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В И С Н О В О К

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них  нормативно-правових актів проекту Постанови  Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Президента України Порошенка П.О. з вимогою щодо розпуску Верховної Ради України та призначення позачергових виборів до Верховної Ради України», внесеного народним депутатом України              Капліним С.М.  (реєстр. № 7251 від 01.11.2017)
За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від  від 3 листопада 2017 року Комітет на засіданні  6 грудня 2017 року (протокол № 100) розглянув на відповідність  оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів,  проект Постанови Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Президента України Порошенка П.О. з вимогою щодо розпуску Верховної Ради України та призначення позачергових виборів до Верховної Ради України», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7251 від 01.11.2017). 
Поданим проектом Постанови передбачається звернутися до Президента України Порошенка П.О. щодо розпуску Верховної Ради України та призначення позачергових виборів до Верховної Ради України.
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Постанови внесено на реєстрацію з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та електронним файлом (частини перша, друга статті 91 Регламенту Верховної Ради України).
Комітет зауважив що, згідно зі статтею 91 Конституції України Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених Конституцією України, а у частині другій статті 46 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що актами Верховної Ради України є закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви. Тобто, Звернення Верховної Ради України – це окремий акт Верховної Ради України, який приймається як «Звернення Верховної Ради України» (форма бланка затверджена додатком  № 7 до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від 25.05.2006 року    № 448).
Відповідно до частини першої статті 91 та частини першої статті 92 Регламенту Верховної Ради України законопроект, проект іншого акта, зокрема звернення,        вноситься на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, та внесений законопроект, проект іншого акта реєструється в Апараті Верховної Ради України. Тому, реєстраційний номер присвоюється при реєстрації саме проекту акта, і це мав бути проект Звернення, а проект Постанови реєструється з позначкою «До» і з тим же реєстраційним номером.  
Статтею 90 Конституції України визначено перелік підстав, за яких Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України, а саме коли протягом одного місяця у Верховній Раді України не сформовано коаліцію депутатських фракцій відповідно до статті 83 Конституції України; коли протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України; або коли протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
Отже, лише за наявності вищезазначених підстав, у Президента України виникає право достроково припинити повноваження Верховної Ради України.
Враховуючи зазначене, Комітет вважає, що проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 7251) оформлений без дотримання вимог Конституції України, Регламенту Верховної Ради України та Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України від  25 травня 2006 року № 448.
Відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94  Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання  вимог  закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Постанови Верховної Ради України «Про Звернення Верховної Ради України до Президента України Порошенка П.О. з вимогою щодо розпуску Верховної Ради України та призначення позачергових виборів до Верховної Ради України», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7251 від 01.11.2017),  і прийняв рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Постанови та Голові Верховної Ради України для повернення проекту Постанови суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради.
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