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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування


ВИСНОВОК 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України», внесеного народними депутатами України Шкрум А.І., Безгіним В.Ю., Безуглою М.В., Корнієнком О.С. (реєстр. № 2260 від 11.10.2019)

Комітет на засіданні 5 листопада 2019 року (протокол № 14), згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 15 жовтня
2019 року, розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України», внесений народними депутатами України Шкрум А.І., Безгіним В.Ю., Безуглою М.В., Корнієнком О.С. (реєстр. № 2260 від 11.10.2019).
Основною метою проекту Закону, як зазначають ініціатори його внесення у пояснювальній записці, є визначення єдиних підходів у сфері державної служби у державних органах та впровадження електронних форм комунікації громадян з державою. 
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону (реєстр. № 2260) подано суб’єктами права законодавчої ініціативи з дотриманням положень статей 89-92 Регламенту Верховної Ради України, водночас містить певні недоліки техніко-юридичного характеру, зокрема, якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони вносяться до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Чинний Закон України «Про статус народного депутата України» діє в редакції Закону № 2328-III від 22.03.2001 (ВВР, 2001, №42, ст. 212), що має бути відображено і в джерелах опублікування, на які йде посилання в законопроекті.
Законопроектом пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України: Кодексу законів про працю України та у 33 закони України, зокрема, відповідно до пункту 3 розділу І законопроекту запропоновано зміни і до
статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з якими передбачено можливість оформлення як електронний документ з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» і «Про електронні довірчі послуги» та надсилання засобами електронного зв’язку депутатського звернення, а також відповіді, повідомлення та рішення, що приймаються за результатом його розгляду. При цьому зазначається, що документ, складений в електронній формі має таку саму юридичну силу, як і документ, складений в паперовій формі з власноручним підписом (письмовий документ).
Аналогічні запропонованим у пункті 3 Розділу І зміни, що мають на меті удосконалення електронної форми комунікації між громадянами, інститутами громадянського суспільства та державними органами, передбачаються до Кодексу законів про працю України, до законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про запобігання корупції» (у частині визначення термінів), «Про електронні документи та електронний документообіг». 
Пунктами 2, 4, 5, 7-14, 16-19, 22-25, 26, 27, 29-31 Розділу І законопроекту пропонуються зміни до низки законів України, що визначають правові засади діяльності центральних органів виконавчої влади, державних органів зі спеціальним статусом, державних колегіальних органів: це зміни до законів України, зокрема, «Про Службу Безпеки України», «Про Антимонопольний комітет», «Про Національний архівний фонд та архіви», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення», «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про місцеві державні адміністрації», «Про телекомунікації», «Про Центральну виборчу комісію», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Фонд державного майна України», «Про Кабінет Міністрів України», «Про запобігання корупції» (зокрема, в частині діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції), «Про Рахункову палату» тощо.
Зміни до перерахованих вище законів стосуються повноважень керівників (голів) центральних органів виконавчої влади, державних органів зі спеціальним статусом, державних колегіальних органів, визначення суб’єктів виконання повноважень керівника державної служби у тому чи іншому органі (у тому числі передбачається посада державного секретаря міністерства), порядку призначення керівників державної служби, державних службовців секретаріатів (апаратів) у таких державних органах (їх територіальних відділеннях). В першу чергу ці зміни спрямовані на приведення у відповідність спеціального законодавства (щодо діяльності інституцій виконавчої гілки влади) до вимог Закону України «Про державну службу», оскільки положення останнього врегульовують загалом питання організації і координації державної служби в державних органах. 
Водночас, із набранням чинності Законом України від 19.09.2019
№ 117-ІХ, яким внесено зміни до Закону України «Про державну службу» передбачено, що особливості вступу, проходження та припинення державної служби, зокрема, в Апараті Верховної Ради України, регулюються Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених спеціальним законодавством у відповідній сфері. 
Спеціального закону, що визначав би особливості проходження державної служби в Апараті Верховної Ради України наразі не існує. Водночас, єдиним актом законодавства, що стосується питань організації роботи Верховної Ради України та частково визначає правовий статус окремих державних службовців Апарату Верховної Ради України – працівників секретаріатів комітетів Верховної Ради України, є Закон України «Про комітети Верховної Ради України». 
Поряд з цим, Комітетом з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України восьмого скликання, відповідно до висновків третього Діалогу Жана Моне задля миру та демократії, зокрема, щодо важливості незалежності парламентської служби, було створено робочу групу з підготовки проекту закону України про парламентську службу, до складу якої увійшли, зокрема, і працівники різних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, секретаріатів комітетів Верховної Ради України.
Комітет зазначив, що окремі пропозиції до Закону України «Про державну службу» (пункт 33 Розділу І законопроекту), дещо не відповідають положенням законодавства з питань організації роботи Верховної Ради України, її Апарату. Так, зокрема, пропонується доповнити частину другу статті 17 Закону України «Про державну службу» пунктом 121, передбачивши серед повноважень керівника державної служби державного органу затвердження штатного розпису та кошторису державного органу, а також положення про його структурні підрозділи та посадові інструкції держаних службовців цього державного органу. Проте, відповідно до пункту 35 частини першої статті 85 Конституції України затвердження кошторису Верховної Ради України та структури її апарату є повноваженням Верховної Ради України. 
Оскільки Законом України «Про державну службу» визначено повноваження керівника державної служби державного органу, то цілком очевидною є необхідність внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, зокрема, стосовно повноважень Керівника Апарату Верховної Ради України. 
Виходячи з вищезазначеного, для забезпечення комплексності положень законопроекту (реєстр. № 2260) виникає необхідність внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо особливостей координування проходження державної служби загалом в Апараті Верховної Ради України, та, зокрема, в секретаріатах комітетів Верховної Ради України, а також необхідність підготовки проекту закону про регулювання особливостей проходження парламентської служби.
Враховуючи зазначене вище, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений 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 внесення змін до деяких законів України», внесеного народними депутатами України Шкрум А.І., Безгіним В.Ю., Безуглою М.В., Корнієнком О.С. (реєстр. № 2260 від 11.10.2019), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.

Голова Комітету							С.В.КАЛЬЧЕНКО


