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До проекту Закону
(реєстр. № 9336-1  від  07.12.2018)









Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи


ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про Державну інспекцію з охорони довкілля України», внесеного народним депутатом України Луценком І.В.  (реєстр.  № 9336-1 від 07.12.2018)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                    7 грудня 2018 року на засіданні Комітету 27 лютого 2019 року (протокол                   № 141) розглянуто проект Закону України «Про Державну інспекцію з охорони довкілля України», внесений народним депутатом України Луценком І.В.  (реєстр.  № 9336-1 від 07.12.2018), на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам. 
Метою проекту Закону, як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, є «визначення правового регулювання діяльності спеціального органу у сфері контролю за станом довкілля – Державної інспекції з охорони довкілля України та правове забезпечення здійснення контролю за станом довкілля».
Комітет зауважив, що проект Закону України «Про Державну інспекцію з охорони довкілля України», внесений народним депутатом України                  Луценком І.В.  (реєстр. № 9336-1 від 07.12.2018) є альтернативним до проекту Закону України «Про Державну природоохоронну службу України», внесеного народними депутатами України Дирівим А.Б. та іншими (всього 19 підписів) (реєстр. № 9336 від 23.11.2018), та внесений з дотриманням положень частин першої та другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України.  Головним з підготовки і попереднього розгляду законопроектів (реєстр. №№ 9336, 9336-1) визначено Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, зазначені законопроекти включено до порядку денного поточної десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
За наслідками попереднього опрацювання цих законопроектів Комітет зауважив, що вони містять положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин стосовно забезпечення створення ефективної державної системи нагляду (контролю) за станом довкілля і є альтернативними в частині запропонованих новел до статей 16, 20, 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» . 
 Крім того, законопроектом (реєстр. № 9336-1), на відміну від основного проекту Закону (реєстр. № 9336) у «Прикінцевих та перехідних положеннях» пропонуються, зокрема, і зміни до статей 161, 229, 230 Регламенту Верховної Ради України.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет зазначив, що проект Закону (реєстр. № 9336-1) 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   (реєстр.  № 9336-1)  допущено техніко-юридичні недоліки. Згідно з частиною восьмою статті 90 Регламенту Верховної Ради України, якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття.
Проте, ці вимоги не дотримано автором законопроекту, оскільки термін набрання чинності законопроектом, внесення змін до законів України  та врегулювання відносин, пов’язаних з переходом від існуючого правового регулювання до бажаного, яке має запроваджуватися з прийняттям нового закону, викладено в одному розділі V «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту. 
Крім того, Правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки  передбачають, що якщо зміни і доповнення вносяться до декількох законів, вони розміщуються в хронологічному порядку, причому, якщо в переліку актів, до яких вносяться зміни, є кодекси, вони розташовуються на початку проекту. Ця умова також не дотримана під час оформлення поданого законопроекту.
Також Комітет зазначив, що у тексті проекту Закону, у порівняльній таблиці до поданого законопроекту зазначено, що зміни вносяться до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», натомість, цей Закон за структурою складається з двох пунктів, натомість, запропоновані зміни вносяться до тексту Регламенту Верховної Ради України, затвердженого відповідним Законом України.
Щодо пропозицій, викладених у проекті Закону України «Про Державну інспекцію з охорони довкілля України» (реєстр. № 9336-1) Комітет зазначив таке. 
У вступній частині до законопроекту визначено, що «Цей Закон визначає правові засади організації і діяльності Державної інспекції з охорони довкілля України, її структуру і статус державних інспекторів з охорони довкілля». А у пояснювальній записці зазначається, що «Основні положення законопроекту визначають – порядок створення, функціонування та ліквідації спеціального органу у сфері контролю за станом довкілля, визначає структуру органів влади, що здійснюють контроль за станом довкілля, забезпечують прозорість контрольних процедур, їх відкритість та зрозумілість, попереджають настання», а також що «Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України».
Одночасно, у статті 21 «Фінансування Державної інспекції з охорони довкілля України»  законопроекту пропонується встановити, що «Державна інспекція з охорони довкілля України фінансується з Державного бюджету України».
Отже, прийняття цього законопроекту може призвести до зміни показників бюджету в бік збільшення його видатків, а тому, згідно з вимогами частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України та частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України, до поданого законопроекту 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, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
Також Комітет привернув увагу до того, що у поданому законопроекті частинами першою та другою статті 2 пропонується, що «Державна інспекція з охорони довкілля України підконтрольна Президенту України та підзвітна Верховній Раді України. Державна інспекція з охорони довкілля України щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою діяльність», а частиною другою статті 9 зазначеного законопроекту пропонується, що «Керівник Державної інспекції з охорони довкілля України призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України та звільняється з посади Верховною Радою України». 
Комітет зауважив, що положеннями статті 85 Конституції України передбачені повноваження Верховної Ради України, і, зокрема, призначення на посади і звільнення з посад відповідних осіб, серед яких відсутні державні інспектори з охорони довкілля України. Відтак, у разі запровадження запропонованих у законопроекті (реєстр. № 9336-1) новел, автори мають пропонувати відповідні зміни до Конституції України.
Крім того, відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України  порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. Отже, у законопроекті мають бути запропоновані також зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо призначення на посаду керівника Державної інспекції з охорони довкілля України та звільнення його з посади. Водночас, жодних пропозицій щодо внесення таких змін, необхідних для реалізації положень поданого законопроекту, не зазначено.
Натомість, у підпункті 2) пункту 5 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» внесеного законопроекту пропонується доповнити статтю 161 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» новим пунктом 8 наступного змісту: «п. 8 Державна інспекція з охорони довкілля України раз на квартал подає Верховній Раді України звіт про використання коштів державного бюджету виділених для потреб служби. Раз на рік подає зведений звіт, який крім фінансової частини описує досягнення інспекції за рік, зміни стану довкілля та пропонує заходи для фінансування на наступний рік з метою виконання функцій Державної інспекції охорони довкілля України». 
Комітет зауважив, що правила оформлення проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки  передбачають, що у разі внесення змін до статті, яка має декілька частин, пунктів, абзаців, необхідно обов’язково зазначати місце розташування цих змін.
За структурою стаття 161 Регламенту Верховної Ради України, до якої пропонуються зміни, не містить пунктів, проте вона складається із семи частин. Вочевидь, суб’єкт права законодавчої ініціативи мав на увазі доповнення цієї статті новою частиною (восьмою), проте, некоректно зазначив місце розташування своєї законодавчої пропозиції, що ускладнить її сприйняття.  
Комітет також привернув увагу до запропонованих автором законопроекту змін у частину другу статті 229 та частину другу статті 230 Регламенту Верховної Ради України, які визначають процедуру організації проведення «години запитань до Уряду» та проведення «години запитань до Уряду», а саме: доповнити їх словами «Державна інспекція з охорони довкілля в особі голови та/або заступників»  та «Державна інспекція з охорони довкілля» відповідно.        
Щодо цих змін Комітет зауважив, що у статті 1 проекту Закону (реєстр. № 9336-1) статус Державної інспекції з охорони довкілля України визначено, що це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом. Натомість, це не означає, що керівник Державної інспекції є членом Уряду. Водночас, положення статей 229 та 230 Регламенту Верховної Ради України передбачають участь у  «годині запитань до Уряду» саме членів Кабінету Міністрів України. 
Тому Комітет наголосив, що не можна ототожнювати правовий статус члена Уряду із правовим статусом голови Державної інспекції з охорони довкілля України, а відтак і передбачати його права та можливості на одному рівні з членами Кабінету Міністрів України.
Підсумовуючи зазначене Комітет дійшов висновку, що пропозиції законопроекту щодо внесення змін у частину другу статті 229 та частину другу статті 230 Регламенту Верховної Ради України не відповідають правовому змісту статей 229, 230 Регламенту Верховної Ради України, які кореспондуються з положеннями статті 35 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітету ухвалив експертний висновок на проект Закону України «Про Державну інспекцію з охорони довкілля України», внесений народним депутатом України Луценком І.В.  (реєстр.  № 9336-1 від 07.12.2018), і прийняв рішення направити його Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.
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