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До реєстр. № 9011
від 07.08.2018










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 Постанови Верховної Ради України "Про передачу лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, які призначені для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України до сфери управління Міністерства у справах ветеранів, інших центральних органів виконавчої влади для лікування та оздоровлення пенсіонерів, ветеранів, учасників АТО та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", внесеного народним депутатом України 
Капліним С.М. (реєстр. № 9011 від 07.08.2018)

За дорученням заступника Голови Верховної Ради України Сироїд О.І. від 9 серпня 2018 року Комітет на засіданні 19 вересня 2018 року (протокол № 123) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Постанови Верховної Ради України "Про передачу лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, які призначені для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України до сфери управління Міністерства у справах ветеранів, інших центральних органів виконавчої влади для лікування та оздоровлення пенсіонерів, ветеранів, учасників АТО та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 9011 від 07.08.2018).
Метою внесеного проекту Постанови, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є «ефективне управління державним майном та забезпечення потреби пенсіонерів, ветеранів, учасників АТО, та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи у можливості отримання лікування та оздоровлення у закладах, призначених для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України».
Для досягнення зазначеної мети суб’єкт права законодавчої ініціативи пропонує передати лікувально-профілактичні та оздоровчі заклади, які призначені для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України до сфери управління Міністерства у справах ветеранів, інших центральних органів виконавчої влади для лікування та оздоровлення пенсіонерів, ветеранів, учасників АТО, та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Відповідно до частини четвертої статті 93 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, що проект Постанови (реєстр. № 9011) внесено на реєстрацію згідно з частинами першою та другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою та  електронним файлом.
Водночас, Комітет звернув увагу на те, що у пояснювальній записці до проекту Постанови допущено неточності техніко-юридичного характеру, а саме: суб’єкт права законодавчої ініціативи одночасно застосовує терміни «законопроект» та  «проект постанови», які в даному випадку не є тотожними, оскільки, відповідно до пунктів 1 та 2 частини шостої статті 89 Регламенту Верховної Ради України, законопроект містить положення нормативного характеру, а проект іншого акта, яким є внесений проект (реєстр. № 9011), - проект Постанови, що випливає з установчих, організаційних, контрольних та інших функцій Верховної Ради України.
Крім того, у розділі 4 «Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання» пояснювальної записки до проекту Постанови зазначено, що «нормативно-правове регулювання у даній сфері здійснюється відповідно до Конституції України, Регламенту Верховної Ради України». Натомість, правовою основою володіння, використання та розпорядження державним майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, є Конституція України та Закон України "Про правовий режим  майна, що забезпечує  діяльність  Верховної  Ради  України", а також   Закон  України  "Про  власність", декрети Кабінету Міністрів України "Про управління майном, що є у загальнодержавній власності",  "Про впорядкування управління майном, що забезпечує діяльність органів законодавчої та виконавчої  влади".   
Положення, викладені у проекті Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 9011), стосуються управління майном, яке призначено для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. 
Комітет вважає, що вказаним проектом Постанови Верховної Ради України фактично пропонується здійснити управління об’єктами державної власності, які належать до сфери управління іншого органу. 
У зв’язку з цим Комітет зазначив, що Конституцією України чітко закріплено принцип поділу державної влади в Україні на законодавчу, виконавчу та судову і зобов’язано органи державної влади здійснювати свої повноваження у межах та у спосіб, що встановлені Конституцією і законами України. Конституційний Суд України у рішенні від 24 червня 1999 року                   № 6-рп/99 наголосив, що метою функціонального поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову (стаття 6 Конституції України) є розмежування повноважень між різними органами державної влади та недопущення привласнення повноти державної влади однією з гілок влади.
Згідно з пунктом 5 статті 116  Конституції  України  Кабінет Міністрів України   здійснює   управління   об'єктами   державної власності відповідно до закону.
У пункті 1 частини 2 статті 5 Закону України “Про управління об’єктами державної власності” встановлено, що Кабінет Міністрів України визначає органи виконавчої влади та державні колегіальні органи, які здійснюють функції з управління об’єктами державної власності. Статтею 1 Закону України “Про управління об'єктами державної власності” передбачено, що управління об'єктами державної власності  здійснюється Кабінетом Міністрів України та уповноваженими ним органами, іншими суб'єктами, визначеними цим Законом. Відповідно до статті 3 цього Закону об’єктами управління державної власності є державне майно, що забезпечує діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.
Частиною другою статті 6 вказаного Закону передбачено, що органи, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, відповідно до покладених на них завдань виконують функції з управління державним майном, передбачені частиною першою цієї статті, за винятком повноважень щодо господарських структур.
Декретом Кабінету Міністрів України від 12 травня 1993 року № 50-93 «Про впорядкування  управління  майном, що  забезпечує  діяльність  органів  законодавчої та виконавчої влади», який має силу закону, органам, уповноваженим здійснювати управління державним майном, що забезпечує діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, надано право розпоряджатися цим майном у порядку, встановленому відповідно Верховною Радою України, Президентом України та Кабінетом Міністрів України.
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.
Відповідно до статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України щодо питань власності віднесено лише затвердження переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, та визначення правових засад вилучення об’єктів права приватної власності     (пункт 36 частини першої статті 85). Конституцією України не надано права Верховній Раді України здійснювати управління об'єктами державної власності. За положенням пункту 5 статті 116 Конституції України це право надано Кабінету Міністрів України.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України» розпорядження (відчуження) і передача державного майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та перебуває на її балансі або у віданні, провадяться лише за рішенням Верховної Ради України. На сьогодні вказані у проекті Постанови Верховної Ради України об’єкти державної власності не перебувають на балансі та у віданні Верховної Ради України. У зв’язку з цим у Верховної Ради України немає правових підстав для прийняття цього проекту Постанови. 
Одночасно Комітет звернув увагу на те, що автор проекту Постанови, пропонуючи змінити власників лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, використовує власну назву такого центрального органу виконавчої влади як Міністерство у справах ветеранів. Водночас, у структурі Кабінету Міністрів України відсутнє вказане міністерство. Верховна Рада України лише нещодавно прийняла Постанову Верховної Ради України «Про звернення Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо створення Міністерства України у справах ветеранів - центрального органу виконавчої влади для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів війни» від 27 лютого                   2018 року № 2294-VIII. Однак Кабінет Міністрів України, підтримуючи зазначену пропозицію, ще й досі не вжив жодних заходів щодо утворення такого міністерства.
Також, Комітет зауважив, що передача лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, які призначені для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України до сфери управління Міністерства у справах ветеранів, інших центральних органів виконавчої влади для лікування та оздоровлення пенсіонерів, ветеранів, учасників АТО, та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, потребуватиме збільшення фінансування цих центральних органів виконавчої влади з Державного бюджету України на утримування зазначених лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, а отже матиме вплив на показники Державного бюджету України.  
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. 
Натомість, у розділі 5 пояснювальної записки до проекту Постанови «Фінансово-економічне обґрунтування» зазначено, що «реалізація законопроекту на момент внесення не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України».  
           Отже, проект Постанови Верховної Ради України «Про передачу лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, які призначені для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України до сфери управління Міністерства у справах ветеранів, інших центральних органів виконавчої влади для лікування та оздоровлення пенсіонерів, ветеранів, учасників АТО та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи», внесений народним депутатом України Капліним С. М. на розгляд Верховної Ради України  суперечить положенням частини другої статті 6, частини другої статті 8, частини другої статті 19, статті 85 Конституції України, законам України «Про Кабінет Міністрів України», «Про управління об’єктами державної власності», «Про правовий режим майна, що забезпечує діяльність Верховної Ради України».
Таким чином Комітет зазначив, що проект Постанови (реєстр. № 9011) оформлений без дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України що, відповідно до положень частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, є підставою для звернення головного комітету до Голови Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України з пропозицією повернути зазначений проект Постанови суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
З огляду на викладене, 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 Постанови Верховної Ради України "Про передачу лікувально-профілактичних та оздоровчих закладів, які призначені для забезпечення діяльності Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України до сфери управління Міністерства у справах ветеранів, інших центральних органів виконавчої влади для лікування та оздоровлення пенсіонерів, ветеранів, учасників АТО та осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 9011 від 07.08.2018), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови, та Голові Верховної Ради України для повернення проекту Постанови суб’єкту права законодавчої ініціативи. 


Перший заступник
голови Комітету                                                                П.В.ПИНЗЕНИК

