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До проекту Закону
(реєстр. № 8157-1  від  20.03.2018)









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 Журжієм А.В., Войціцькою В.М. та іншими (разом – 14 підписів)  (реєстр.                  № 8157-1 від 20.03.2018)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                    20 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», внесений народними депутатами України Журжієм А.В., Войціцькою В.М. та іншими (разом – 14 підписів)  (реєстр.                         № 8157-1 від 20.03.2018), 
Метою проекту Закону, як зазначено у пояснювальній записці,                               є «розділення сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та cтворення Національного бюро фінансової безпеки – державного правоохоронного органу, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки».
У підпункті 16 пункту 8 розділу VI «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» поданого законопроекту пропонується: доповнити пунктом 11 частину першу статті 14, доповнити новою статтею 332 ,  замінити слова в частині першій статті 48 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».         
У підпункті 33 пункту 8 вищезазначеного розділу пропонується викласти в новій редакції частину шосту статті 6  Регламенту Верховної Ради 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 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.
Проте, ці вимоги не дотримано авторами законопроекту, оскільки термін набрання чинності законом, врегулювання відносин, пов’язаних з переходом від існуючого правового регулювання до бажаного, яке має запроваджуватися з прийняттям нового закону, та внесення змін до законів України викладено в одному розділі VI  «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту. 
Також, у тексті проекту Закону, у порівняльній таблиці до нього  зазначено, що зміни вносяться до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», натомість, цей Закон за структурою складається з двох пунктів, тому має бути зазначено, що зміни вносяться до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого відповідним Законом України.
Комітет зазначив, що проект Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України», внесений народними депутатами України Журжієм А.В., Войціцькою В.М. та іншими (разом –  14 підписів)  (реєстр.                       № 8157-1 від 20.03.2018) є альтернативним до 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), оскільки, згідно з положеннями частин першої та другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, обидва законопроекти містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин, та проект Закону (реєстр. № 8157-1) внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання. 
Щодо пропозицій, викладених у проекті Закону (реєстр. № 8157-1) про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет зазначив таке.  
У поданому законопроекті пропонується доповнити пунктом 11 частину першу статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» новелою про те, що контрольна функція комітетів полягає, зокрема, у «відборі осіб, яких Верховна Рада України затверджує для участі в конкурсній комісії на призначення працівників державних та правоохоронних органів, інших комісіях, у випадках передбачених законом».
Комітет привернув увагу, що у мотивувальній частині Рішення Конституційного Суду України (у справі за конституційним поданням                               58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту «г» пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», пункту 10 статті 14, статті 33-1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»)  від 10 червня 2010 року № 16-рп/2010 зазначено, що «За Конституцією України парламентський контроль включає контроль за виконанням Державного бюджету України (пункт 4 частини першої статті 85), за діяльністю Кабінету Міністрів України (пункт 13 частини першої статті 85), за використанням позик, одержаних Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, що не передбачені Державним бюджетом України (пункт 14 частини першої статті 85), та надання парламентом згоди на призначення і звільнення                   з посад осіб у випадках, передбачених Конституцією України (абзаци четвертий, п’ятий пункту 8 мотивувальної частини Висновку Конституційного Суду України від 14 березня 2001 року № 1-в/2001 у справі про внесення змін до     статей 84, 85 та інших Конституції України)». 
Також, у законопроекті пропонується Закон України «Про комітети Верховної Ради України» доповнити новою статтею 332  «Здійснення комітетами відбору осіб для участі в конкурсній та інших комісіях», згідно з якою комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, для здійснення повноважень Верховної Ради України, у передбачених законом випадках, відбирають осіб для участі в конкурсній комісії на призначення працівників державних та правоохоронних органів, інших комісіях. Процедура відбору таких осіб визначається спільним рішенням комітету. 
Комітет зазначив, що у статті 14 «Порядок конкурсного відбору та призначення керівника, першого заступника та заступника керівника Національного бюро фінансової безпеки, керівника головного підрозділу внутрішнього контролю» поданого законопроекту пропонується для проведення конкурсу утворити конкурсну комісію, до складу якої входять, у тому числі, дві особи, яких визначає  Верховна Рада України за поданням комітетів, до предмета відання яких належать питання організації та діяльності правоохоронних органів, оперативно-розшукової діяльності, та питання системи оподаткування, загальнодержавних податків і зборів.
Проте, ані у законопроекті, ані у запропонованих змінах до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» не визначено порядок відбору від Верховної Ради України вищезазначених осіб.
Також Комітет зауважив, що згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Тому  порядок відбору осіб для участі в конкурсній комісії  від Верховної Ради України  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». 
Щодо пропозиції про викладення у новій редакції частини шостої                   статті 6 Регламенту Верховної Ради України стосовно запрошення на пленарне засідання Верховної Ради України керівника Національного бюро фінансової безпеки України, директора Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідування, які мають право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях Верховної Ради України, Комітет зазначив таке.
Відповідно до положень частин другої та третьої статті 2 Регламенту Верховної Ради України, на пленарне засідання Верховної Ради України можуть бути запрошені особи, присутність яких необхідна під час розгляду питань порядку денного, а також особи, запрошені народними депутатами України. За процедурним рішенням Верховної Ради України, прийнятим не менш як третиною голосів народних депутатів України від її конституційного складу, Верховна Рада України може офіційно запросити або вимагати присутності на її пленарному засіданні будь-якої посадової чи службової особи, крім Президента України та суддів.
Тому, Комітет зауважив, що пропозиції  про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та до Регламенту Верховної Ради України не можуть бути підтримані в редакції, запропонованій у проекті Закону (реєстр. № 8157-1)  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 Журжієм А.В., Войціцькою В.М. та іншими (разом –  14 підписів) (реєстр. № 8157-1 від 20.03.2018), 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

