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До реєстр. № 8080
від 28.02.2018












Комітет з питань правової політики та правосуддя

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  щодо тимчасового виконання обов’язків міністра", внесеного народними депутатами України Литвином В.М., Кириленком І.Г. (реєстр. № 8080 від 28.02.2018)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
1 березня 2018 року Комітет на засіданні 4 квітня 2018 року (протокол 
№ 112) 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  щодо тимчасового виконання обов’язків міністра", внесений народними депутатами України Литвином В.М., Кириленком І.Г. (реєстр. № 8080 від 28.02.2018).
Метою поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, "є вдосконалення правового регулювання тимчасового виконання обов’язків міністра – керівника міністерства, який очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю, визначає пріоритети роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання, тощо". 
Для досягнення зазначеної мети у законопроекті пропонуються зміни до статті 4 Закону України "Про тимчасове виконання обов'язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України" та до статей 9,18 Закону України  "Про Кабінет Міністрів України".
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання" від 4 грудня 2014 року 
№ 22-VIII, Комітет повідомляє таке. 


Проект Закону України (реєстр. № 8080) 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. 
Комітет зауважив, що 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 поданому законопроекті пропонується доповнити статтю 9 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" новою частиною тринадцятою такого змісту: "У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України, поданої Президентом України чи Прем’єр-міністром України, Президент України чи Прем’єр-міністр України не пізніше як у двотижневий строк вносить на розгляд Верховної Ради України подання щодо нової кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України".
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, а пунктом 12 частини першої статті 85 Конституції України визначено, що до повноважень Верховної Ради України належить призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем’єр-міністра України інших, зокрема, членів Кабінету Міністрів України. Відтак, зміни зазначені у поданому законопроекті, мали б бути запропоновані і до Регламенту Верховної Ради України, проте такі пропозиції відсутні.
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  щодо тимчасового виконання обов’язків міністра", внесеного народними депутатами України Литвином В.М., Кириленком І.Г. (реєстр. № 8080 від 28.02.2018), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону України. 


Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК 

