2
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від 07.08.2018












Комітет з питань науки і освіти

ВИСНОВОК 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року", внесеного народними депутатами України Недавою О.А., Бабак А.В., Співаковським О.В., Кіршем О.В. (реєстр. № 9015 від 07.08.2018)

Згідно з дорученням заступника Голови Верховної Ради України 
Сироїд О.І. від 9 серпня 2018 року Комітет на засіданні 18 грудня ц.р. (протокол № 137) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України "Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року", внесений народними депутатами України Недавою О.А., Бабак А.В., Співаковським О.В., Кіршем О.В. (реєстр. № 9015 від 07.08.2018).
Метою зазначеного законопроекту "є сприяння переходу України на засади сталого розвитку, законодавче та інституційне забезпечення системи публічного управління сталим розвитком, підвищення якості життя населення і досягнення економічної, соціальної та екологічної збалансованості розвитку України".
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання" від 4 грудня 2014 року 
№ 22-VIII, Комітет зазначив таке.
Проект Закону України (реєстр. № 9015) внесений на реєстрацію згідно з частинами першою та другою 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 та електронним файлом. 


Водночас, Комітет звернув увагу на те, що в пункті 3.3 розділу третього представленої Стратегії щодо забезпечення гендерної рівності пропонується, зокрема, "до 2020 року забезпечити збільшення частки жінок серед народних депутатів України до 30 %, депутатів обласних і місцевих рад – до 30 %. До 2030 року забезпечити збільшення частки жінок серед вищих державних посадовців (посади державних службовців категорії А) до 30 %".
Комітет зазначив, що вже висловлював свою правову позицію щодо забезпечення гендерного принципу в складі Верховної Ради України в контексті розгляду проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків), внесений народними депутатами України Войцеховською С.М., Іоновою М.М., Кондратюк О.К., Бабак А.В., Луценко І.С. та Геращенко І.В. (реєстр. № 7283 від 10.11.2017). Метою цього законопроекту було "реформування діючого законодавства для створення сприятливих умов для забезпечення рівних прав та можливостей чоловіків і жінок у роботі Парламенту України, а зокрема при формуванні складу і роботі Комітетів Верховної Ради України, офіційних делегацій Верховної Ради України".
За результатами розгляду законопроекту (реєстр. № 9015) Комітет зауважив, що запровадження запропонованих новел потребуватиме внесення змін до законів України "Про вибори народних депутатів України" та "Про політичні партії в Україні", зокрема, щодо формування списків кандидатів у народні депутати України шляхом чергування у цих списках чоловіків і жінок, тим самим реалізуючи принцип паритету на етапі передвиборчої компанії, а відтак закладаючи відповідний принцип у складі нової Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, 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 Закону України "Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року", внесеного народними депутатами України Недавою О.А., Бабак А.В., Співаковським О.В., Кіршем О.В. (реєстр. № 9015 від 07.08.2018), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань науки і освіти, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону України. 



Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК 





