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ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про звіт учасників Коаліції депутатських фракцій «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА» щодо ефективності управлінської діяльності міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, що були призначені на посади за їх квотою»,
внесений народним депутатом України Капліним С.М.
(реєстр. № 7256 від 03.11.2017)

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                             6 листопада 2017 року, Комітет на засіданні 4 липня 2018 року (протокол                    № 121) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про звіт учасників Коаліції депутатських фракцій «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА» щодо ефективності управлінської діяльності міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, що були призначені на посади за їх квотою», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр.  № 7256 від 03.11.2017).
Як зазначено в пояснювальній записці до внесеного проекту Постанови, метою його внесення є «заслуховування звіту учасників Коаліції щодо ефективності управлінської діяльності міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, що були призначені на посади за їх квотою».
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Постанови внесено на реєстрацію згідно з положеннями статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою та електронним файлом. 
По суті поданого проекту Постанови Верховної Ради України, в межах предмета відання, Комітет зауважив таке. 
Пунктом 1 проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 7256) пропонується Верховній Раді України прийняти рішення про заслуховування у профільних комітетах Верховної Ради України, на засіданні Федерації профспілок України та на пленарному засіданні Верховної Ради України                    15 листопада 2017 року звіту учасників Коаліції депутатських фракцій «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА» щодо ефективності управлінської діяльності міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, що були призначені на посади за їх квотою.  
Також пунктом 2 проекту Постанови пропонується визначити відповідальними особами за звітування від Коаліції депутатських фракцій «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА» керівників депутатських фракцій у Верховній Раді України восьмого скликання, які підписали коаліційну угоду.
Суб’єкт права законодавчої ініціативи у пояснювальній записці до проекту Постанови Верховної Ради України аргументує необхідність його підтримки Верховною Радою України тим, що «учасниками Коаліції взято повну відповідальність за кадрову політику в державі».
Водночас Комітет зазначив, що положеннями частини дев’ятої статті 83 Конституції України встановлено, що засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Згідно з пунктом 21 частини першої статті 92 Конституції України організація і порядок діяльності Верховної Ради України визначаються виключно законами України. Натомість, суб’єкт права законодавчої ініціативи пропонує Верховній Раді України ухвалити та оформити окремим проектом Постанови Верховної Ради України рішення, яке, фактично, стосується її контрольних функцій, зокрема, заслуховування звіту щодо діяльності певних членів Уряду та керівників центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств.
Також Комітет зауважив, що частиною восьмою статті 83 Конституції України встановлено, що коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до Конституції України вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також відповідно до Конституції України вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України. Отже, пропозиція заслухати звіт учасників коаліції суперечить конституційній нормі по суті. Крім того, засади діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України мають бути встановлені Регламентом Верховної Ради України, а не постановою Верховній Раді України.  
Одночасно Комітет зазначив, що чинний Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI не містить положень, які б врегульовували зазначені питання щодо коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 
Комітет привернув увагу до того, що на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України – членами Комітету внесено законопроект «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (реєстр. № 5522, доопрацьований), в якому пропонується включити до Регламенту Верховної Ради України окрему Главу 12 «Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України».  
Питання засад формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України полягають в організації роботи самої Верховної Ради України, відповідно до  статті 83 Конституції України, зокрема, формуванні її органів та обранні посадових осіб, отже віднесено до організації діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України. 
Натомість, питання «заслуховування звіту учасників коаліції» депутатських фракцій у Верховній Раді України, про яке йдеться у пункті першому проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 7256), фактично віднесено до контрольних повноважень Верховної Ради України, передбачених пунктом 1 частини першої статті 85 Конституції України, і тому вбачається недоречним розгляд та ухвалення запропонованого проекту Постанови Верховної Ради України. 
Комітет наголосив на тому, що назва поданого проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 7256) не відповідає змісту самої постанови, оскільки у назві йдеться «про звіт» учасників Коаліції депутатських фракцій,     а в пунктах першому та другому проекту Постанови Верховної Ради України – про «заслуховування звіту» у профільних комітетах Верховної Ради України, на засіданні Федерації профспілок України та на пленарному засіданні Верховної Ради України і про визначення відповідальних осіб за звітування від Коаліції. 
Крім того, передбачений у проекті Постанови  Верховної Ради України термін заслуховування звіту на пленарному засіданні Верховної Ради України саме 15 листопада 2017 року уже пройшов і втратив актуальність.    
Враховуючи вищезазначене, а також те, що час заслуховування звіту, запропонований у поданому проекті Постанови Верховної Ради України, на даний час вже пройшов і втратив актуальність, Комітет вирішив на підставі положень частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією повернути проект Постанови Верховної Ради України «Про звіт учасників Коаліції депутатських фракцій «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА» щодо ефективності управлінської діяльності міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади, керівників державних підприємств, що були призначені на посади за їх квотою», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7256 від 03.11.2017), суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. 
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