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До проекту Закону 
(реєстр. № 6658  від 29.06.2017)










Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони


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 законодавчих актів України щодо громадянства осіб, яким надано допуск до державної таємниці, а також осіб, які претендують на зайняття або обіймають посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування»,  внесеного народними депутатами України                        Сотник О.С. та іншими (разом – 15 підписів), (реєстр. № 6658 від 29.06.2017)

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                        30 червня 2017 року Комітет на засіданні 18 жовтня 2017 року (протокол                     № 96) розглянув, 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 законодавчих актів України щодо громадянства осіб, яким надано допуск до державної таємниці, а також осіб, які претендують на зайняття або обіймають посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування»,  внесений  народними депутатами України Сотник О.С. та іншими (разом – 15 підписів), (реєстр. № 6658 від 29.06.2017).
Як зазначено у пояснювальній записці, метою вказаного законопроекту є «законодавче врегулювання питання допуску до державної таємниці осіб з декількома громадянствами, а також наявності множинного громадянства у осіб, які претендують на зайняття або обіймають посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування».
У поданому законопроекті пропонується внести зміни до низки кодексів та законів України.
Зокрема, передбачається в абзаці другому частини третьої статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо доступу народного депутата України до державної таємниці) слова «після взяття народним депутатом письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці» замінити словами «у порядку, передбаченому законом, що регулює суспільні відносини, пов’язані з охороною державної таємниці».
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 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.
У поданому законопроекті пропонується, зокрема,  внести зміни до частини шостої статті 27 Закону України «Про державну таємницю», а саме – після слів «доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою» доповнити словами «проходження перевірки, передбаченої статтею 24 цього Закону» (щодо надання доступу до державної таємниці Президентові   України,   Голові   Верховної   Ради  України, 
Прем’єр-міністрові  України  та  іншим  членам  Кабінету Міністрів 
України,  Голові  Верховного  Суду України, Голові Конституційного 
Суду   України,  Генеральному  прокурору,  Голові  Служби  безпеки 
України,  Голові  та  іншим  членам  Рахункової  палати,  народним 
депутатам  України).
Комітет зазначив, що статтею 24 Закону України «Про державну таємницю» передбачено, що перевірка громадян у зв’язку з їх допуском до державної таємниці здійснюється органами Служби безпеки України.  У ході перевірки органами Служби безпеки України з’ясовуються наявність чи відсутність обставин, передбачених пунктами 2 і 4 частини першої та частиною другою статті 23 цього Закону, згідно з якими допуск до державної таємниці не надається у разі   сприяння  громадянином   діяльності   іноземної   держави, іноземної організації чи їх представників, а також окремих 
іноземців чи осіб без громадянства, що завдає шкоди інтересам 
національної безпеки України, або участі громадянина в діяльності 
політичних партій та громадських організацій, діяльність яких 
заборонена у порядку, встановленому законом; наявності у громадянина судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини, не погашеної чи не знятої в установленому порядку; повідомлення громадянином під час оформлення допуску недостовірних відомостей про себе; постійного проживання громадянина за кордоном або оформлення ним документів на виїзд для постійного проживання за кордоном; невиконання громадянином обов’язків щодо збереження державної таємниці, яка йому довірена або довірялася раніше. 
Повідомлення органів Служби безпеки України про відмову в наданні громадянам допуску до державної таємниці мають містити посилання на відповідні положення статті 23 Закону України «Про державну таємницю» (частина четверта статті 24 зазначеного Закону).
	Згідно зі статтею 1 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України є представником  Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України. При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі.
	Частиною третьою статті 19 Закону України «Про статус народного депутата України» визначено, що народний депутат України має право знайомитися з будь-якою конфіденційною та таємною інформацією з питань депутатської діяльності. Доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається після взяття народним депутатом України письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.
Водночас, частиною сьомою зазначеної статті передбачені обмеження у використанні народним депутатом України інформації, а саме: «Народний депутат не може розголошувати інформацію, яка стала йому відомою під час здійснення депутатських повноважень, якщо ця інформація: була йому надана під час підготовки чи розгляду питань, що були розглянуті на закритих засіданнях Верховної Ради України та її органів; є конфіденційною чи таємною відповідно до закону і стала йому відомою у зв’язку з виконанням депутатських повноважень».
Комітет зазначив, що Законом України «Про інформацію» встановлені загальні правові основи створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони та захисту інформації. Загальними є також норми статей 20 - 21 цього Закону, які передбачають обмеження доступу, зокрема, до конфіденційної чи таємної інформації.
В той же час, з огляду на конституційно-правовий статус народного депутата України, чинним законодавством України визначено певні особливості його статусу як учасника інформаційних відносин. Порядок надання народному депутату України інформації, необхідної для здійснення ним своїх повноважень, детально унормований чинним законодавством України. Відповідні положення містяться в Конституції України (стаття 86), Законі України «Про статус народного депутата України» (статті 15, 16, 19), а також у частині шостій статті 27 Закону України «Про державну таємницю», відповідно до якої народним депутатам України доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності надається за посадою після взяття ними письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці. Таким чином, у положеннях вищенаведених статей чітко виписано особливості участі народного депутата України в інформаційних відносинах, і зокрема, його право на ознайомлення із будь-якою таємною чи конфіденційною інформацією.
Також Комітет зауважив, що у пункті 3 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту  дається доручення Службі безпеки України щодо  розробки та затвердження Порядку здійснення заходів, спрямованих на встановлення наявності іноземного громадянства у осіб, яким надається допуск до державної таємниці, та провести перевірку щодо наявності у осіб, які обіймають посади в органах державної влади чи органах  місцевого самоврядування і яким було надано допуск чи доступ до державної таємниці, поряд з громадянством України одного або декількох іноземних громадянств (підданств).
Комітет зазначив, що відповідно до частини другої статті 19 Конституції України, посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тому некоректно давати доручення Службі безпеки України розробити та затвердити підзаконний акт «Порядок здійснення заходів, спрямованих на встановлення наявності іноземного громадянства у осіб, яким надається допуск до державної таємниці», який має застосовуватись до таких посадових осіб, як Президент України, Голова Верховної Ради України, народні депутати України. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо громадянства осіб, яким надано допуск до державної таємниці, а також осіб, які претендують на зайняття або обіймають посади в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування», внесений  народними депутатами України     Сотник О.С. та іншими (разом – 15 підписів), (реєстр. № 6658 від 29.06.2017), та прийняв рішення направити його Комітету з питань національної безпеки і оборони, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.



Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК











