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До проекту Закону України 
(реєстр. № 6325 від 10.04.2017)










Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції


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 запобігання корупції» та до Регламенту Верховної Ради України щодо посилення парламентського контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції та спрощення порядку звільнення Голови та членів агентства», внесеного народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 6325  від 10.04.2017) 

На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Парубія А.В. від  11 квітня 2017 року на засіданні Комітету 4 жовтня 2017 року (протокол № 94) 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 запобігання корупції» та до Регламенту Верховної Ради України щодо посилення парламентського контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції та спрощення порядку звільнення Голови та членів агентства», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 6325  від 10.04.2017).
Метою поданого законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є «посилення парламентського  контролю за діяльністю  Національного агентства з питань запобігання корупції та спрощення порядку звільнення Голови та членів Національного агентства з питань запобігання корупції».
У законопроекті пропонується внести зміни до статей 4, 5, 6, 20 Закону України «Про запобігання корупції» та доповнити Регламент Верховної Ради України новою статтею 208-4 «Порядок призначення та звільнення членів Національного агентства з питань запобігання корупції». 
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та в межах предмета відання Комітету, 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  про таке.
Згідно з частиною другою 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.
Правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції визначений статтею 4 Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якою Національне агентство з питань запобігання корупції  є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Національне агентство з питань запобігання корупції відповідальне перед Верховною Радою України і підзвітне Кабінету Міністрів України, та утворюється Кабінетом Міністрів України. 
Комітет зауважив, що гарантії незалежності Національного агентства з питань запобігання корупції  встановлені  статтею 9 Закону України «Про запобігання корупції», згідно з частиною першою якої незалежність Національного агентства від впливу чи втручання у його діяльність гарантується, перш за все, його спеціальним статусом. 
Згідно з частиною першою статті 113 Конституції України, статтею 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. 
На виконання повноважень, визначених статтею 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України. 
Вичерпний перелік повноважень Верховної Ради України встановлений  статтею 85 Конституції України, і, відповідно, доповнення до цього переліку може відбуватись шляхом внесення змін до Конституції України. Тому, недопустимо доповнення нових повноважень Верховної Ради України змінами до Закону України «Про запобігання корупції».  
Комітет зауважив, що Національне агентство з питань запобігання корупції – це центральний орган виконавчої влади, отже, на його працівників  поширюється дія Закону  України «Про державну службу» (пункт 2 частина друга  статті 3). Відтак, добір на посади має здійснюватися за конкурсом. Натомість, автор законопроекту пропонує функції конкурсної комісії покласти на комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції, що створить колізію із Законом України «Про державну службу». 
Комітет зазначив, що згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Отже, відповідно до положень частини другої статті 1 Регламенту Верховної Ради України, Регламент Верховної Ради України встановлює, зокрема, процедуру розгляду питань, згідно з повноваженнями, встановленими Конституцією України.  
Також Комітет привернув увагу до того, що новели, запропоновані автором до Регламенту Верховної Ради України, не узгоджуються із новелами, запропонованими до статті 5 Закону України «Про запобігання корупції». Так, згідно із запропонованими змінами  до зазначеної статті, «особа, яка претендує на заняття посади члена Національного агентства, подає комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з корупцією,  за два тижні до розгляду Верховною Радою України питання про призначення членів Національного агентства» відповідні документи. 
Водночас, у статті 208-4, якою пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України і яка визначатиме  порядок призначення та звільнення членів Національного агентства з питань запобігання корупції, відсутні новели щодо подання до комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з корупцією, відповідних документів та обов’язку оприлюднення відомостей з поданих документів на офіційному веб-сайті зазначеного комітету.  
Крім того, Комітет зазначив, що пунктами 12, 121, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 35 частини першої статті 85  Конституції України передбачено вичерпний перелік осіб, яких Верховна Рада України призначає на посаду, надає згоду на призначення на посаду та звільняє з посади. Водночас, серед цих кадрових призначень чи звільнень відсутні посади Голови та членів Національного агентства з питань запобігання корупції.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений  експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» та до Регламенту Верховної Ради України щодо посилення парламентського контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції та спрощення порядку звільнення Голови та членів агентства», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 6325  від 10.04.2017), і прийняв рішення направити його Комітету з питань  запобігання і протидії корупції, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                   П.В.ПИНЗЕНИК

