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До проекту Закону України 
(реєстр. № 5163   від  22.09.2016)










ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо права законодавчої ініціативи), внесений народним депутатом України Тарутою С.О. (реєстр. № 5163 від 22.09.2016)

	За дорученням  Голови Верховної Ради України  Парубія А.В.  від                         23 вересня 2016 року на засіданні Комітету 20 червня 2018 року (протокол                     № 120) розглянуто відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо права законодавчої ініціативи), внесений народним депутатом України Тарутою С.О. (реєстр.                    № 5163 від 22.09.2016),  який згідно з Постановою Верховної Ради України                     № 2351-VIII  від 20.03.2018  включено до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції від 16.11.2016                                № 04-19/17-3656 (274468), з питань бюджету від 18.11.2016 № 04-13/8-2682 (277519), з питань європейської інтеграції від 10.05.2017 № 04-17/10-453 (106565), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 29.11.2016  № 16/3-1284/ 5163 (286874).
	Поданим проектом Закону пропонується внести зміни до частини першої  статті 89 Регламенту Верховної Ради України, виключивши з переліку суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України Національний банк України.
	Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є «упорядкування і вдосконалення процедури законотворчості шляхом приведення у відповідність норм статті 89 Регламенту Верховної Ради України з нормами статті 93 Конституції України».
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України  Комітет зазначив, що 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.
Водночас Комітет зауважив, що при оформленні законопроекту допущено юридичні неточності. Так, у  тексті проекту Закону та доданих до нього матеріалах має бути посилання на Регламент Верховної Ради України, а не на Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», який за своєю структурою складається з двох пунктів. 
Комітет привернув увагу до того, шо у пункті 1 проекту Постанови Верховної Ради України,  яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами розгляду поданого законопроекту, зазначено про прийняття проекту Закону за основу та в цілому.
Відповідно до положень пункту 1 частини першої, частини другої                 статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні Верховна Рада України може прийняти рішення про прийняття законопроекту за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання. Верховна Рада України після прийняття законопроекту за основу може прийняти рішення про прийняття законопроекту в цілому, якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання, та якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів України, інших суб’єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів Апарату Верховної Ради України.
Комітет зазначив, що народними депутатами України – членами Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України  підготовлено комплексні зміни до Регламенту Верховної Ради України та внесено проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 5522, доопрацьований). Запропоновані у цьому законопроекті зміни обумовлені необхідністю приведення положень  Регламенту Верховної Ради України у відповідність до положень Конституції України   згідно із законами України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 року, «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)». 
Запропонованими у законопроекті (реєстр. № 5522, доопрацьований) змінами,  крім іншого, передбачено також внесення змін  до статті 89  та  до пункту 2 частини першої статті 99  Регламенту Верховної Ради України (щодо виключення із переліку суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України Національного банку України). 
Отже, пропозиція,  яка міститься у проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо права законодавчої ініціативи) (реєстр. № 5163), врахована у законопроекті (реєстр.                  № 5522, доопрацьований).
При опрацюванні законопроекту взято до уваги висновки комітетів з питань запобігання і протидії корупції, з питань бюджету, з питань європейської інтеграції.  
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило деякі зауваження  та пропозиції до законопроекту. 
	Враховуючи вищевикладене, а також те, що новела, запропонована у поданому законопроекті, врахована у проекті Закону України (реєстр. № 5522, доопрацьований), Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо права законодавчої ініціативи), внесений народним депутатом України Тарутою С.О. (реєстр. № 5163 від 22.09.2016), та прийняв рішення відповідно до положень частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, рекомендувати Верховній Раді України не включати проект Закону (реєстр.                    № 5163) до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
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