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До проекту Закону
(реєстр. № 9517 від 31.01.2019)









Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення

ВИСНОВОК
	на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації», внесеного народними депутатами України Дубневичем Я.В.,             Васюником І.В., Корчиком В.А., Кадикалом М.О. (реєстр. № 9517 від 31.01.2019), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам
Комітет на засіданні 27 лютого 2019 року (протокол № 141) розглянув звернення першого заступника голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Капліна С.М. (лист від 13 лютого                 2019 року № 04-34/8-317(29001) щодо надання експертного висновку Комітету на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації», внесений народними депутатами України                    Дубневичем Я.В., Васюником І.В., Корчиком В.А., Кадикалом М.О. (реєстр.             № 9517 від 31.01.2019), на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.
Згідно з  частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, за дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, за зверненням головного комітету, голови або першого заступника головного комітету чи з власної ініціативи комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, розглядає законопроект, проект іншого акта та готує експертний висновок на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
У межах 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 «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації», внесено народними депутатами України Дубневичем Я.В., Васюником І.В., Корчиком В.А., Кадикалом М.О. (реєстр. № 9517 від 31.01.2019). Метою поданого проекту Закону України, зокрема, є «покращення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації, а саме встановлення права цієї категорії осіб на отримання льотної пенсії на пільгових умовах і за вислугу років на рівні інших членів екіпажу повітряного судна».
Для реалізації зазначеної мети суб’єкти права законодавчої ініціативи пропонують внести зміни до частини четвертої статті 114 та пункту 21 розділу XV «Прикінцеві положення» «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», а також викласти у новій редакції статтю 53 та нову редакцію абзаців першого – третього пункту «г» статті 54 Закону України «Про  пенсійне забезпечення».
Згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у картці проходження законопроекту (реєстр. № 9517), головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту визначено Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, якому                     4 лютого 2019 року законопроект направлено на розгляд. 
Комітет зазначив, що законопроект (реєстр. № 9517) внесено на реєстрацію разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та  електронним файлом. До порядку денного десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання законопроект не включено.
Водночас Комітет зауважив, що згідно з інформацією, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, на розгляді Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення перебуває проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" щодо підвищення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації» (реєстр. № 8445 від 07.06.2018), ініціаторами внесення якого також є народні депутати України Дубневич Я.В., Васюник І.В., Корчик В.А., Кадикало М.О., 18 вересня 2018 року цей законопроект було включено до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а 7 лютого 2019 року зазначений законопроект включено до порядку денного поточної десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Висновок Головного науково-експертного управління на законопроект (реєстр. № 8445) від 28 листопада 2018 року.
Метою проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" щодо підвищення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації» (реєстр.  № 8445) є «покращення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації, а саме встановлення права цієї категорії осіб на отримання льотної пенсії на пільгових умовах і за вислугу років на рівні інших членів екіпажу повітряного судна». 
Для реалізації зазначеної мети суб’єкти права законодавчої ініціативи пропонують викласти у новій редакції частини першу другу і третю статті 53, нову редакцію пункту «а» та виключити пункт «г» статті 54 Закону України «Про  пенсійне забезпечення».
При опрацюванні зазначених законопроектів, Комітет дійшов висновку, що вони, з одного боку, містять положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин стосовно покращення умов пенсійного забезпечення  бортпровідників повітряних суден цивільної авіації, тому є альтернативними в частині запропонованих новел до статей 53, 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення":  законопроектом (реєстр.  № 8445) пропонується нова редакція частин першої, другої та третьої статті 53 та нова редакція пункту «а» і виключення пункту «г» частини першої статті 54 зазначеного Закону, а у законопроекті (реєстр. № 9517) пропонується нова редакція статті 53 та нова редакція абзаців першого – третього пункту «г» статті 54 зазначеного Закону. 
Крім того, назви цих законопроектів також відрізняються: «Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" щодо підвищення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації» (реєстр.  № 8445) та «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації» (реєстр. № 9517), що також свідчить про більш широке коло законодавчих пропозицій у законопроекті (реєстр. № 9517). Так, у законопроекті (реєстр. № 9517), на відміну від законопроекту (реєстр. № 8445), суб’єкти права законодавчої ініціативи пропонують внести зміни також і до частини четвертої статті 114 та до «Прикінцевих  положень» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Комітет зауважив, що відповідно до положень статті 104 Регламенту Верховної Ради України законопроект може бути відкликаний суб'єктом права законодавчої ініціативи, який його вніс, до включення такого законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради України.  Законопроект, включений до порядку денного сесії Верховної Ради України, до його прийняття Верховною Радою України в першому читанні за основу може бути відкликаний за рішенням Верховної Ради України і знятий з розгляду.  Порушення питання про відкликання законопроекту здійснюється шляхом подання письмової заяви ініціатором внесення - суб'єктом права законодавчої ініціативи на ім'я Голови Верховної Ради України.
Вочевидь, суб’єкти права законодавчої ініціативи - народні депутати України Дубневич Я.В., Васюник І.В., Корчик В.А., Кадикало М.О. взяли до уваги зауваження та пропозиції Головного науково-експертного управління до законопроекту (реєстр. № 8445), викладені у висновку від 28 листопада                 2018 року, та не відкликавши зазначений законопроект в порядку, передбаченому частинами другою та третьою статті 104 Регламенту Верховної Ради України, зареєстрували законопроект (реєстр. № 9517), розширивши і доопрацювавши положення, які були у попередньому внесеному ними законопроекті (реєстр. № 8445). 
Таким чином було створено певну ситуацію, коли один законопроект не відкликано, водночас, на реєстрацію подано більш досконалий законопроект, зареєстрований, в той же час, з порушенням строків подання альтернативних законопроектів, передбачених частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України.
Комітет звернув увагу на те, що згідно з частиною другою статті 92 Регламенту Верховної Ради України у прийнятті на реєстрацію законопроекту, проекту іншого акта має бути відмовлено у разі, якщо законопроект є альтернативним і вноситься з порушенням строків, визначених Регламентом Верховної Ради України.
Також Комітет зауважив, що правова позиція Комітету стосовно альтернативних законопроектів висловлена у Роз’ясненні, ухваленому на засіданні Комітету 2 листопада 2016 року (протокол № 64), в якому зазначалося, що у разі реєстрації таких проектів, головний комітет має право розглядати їх у порядку, передбаченому статтею 93 Регламенту Верховної Ради України, і визначати їх на предмет альтернативності та приймати рішення, який з них рекомендувати прийняти за основу, а який відхилити.
Крім того, у разі реєстрації таких законопроектів, головний комітет може застосувати механізм, передбачений положеннями частини першої статті 94 Регламенту Верховної Ради України щодо рекомендації Голові Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першому заступнику, заступнику Голови Верховної Ради України про повернення внесених законопроектів, проектів інших актів суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України з підстав, передбачених частиною другою цієї статті, зокрема, пункту 2, за наявності висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив цей експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо покращення умов пенсійного забезпечення бортпровідників повітряних суден цивільної авіації», внесений народними депутатами України Дубневичем Я.В., Васюником І.В., Корчиком В.А., Кадикалом М.О. (реєстр. № 9517 від 31.01.2019), та прийняв рішення направити його Голові Верховної Ради України в порядку інформування та Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту. 


Перший заступник 
голови Комітету                                                          П.В.ПИНЗЕНИК


