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          ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України
«Про статус народного депутата України» щодо зменшення 
розміру заробітної плати», внесений народним депутатом України Гончаренком О.О. (реєстр. № 2040 від 03.09.2019)


Комітет на засіданні 9 жовтня 2019 року (протокол № 10) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 4 вересня
2019 року розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо зменшення розміру заробітної плати», внесений народним депутатом України Гончаренком О. О. (реєстр. № 2040 від 03.09.2019), щодо доцільності включення цього законопроекту до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 
Проектом Закону України пропонується внести зміни до частини четвертої статті 32 Закону України «Про статус народного депутата України», передбачивши розмір коштів для відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у розмірі 18 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, та до
статті 33 вказаного Закону щодо визначення розміру посадового окладу народного депутата України на рівні двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, та заробітної плати не більше двох мінімальних заробітних плат, встановлених законом про державний бюджет України на відповідний рік. 
Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив таке. 
Чинною редакцією частини першої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що народному депутату України встановлюється Верховною Радою України щомісячний посадовий оклад. На виконання вказаного положення Закону Постановою Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» затверджено коефіцієнти, відповідно до яких визначається посадовий оклад народного депутата України в залежності від посади, на яку його обрано у керівництві Верховної Ради України, у комітеті Верховної Ради України, депутатській фракції (депутатській групі). 
Запропонованими змінами до частини першої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» змінюється підхід у визначенні розміру посадового окладу народного депутата України, однак не пропонується визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України» (положеннями якої, серед іншого, відповідно до частини третьої статті 34 Закону, також встановлюється і фонд оплати праці помічників-консультантів народних депутатів України). Таким чином запропоновані зміни є несистемними.
Крім того, згідно з частиною третьою 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 до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень для досягнення збалансованості бюджету. 
У порушення зазначених вище вимог Регламенту Верховної Ради України, суб’єктом права законодавчої ініціативи не надано фінансово-економічне обґрунтування, хоча його необхідність очевидна, оскільки у разі прийняття запропонованих змін, з урахуванням чинної редакції статей 32, 33, 34 Закону України «Про статус народного депутата України», положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» (який визначає розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 1 921, 0 грн., а мінімальної заробітної плати – 4 173,0 грн.), проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» (яким пропонується прожитковий мінімум для працездатних осіб на рівні 2 102,0 грн., а мінімальна заробітна плата – 4 723,0), Постанови Верховної Ради України «Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України»:
максимальний розмір заробітної плати народного депутата України – члена комітету Верховної Ради України буде меншим у 4,6 разів у порівнянні з існуючим (а у 2020 році – меншим у 4,45 разів);   
розмір коштів на відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, зокрема, у 2020 році становитиме 37 836,0 грн.,
а відповідно до чинної редакції статті 32 Закону – 42 040,0 грн.; 
розмір загального фонду на оплату праці помічників-консультантів народних депутатів України взагалі залишиться не визначеним; 
виключається можливість встановлення надбавок до посадового окладу народного депутата України, які на сьогодні є складовою його заробітної плати (таких, які передбачені для членів Кабінету Міністрів України).
Відповідно до пункту 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроекту, якщо головний комітет не вважає за можливе розглядати його без такого обґрунтування, є підставою за пропозицією головного комітету для повернення Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Окрім зазначеного, Комітет звернув увагу на недоліки в оформленні законопроекту, зокрема, підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту містить пропозиції, що призведуть до зміни структури чинної редакції статті 32, а саме зміну нумерації її частин, що не можливо, бо її частини перша та друга були виключені з редакції статті 33 Закону у зв’язку із змінами, внесеними згідно із Законом України від 28.12.2014 № 76-VІІІ. Для зміни існуючої структури
статті 33 Закону, яку пропонує ініціатор внесення, її необхідно було би повністю викласти у новій редакції. 
Також відповідно до частини восьмої статті 90, 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. Натомість, суб’єкт права законодавчої ініціативи пунктом 2 розділу ІІ пропонує Кабінету Міністрів України підготувати «проект Закону України про внесення змін до Державного бюджету України на рік, в якому буде прийнятий цей Закон, зробивши перерозподіл коштів державного бюджету на фінансування соціально значущих видатків за рахунок зменшення заробітної плати народних депутатів України». Редакція пункту 2 розділу ІІ законопроекту, зокрема, у частині визначення бюджетного періоду, в якому мають вноситися зміни до Державного бюджету України, також не відповідає вимогам бюджетного законодавства та положенням Регламенту Верховної Ради України, що визначають порядок набрання чинності законами про внесення зміни до законів про Державний бюджет України. 
Виходячи з вищевикладеного, керуючись положеннями пунктів 2, 3 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», частини третьої статті 93, частини першої, пунктів 2, 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення зміни до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо зменшення розміру заробітної плати», внесений народним депутатом України Гончаренком О.О. (реєстр. № 2040 від 03.09.2019), та прийняв рішення запропонувати Голові Верховної Ради України повернути вказаний законопроект суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання і розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.


Голова Комітету				   	                    С.В.КАЛЬЧЕНКО 

