – Верховна Рада України чи Голова Верховної Ради України.
Комітет також зауважує, що є певні періоди, коли Голова Верховної Ради України втрачає можливість виконувати свої обов’язки як Голова Верховної Ради України. Ці періоди пов’язані з достроковим припиненням повноважень Верховної Ради України, достроковими виборами або черговими виборами народних депутатів України
Так, відповідно до частини другої статті 77, частини першої статті 81, пункту 8 частини першої статті 106 Конституції України внаслідок припинення Президентом України повноважень Верховної Ради України і призначення позачергових виборів до Верховної Ради України, повноваження народних депутатів України припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України.
Крім цього, згідно з положеннями частини першої статті 90 Конституції України повноваження Верховної Ради України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради України нового скликання.
Відповідно до частин першої, третьої, четвертої статті 13 Регламенту Верховної Ради України для підготовки пропозицій щодо організації та проведення пленарних засідань першої сесії Верховної Ради України нового скликання, підготовки проектів відповідних актів Голова Верховної Ради України попереднього скликання, а в разі його відсутності – Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України організовує формування Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України та скликає перше засідання цієї Підготовчої депутатської групи, яка обирає із свого складу голову, заступника голови та секретаря групи і здійснює роботу на засадах, установлених для тимчасових комісій та припиняє свою діяльність після створення комітетів України. 
І саме з початком роботи Підготовчої  депутатської групи Голова Верховної Ради України попереднього скликання втрачає свої повноваження як Голова Верховної Ради України. Відтак, залишається законодавчо не врегульованим питання суб’єкта призначення стосовно Керівника Апарату Верховної Ради України на період до обрання Верховною Радою України нового скликання Голови Верховної Ради України.
 Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок Комітету на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» (щодо уточнення окремих положень), внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 6227), і прийняв рішення направити його Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК




