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До проекту Закону
(реєстр. № 8157  від   19.03.2018)










Комітет  з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності


ВИСНОВОК


на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України», внесеного народними депутатами України Южаніною Н.П., Курячим М.П., Герасимовим А.В., Лук’янчуком Р.В. та Королем В.М. (реєстр. № 8157 від 19.03.2018)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                    19 березня 2018 року на засіданні Комітету 4 квітня 2018 року (протокол № 112) розглянуто на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проект Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України», внесеного народними депутатами України Южаніною Н.П., Курячим М.П., Герасимовим А.В., Лук’янчуком Р.В. та Королем В.М. (реєстр. № 8157 від 19.03.2018). 
Метою проекту Закону, як зазначено у пояснювальній записці,  є «створення організаційно-правових засад діяльності Національного бюро фінансової безпеки України, головним завданням якого є забезпечення фінансової безпеки держави шляхом побудови на основі використання нових ризик-орієнтованих методів кримінального аналізу системи своєчасного виявлення та усунення системних загроз у сфері публічних фінансів, запобігання їх виникненню в майбутньому».
У підпункті 31 пункту 2 розділу VI «Прикінцеві положення» поданого законопроекту пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України статтями 2085 – 2086 про порядок призначення членів Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро фінансової безпеки України та про порядок прийняття рішення про  звернення до Президента України щодо звільнення Директора Національного бюро фінансової безпеки України з посади. 
Також, у підпункті 32 вищезазначеного розділу пропонується доповнити статтю 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» частиною одинадцятою такого змісту: « 11. Комітети, до предметів відання яких належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, питання податкової та митної політики, питання фінансової політики і банківської діяльності, на основі пропозицій депутатських фракцій (груп) здійснюють підготовку та подають на розгляд Верховної Ради України кандидатури членів Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро фінансової безпеки України, які пропонуються Верховній Раді України для призначення відповідно до статті 45 Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України». 
У межах предмета відання Комітету, визначеного 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.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, проект Закону внесено 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 при оформленні законопроекту допущено техніко-юридичні недоліки. 
Згідно з положеннями частини восьмої 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.
У поданому законопроекті у розділі VI «Прикінцеві положення» законопроекту зазначено термін набрання чинності законом та зміни до інших законів, які необхідні для реалізації положень законопроекту після його прийняття, а у розділі VII «Перехідні положення» законопроекту зазначено лише умови, які застосовуються у разі, якщо потрібно врегулювати відносини, пов’язані з переходом від існуючого правового регулювання до бажаного, того, яке має запроваджуватися з прийняттям нового закону. 
У пункті 5 «Фінансово-економічне обґрунтування» пояснювальної записки до поданого проекту Закону зазначено, що «Прийняття та реалізація законопроекту потребує виділення коштів з Державного бюджету України, перерозподіл яких повинен бути здійснений внаслідок ліквідації податкової міліції, окремих підрозділів захисту економіки Національної поліції Міністерства внутрішніх справ України,  підрозділів СБУ, що опікуються боротьбою з економічними злочинами».
Комітет зауважив, що відповідно до положень частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України, частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету),  суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.  До поданого законопроекту такі матеріали не додані.                                           
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.
Комітет зазначив, що проектом Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України» (реєстр. № 8157) визначені, зокрема, правовий статус, обов’язки та відповідальність працівників Національного бюро фінансової безпеки України. 
Статтею 45 «Конкурсна комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НБФБ» поданого проекту Закону визначено, зокрема, що до складу Конкурсної комісії входять: три особи, яких визначає Верховна Рада України; три особи, який визначає Президент України; три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України, які зобов’язані визначити та подати до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії центрального апарату НБФБ перелік осіб своїх представників до складу Конкурсної комісії. 
У розвиток цього в поданому законопроекті пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України статтями 2085 та 2086 .
У статті 2085 «Порядок призначення членів Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Національного бюро фінансової безпеки України» поданого законопроекту (з посиланням на                  статтю 45 проекту Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України») пропонується, що члени Конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НБФБ призначаються за поданням комітетів, до предмета відання яких належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, питання податкової та митної політики, питання фінансової політики і банківської діяльності. Комітети Верховної Ради України приймають рішення щодо кандидатур членів Конкурсної комісії, які пропонуються Верховній Раді України для обрання, на основі пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).  Рішення про призначення членів Конкурсної комісії оформляється відповідною постановою Верховної Ради України.         
                                                                               
Проте, ані у законопроекті, ані у запропонованих змінах до Регламенту Верховної Ради України не визначено порядок відбору представників від Верховної Ради України до складу Конкурсної комісії.     
Натомість, порядок відбору представників  від Верховної Ради України  до складу Конкурсної комісії  може бути визначений у  Регламенті Верховної Ради України на зразок, як це передбачено статтею 2083 Регламенту Верховної Ради України «Порядок формування Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».
Також, у запропонованій статті 2086 Регламенту Верховної Ради України  «Порядок прийняття рішення про звернення до Президента України щодо звільнення Директора Національного бюро фінансової безпеки України з посади» поданого законопроекту (з посиланням на статтю 41 проекту Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України») передбачається  новела про те, що Верховна Рада України може прийняти рішення (постанову) про звернення до Президента України щодо звільнення Директора НБФБ з посади, що має наслідком його відставку з посади. 
Згідно з частиною четвертою статті 41 законопроекту, Верховна Рада України за наявності відповідних підстав, за пропозицією не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України може прийняти рішення  про звернення до Президента України щодо звільнення Директора НБФБ з посади.
Зважаючи на те, що поняття «відставка з посади» та «звільнення з посади» не є тотожними, вбачається доцільним привести у відповідність до частини четвертої статті 41 законопроекту (реєстр. № 8157) новели, запропоновані у                        новій статті 2086 Регламенту Верховної Ради України цього проекту Закону. 
Тому, Комітет зауважив, що пропозиції про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» не можуть бути підтримані в редакції, запропонованій у проекті Закону (реєстр. № 8157)  і потребують доопрацювання.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив експертний висновок на проект Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України»,  внесений народними депутатами України Южаніною Н.П., Курячим М.П., Герасимовим А.В., Лук’янчуком Р.В. та Королем В.М. (реєстр. № 8157 від 19.03.2018), і прийняв рішення направити його Комітету з питань  законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності,  який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК

