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До реєстр. № 5659
від 19.01.2017









ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 5659 від 19.01.2017) 

Комітет на засіданні 17 січня 2018 року (протокол № 105) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 20 січня 2017 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та по суті правового змісту проект Закону України «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 5659 від 19.01.2017), а також висновки комітетів з питань бюджету від 22 лютого 2017 року (лист № 04-13/8-468 (50293) від 02.03.2017), з питань запобігання і протидії корупції від 22 лютого 2017 року (лист № 04-19/17-170 (57812) від 10.03.2017),
з питань європейської інтеграції від 24 травня 2017 року (лист № 04-17/10-892 (160692) від 10.07.2017) та висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України за № 16/3-848/5659 (267692) від 23 листопада 2017 року.
Поданим проектом Закону пропонується прийняти новий Закон України «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України» положеннями якого передбачити, що до стабілізації економічної ситуації в Україні, підвищення до європейського рівня розміру мінімальної заробітної плати, пенсії, стипендій, інших грошових виплат населенню, встановити посадовий оклад народних депутатів України у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Такі зміни пропонуються, як зазначає ініціатор законопроекту у пояснювальній записці до нього, з метою досягнення соціальної справедливості у сфері оплати праці населення і народних депутатів України та встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект зареєстрований з дотриманням положень Регламенту Верховної Ради України. Водночас в оформленні законопроекту та супровідних документів до нього допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, зокрема: 
	 згідно з частиною восьмою статті 90 Регламенту Верховної Ради України, якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття. У положеннях статей 20 та 33 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачені гарантії трудових прав народного депутата України і фінансове, медичне та соціально-побутове забезпечення народного депутата України. Проте жодних змін до вказаних положень не запропоновано;
	 положення законопроекту не узгоджуються з частиною другою статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з якою народний депутат України в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабінету Міністрів України. Таким чином, за умови запропонованого обмеження посадового окладу народного депутата України на рівні одного прожиткового мінімуму для працездатної особи, ці положення не відповідатимуть вимогам, встановленим у статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України»;

 для полегшення застосування норм і виключення різнотлумачень кожне нормативне положення має бути чітко викладено та сформульовано таким чином, щоб не виникало сумніву щодо його суті. Вживання у тексті законопроекту виразу «до підвищення до європейського рівня мінімальної заробітної плати…» є недоречним. Оскільки незрозумілим є те, як розраховується цей показник. До того ж достеменно не відомо застосування в країнах Європейського Союзу мінімальних соціальних гарантій на зразок прожиткового мінімуму, мінімальної заробітної плати;
	згідно з частиною першою статті 91 Регламенту Верховної Ради України законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду. За наслідками розгляду законопроекту в першому читанні Верховна Рада України може прийняти одне з рішень передбачених частиною першою статті 114 Регламенту Верховної Ради України, серед яких немає рішення про прийняття законопроекту за основу та в цілому за наслідками розгляду в першому читанні. Натомість, Верховна Рада України після прийняття законопроекту за основу може прийняти рішення про прийняття законопроекту в цілому, за умови дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України (частина четверта статті 102, частина друга статті 114 Регламенту Верховної Ради України).

По суті правового змісту запропонованих змін Комітет зазначив, що питання обмеження розміру заробітної плати народного депутата України порушувалися в низці законопроектів (реєстр. № 2647 від 15.04.2015, реєстр. № 2647-1 від 23.04.2015, реєстр. № 5307 від 26.10.2016). Також таке обмеження встановлювалося законами України, наприклад, статтею 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» (від 16.01.2014 № 719-VII) (в розмірі 6 109,0 грн.), пунктом 10 розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» (від 28.12.2014 № 76-VІІІ) (в розмірі 8 526,0 грн.). Отже, не існувало прецеденту обмеження заробітної плати народного депутата України обсягом, меншим від мінімальної заробітної, як це запропоновано у законопроекті (реєстр. № 5659). Крім того, усі обмеження заробітних плат, що встановлювалися вищезазначеними законами, стосувалися не лише народних депутатів України, а й членів Кабінету Міністрів України, що в свою чергу забезпечувало певний паритет між представниками різних гілок влади, а також відповідало положенням статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України». 
У доповнення до зазначеного, про що йшлося вище, автор законопроекту пропонує обмежити тимчасово розмір посадового окладу народного депутата України одним прожитковим мінімумом для працездатної особи. Так, відповідно до статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» у 2018 році встановлено, що прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць становить: з 1 січня – 1 700,0 гривень, з 1 липня – 1 777,0 гривні, з 1 грудня – 1853,0 гривні. Тоді як розмір мінімальної заробітної плати є вищим і наразі становить 3 723,0 грн. Відповідно до частини четвертої статті 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Основні державні соціальні гарантії, в тому числі мінімальна заробітна плата, встановлюються законами з метою  забезпечення  конституційного  права  громадян на достатній життєвий рівень (стаття 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії».)
В пояснювальній записці до проекту Закону (реєстр. № 5659) у частині фінансово-економічного обґрунтування йдеться про те, що проект акта не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України, а навпаки призведе до економії коштів, які виділяються на забезпечення діяльності Верховної Ради України. Проте, враховуючи положення частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України необхідність фінансово-економічного обґрунтування (включаючи необхідні розрахунки) існує в разі впливу прийнятого законопроекту на показники бюджету (як надходжень так і витрат). З одного боку запропоновані зміни розміру заробітної плати народних депутатів України зменшать обсяги видатків Державного бюджету України, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів – Апарату Верховної Ради України за такими основними статтями видатків, як оплата праці і нарахування на заробітну плату та соціальне забезпечення (за рахунок якої відповідно до частини четвертої статті 32, частини другої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» виплачуються кошти для відшкодування витрат на здійснення депутатських повноважень). З іншого ж боку із нарахованої народним депутатам України заробітної плати на загальних підставах здійснюється утримання встановлених податковим законодавством України податків і зборів (на сьогоднішній день – податку з доходів фізичних осіб та військового збору), що є також джерелами формування дохідної частини бюджетів різних рівнів, а тому пропорційно зменшенню заробітної плати народного депутата України зменшаться обсяги податків і зборів, що утримуються із такого заробітку та є джерелом надходжень до бюджетів. Тому необхідність внесення відповідних розрахунків у фінансово-економічному обґрунтуванні до даного законопроекту є очевидною.
Аналізуючи обґрунтованість запропонованих змін Комітет також відмітив, що відповідно до положень статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат України в питаннях матеріального і соціально-побутового забезпечення прирівнюється до членів Кабінету Міністрів України. Так, для прикладу посадовий оклад члена Кабінету Міністрів України у 2017 році був приблизно у п’ять разів більшим від запропонованого законопроектом розміру заробітної плати народного депутата України. Таким чином, за умови прийняття вказаного проекту Закону (реєстр. № 5659) народні депутати України будуть в умовах оплати праці значно нижче в порівнянні з представниками інших державних органів (що належать до виконавчої та судової гілок влади). 
Крім того, відповідно до положень статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» 7 грудня 2017 року було прийнято Постанову Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (№ 2240-VIII), положеннями якої запропоновано встановлювати посадові оклади народних депутатів України на рівні посадових окладів членів Кабінету Міністрів України.
У висновку Комітету з питань запобігання і протидії корупції на проект Закону (реєстр. № 5659) йдеться, що у проекті акта виявлено корупціогенні фактори – законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Комітет з питань бюджету у висновку на законопроект (реєстр. № 5659) звертає увагу на відсутність фінансово-економічних обґрунтувань до законопроекту (включаючи відповідні розрахунки).   
Комітет також погодився із зауваженнями до законопроекту (реєстр.
№ 5659), що наводяться у висновку Головного науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, зокрема, що законопроект не має самостійного предмету правового регулювання, оскільки питання оплати праці народних депутатів України визначаються у Законі України «Про статус народного депутата України», а також аргументами, що зводяться до загальної рекомендації про відхилення законопроекту. 
Враховуючи вищевикладене та висновки, надані на законопроект (реєстр.
№ 5659), керуючись положеннями частини третьої статті 93, пункту 1 частини першої статті 111, пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 5659 від 19.01.2017), і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання вказаний законопроект, а у разі включення – за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні відхилити його.

Перший заступник 
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