2

До реєстр. № 7409
      від 18.12.2017












Комітет з питань запобігання і протидії корупції

ВИСНОВОК 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції", внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. 
№ 7409 від 18.12.2017)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
18 грудня 2017 року Комітет на засіданні 6 лютого 2018 року (протокол № 106) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7409 від 18.12.2017).
Метою поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є приведення низки законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про запобігання корупції", що забезпечить єдиний підхід до реалізації його положень.
Для досягнення зазначеної мети у законопроекті пропонуються зміни до кодексів України (про працю, про адміністративні правопорушення, кримінального, цивільного захисту) та низки законів України, серед яких Закон України "Про статус народного депутата України" та Регламент Верховної Ради України.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону (реєстр. № 7409) внесений на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом. 
По суті поданого проекту Закону відповідно до предмета відання Комітет зазначив таке.
Законопроектом (реєстр. № 7409) пропонуються зміни до Закону України "Про статус народного депутата України", а саме, доповнення статті 24 Закону положенням про те, що на народних депутатів України поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції", а також до статті 25, якими передбачається обов’язок народного депутата України під час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, а також в інших випадках, встановлених Законом України "Про запобігання корупції". 
Комітет зауважив, що доповнення статті 24 Закону України "Про статус народного депутата України", в якій наведено перелік обов’язків народного депутата України у Верховній Раді України, її органах, у взаємозв’язках з виборцями тощо, новою частиною щодо поширення на народних депутатів України дії Закону України "Про запобігання корупції" є зайвим, оскільки у Законі України "Про запобігання корупції" до числа суб’єктів, на яких поширюється дія вказаного Закону, включено і народних депутатів України (підпункт б) пункту 1 частини першої статті 3).
Чинна редакція статті 25 Закону України "Про статус народного депутата України" передбачає подання народними депутатами України декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (ЗУ № 3206-VI від 07.04.2011), який втратив чинність згідно із Законом України "Про запобігання корупції" (№ 1700-VII від 14.10.2014), яким впроваджено нову форму фінансового контролю – подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Тому, Комітет вважає, що запропоновані зміни до статті 25 Закону України "Про статус народного депутата України", частини третьої статті 74 та частини другої статті 205 Регламенту Верховної Ради України (що стосуються заміни слів "декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за попередній рік за формою, встановленою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" словами "декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік") є обґрунтованими та такими, що відповідають термінології Закону України "Про запобігання корупції".
Крім того, серед інструментів фінансового контролю Законом № 1700-VII, передбачено повідомлення про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування, у зв’язку з цим запропоновано передбачити у статті 25 Закону України "Про статус народного депутата України" декларування в інших випадках, встановлених Законом України "Про запобігання корупції". 
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7409 від 18.12.2017), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону. 



Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК 




