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                                                                                   ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 29.08.2019 про прийняття Постанови «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2018 року №2557-VIII», внесений народним депутатом України Німченком В.І. (реєстр. № 1094-П від 02.09.2019)

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 
 2 вересня 2019 року  Комітет на засіданні 12 вересня ц.р. (протокол № 5) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 29.09.2019 про прийняття Постанови «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2018 року №2557-VIII» (реєстр. № 1094-П від 02.09.2019), внесений народним депутатом України Німченком В.І., який надійшов до Комітету 9 вересня 2019 року. 
Поданим проектом Постанови пропонується скасувати рішення Верховної Ради України від 29.08.2019 про прийняття Постанови Верховної Ради України «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2018 року № 2557-VIII» № 23-IX від 29.08.2019, на підставі того, що, як зазначається в пояснювальній записці до нього, «вказане рішення прийнято з порушенням вимог Конституції та Регламенту Верховної Ради України, що призводить до порушення прав народних депутатів України, як представників українського народу на його опрацювання та внесення відповідних пропозицій».   
Розглянувши поданий проект Постанови Комітет зазначив таке.
Положення частини першої статті 48 Регламенту Верховної Ради України передбачають процедуру скасування Верховною Радою України прийнятих рішень до підписання законопроекту, постанови, іншого акта Головою Верховної Ради України.
Комітет зауважив, що згідно з положеннями частин третьої, четвертої та п’ятої цієї статті, у разі порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проекту закону, постанови, іншого акта Верховної Ради України народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи чи його представник можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту Верховної Ради України при розгляді й голосуванні питання. Головуючий на пленарному засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень Регламенту Верховної Ради України, які виникли при розгляді й голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням Верховної Ради України повторне голосування без обговорення. У разі, якщо в результаті вжитих головуючим на пленарному засіданні заходів не забезпечено припинення порушення Регламенту Верховної Ради України та не усунуто наслідків цього порушення при голосуванні за закон, постанову чи інший акт Верховної Ради України в цілому або якщо головуючий на пленарному засіданні  залишив заяву без розгляду, народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи може у дводенний строк звернутися до Голови Верховної  Ради України з відповідною письмовою заявою. Одночасно народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи вносить проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради України в цілому. Голова Верховної Ради України або Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України направляє проект постанови Верховної Ради України, передбачений частиною шостою цієї статті, в день його внесення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, для попереднього розгляду і внесення пропозицій.
Комітет зазначив, що згідно з частинами другою, третьою та четвертою статті 138 Регламенту Верховної Ради України, постанови Верховної Ради України приймаються з конкретних питань з метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій. Такі постанови Верховної Ради України набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено самою постановою. Постанови та інші акти Верховної Ради України приймаються з дотриманням процедури, передбаченої для розгляду законопроектів у першому читанні з прийняттям їх у цілому, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення. Постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України, підписує та оприлюднює Голова Верховної Ради України.
Проект Постанови Верховної Ради України «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2018 року № 2557-VIII» (реєстр. № 1094) було розглянуто Верховною Радою України на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України 29 серпня 2019 року та прийнято в цілому («за» - 277 народних депутатів України). Постанова Верховної Ради України «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2018 року № 2557-VIII» № 23-IX від 29.08.2019 підписана Головою Верховної Ради України 3 вересня 2019 року та відповідно до положень частини другої статті 138 Регламенту Верховної Ради України набрала чинності з дня її прийняття. 
У стенограмі пленарного засідання Верховної Ради України від 
29 серпня 2019 року, розміщеній на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, відсутня інформація щодо звернення народного депутата України 
Німченка В.І. до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури розгляду й голосування проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 1094). Народний депутат України Німченко В.І. у своєму виступі на пленарному засіданні 29 серпня 2019 року зазначив таке: «Законопроект 
20 вересня по Постанові Верховної Ради був відправлений в комітет для доопрацювання на предмет знівелювання зауважень. І він через 7 днів повинен був повернутись у Верховну Раду. Він не повернувся і по статті 147 Закону про Регламент, він по суті стає нікчемним, відносно як стаття 158 Конституції».
В той же час, народний депутат України Німченко В.І., без дотримання вимог частин п’ятої та шостої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, зокрема, без подання письмової заяви, вніс на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 29.08.2019 про прийняття Постанови «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2018 року №2557-VIII» (реєстр. № 1094-П від 02.09.2019).
Отже, проект Постанови Верховної Ради України  (реєстр. № 1094-П) поданий до Верховної Ради України народним депутатом України               Німченком В.І. з порушенням вимог частин третьої, п’ятої та шостої статті 48 Регламенту Верховної Ради України.
Відповідно до положень частини восьмої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, в терміновому порядку, але не пізніш як за три дні від дня одержання проекту Постанови Верховної Ради України з урахуванням календарного плану роботи сесії Верховної Ради України, підготував висновок щодо доцільності його прийняття чи відхилення.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частинами третьою, п’ятою, шостою і восьмою статті 48 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 29.08.2019 про прийняття Постанови «Про визнання такою, що втратила чинність, Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2018 року №2557-VIII» (реєстр. 
№ 1094-П від 02.09.2019), внесений народним депутатом України 
Німченком В.І., та прийняв рішення запропонувати Голові Верховної Ради України, згідно з вимогами частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, повернути проект Постанови (реєстр.  
№ 1094-П) суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та розгляду на пленарному засіданні Верховної  Ради України.


Голова Комітету                                                    С.В. КАЛЬЧЕНКО


