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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 

	на проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу", внесений народними депутатами України Крячком М.В., Фроловим П.В., Федієнком О.П. (реєстр. № 2492 від 25.11.2019) 

	За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від                   26 листопада 2019 року Комітет на засіданні 18 грудня ц.р. (протокол № 21) попередньо розглянув проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу", внесений народними депутатами України                 Крячком М.В., Фроловим П.В., Федієнком О.П. (реєстр. № 2492 від 25.11.2019), та висновок Головного наувов-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 16 грудня 2019 року № 16/3-819/2492 (250901).
Завданням поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці, є «забезпечення безперебійної та ефективної роботи Парламенту із запровадженням механізму електронного документообігу в законотворчому процесі».
Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України повідомляємо, що проект Закону України (реєстр. № 2492) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами першою, другою і шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписами осіб, які мають право законодавчої ініціативи, 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.
Автори проекту Закону пропонують внести зміни до статей 7, 191, 34, 86, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 104, 105, 107, 130, 131, 132, 139, 140, 143, 205, 208, 2081, 209, 211, 212 Регламенту Верховної Ради України, та доповнити новою статтею 71.
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке.
Законом України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» від 17 жовтня 2019 року  № 207-IX, який набрав чинності 30 жовтня 2019 року та вводиться в дію 4 лютого 2020 року, внесено зміни до низки статей Регламенту Верховної Ради України у зв’язку з переходом на електронний документообіг. Водночас, зазначений Закон не охоплює всі можливі сфери застосування електронного документообігу, які передбачені Регламентом Верховної Ради України, відтак, ідея приведення положень Регламенту Верховної Ради України у відповідність з необхідністю запровадження новітніх технологій у роботі Верховної Ради України та Апарату Верховної Ради України у сфері документообігу та процесів, які з ним пов‘язані, варта уваги.
Відтак, підтримуючи в цілому новели, запропоновані у поданому законопроекті (реєстр. № 2492), Комітет вважає за потрібне висловити деякі зауваження.
Так, пропозиція до статті 7 Регламенту Верховної Ради України передбачає що «Апарат Верховної Ради України забезпечує ведення бази даних нормативно-правової інформації «Законодавство України», що містить, в тому числі, еталонні електронні тексти оригіналів прийнятих Верховною Радою актів. Доступ до такої бази даних на офіційному веб-сайті Верховної Ради є вільним та безоплатним». 
Комітет зауважив, що у разі запровадження в тексті Регламенту Верховної Ради України нового формулювання, має бути запроваджено і його визначення, відтак, оскільки в Регламенті Верховної Ради України не застосовувався термін «еталонні тексти» і немає визначення цього поняття,  доцільно передбачити визначення еталонних електронних текстів.
Крім  того, «ведення офіційної електронної бази даних» є складовою організаційного, інформаційного тощо забезпечення Верховної Ради України та народних депутатів України, передбаченого частиною першою статті 7, тому немає потреби конкретизувати саме ведення бази даних. 
Також Комітет зазначив, що пропозиція щодо включення до Регламенту Верховної Ради України положень про те, що  доступ до бази даних на офіційному веб-сайті Верховної Ради України є вільним та безоплатним, не є предметом правового регулювання Регламенту Верховної Ради України. Про порядок доступу та використання бази даних може бути зазначено у положенні, яке затверджує Голова Верховної Ради України (як це запропоновано у поданому законопроекті), або в інформаційних матеріалах чи повідомленнях на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
Запропонованою новою статтею 71 у Регламенті Верховної Ради України запроваджується термін «письмова форма документу», який передбачає, що «письмовою формою документу для цілей цього Регламенту є документ, створений у паперовій або електронній формі з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги», складення та/або внесення та/або подання, та/або надсилання якого передбачається цим Регламентом».
У розвиток зазначеної пропозиції зміни щодо запровадження «подання у письмовій формі» запропоновані до частини четвертої статті 191, частини четвертої статті 34,частини першої статті 86, частини першої статті 88, частин сьомої та дев’ятої статті 89, частини другої статті 91, частини третьої статті 92, частини третьої статті 104, частини третьої статті 131, частини другої                     статті 142, частин першої та другої статті 205, частини шостої статті 208, частини тринадцятої статті 2081, частини п’ятої статті 209, частини другої статті 211, частини другої статті 212 Регламенту Верховної Ради України.
Комітет зауважив, що у статті 1 Регламенту Верховної Ради України визначено правові засади роботи Верховної Ради України, водночас Регламент Верховної Ради України не містить поняття «ціль Регламенту Верховної Ради України», відтак словосполучення «для цілей цього Регламенту» варто змінити, оскільки у разі його запровадження, відповідні цілі мають бути визначені.
Крім того передбачається, що у Верховній Раді України діятиме єдина автоматизована система та база даних нормативно-правової інформації «Законодавство України». Водночас, на сьогодні Регламент Верховної Ради України містить визначення «електронна система підрахунку голосів картками (далі – електронна система)» (частина перша статті 17 Регламенті Верховної Ради України) та «база даних законопроектів електронної комп’ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради» (зокрема, частина четверта статті 104, частина третя статті 105, частина друга статті 107 Регламенту Верховної Ради України). Відтак виникає питання, чи технічні нововведення, передбачені законопроектом, замінять собою існуючи технічні системи, чи будуть функціонувати паралельно.
Також, авторами поданого законопроекту запропоновано зміни до                   статті 91 Регламенту Верховної Ради України – доповнення цієї статті новою частиною восьмою, якою передбачається, що «документи, які подаються в електронній формі, а також електронні копії документів у паперовій формі «створюються (вносяться) в (до)» єдиній автоматизованій системі в порядку, визначеному відповідним Положенням, затвердженим Головою Верховної Ради України».
Комітет зауважив, що зміни до частини другої статті 91 та частини третьої статті 92 Регламенту Верховної Ради України пропонуються до положень, до яких внесено зміни Законом України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» від 17 жовтня                   2019 року  № 207-IX, який набрав чинності 30 жовтня 2019 року, та який має бути введений в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, тобто  4 лютого 2020 року
Комітет зазначив, що запропоновані положення до статті 91 варто було б передбачити в новій статті 71, оскільки саме вона, за пропозицією авторів законопроекту, передбачає визначення письмової форми документу, відтак доцільно було б саме в цій новій статті передбачити всі інші положення стосовно визначення документів, в тому числі і тих, які подаються в електронній формі, а також передбачити затвердження Головою Верховної Ради України порядку створення (внесення) таких документів до єдиної автоматизованої системи.
Також викликає зауваження пропозиція щодо абзацу другого пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень, згідно з яким «у разі неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин, що «має бути невідкладно встановлено за дорученням Голови Верховної Ради України рішенням комітету, до предмету відання якого належать питання регламенту», у період з моменту встановлення такого факту і до відновлення функціонування єдиної автоматизованої системи в штатному режимі, що встановлюється розпорядженням Голови Верховної Ради України, застосовуються положення Регламенту Верховної Ради України з особливостями, пов’язаними зі створенням документів у паперовій формі».
Комітет зазначив, що предмет відання Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України визначено Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-ІХ, і, відповідно до зазначеної Постанови, до предмета відання Комітету не належать питання, які пов’язані з технічним забезпеченням електронних систем, які функціонують у Верховній Раді України. При цьому, для того, щоб Комітет мав змогу прийняти рішення щодо встановлення факту неможливості використання єдиної автоматизованої системи з технічних причин, у Комітету мають бути відповідні технічні заключення, що вже виключає «невідкладність» прийняття такого рішення. 
Крім того, положеннями статті 78 Регламенту Верховної Ради України визначено перелік повноважень Голови Верховної Ради України, і відповідно до пункту 15 частини першої цієї статті Голова Верховної Ради України видає розпорядження з питань відрядження народних депутатів України, посадових осіб Верховної Ради України і підписує відповідні документи. Видання інших розпоряджень Голови Верховної Ради України Регламентом Верховної Ради України не передбачено. 
Також Комітет зауважив, що авторами законопроекту не визначаються «особливості, пов’язані зі створенням документів у паперовій формі», відтак виникає питання – як застосувати положення Регламенту Верховної Ради України у спосіб, запропонований в абзаці другому пункту 2 Прикінцевих і перехідних положень законопроекту.
Також Комітет зазначив, що у поданому законопроекті стаття 98 Регламенту Верховної Ради України («Надання законопроектів народним депутатам») викладається у новій редакції. При цьому, запропонована редакція відтворює редакцію цієї статті, запропоновану в проекті Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо оптимізації законодавчого процесу) (реєстр. № 0948 від 29.08.2019). Цей законопроект був предметом розгляду Комітету восьмого скликання, і підготовлений до другого читання з відповідними напрацюваннями, які знайшли своє відображення у поданому законопроекті (реєстр. № 2492).
	Комітет зауважив, що зазначена стаття 98 у новій запропонованій редакції не містить системного зв’язку з низкою статей Регламенту Верховної Ради України, які передбачають порядок і строки надання відповідних документів і матеріалів народним депутатам України. Зокрема, з частиною третьою статті 11, частиною п’ятою статті 76, статтею 112, частиною першою статті 117, частиною першою статті 126, частиною сьомою статті 133, частиною сьомою  статті 145,  частиною третьою 147, частиною п’ятою статті 156, частиною другою статті 158,  частиною третьою статті 208, частиною шостою статті 2081, частиною третьою статті 2082, частиною сьомою статті 2084, частиною четвертою статті 226, частиною  четвертою статті 240. 
	Відтак, при підготовці до другого читання зазначені статті Регламенту Верховної Ради України мають бути переглянуті на предмет необхідності внесення змін щодо строків надання народним депутатам України відповідних документів і матеріалів та форми їх подання до Верховної Ради України, з урахуванням нововведень в контексті електронного документообігу.
Крім того, поданим законопроектом по суті  викладається нова редакція частини другої статті 91, частини третьої статті 92, частин першої і третьої статті 97, частини першої статті 98 Регламенту Верховної Ради України, до яких було внесено зміни Законом України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» від 17 жовтня 2019 року № 207-ІХ. Комітет зауважив, що зазначений Закон набрав чинності 30 жовтня 2019 року і має бути введений в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, тобто  4 лютого 2020 року. 
Відтак, у законопроекті (реєстр. № 2492) не зазначається про втрату чинності Закону України від 17 жовтня 2019 року № 207-ІХ, який вводиться в дію з першого дня третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, а запропоновані зміни до частини другої статті 91, частини третьої статті 92, які містяться в зазначеному Законі, в законопроекті (реєстр. № 2492) передбачені з четвертої сесії Верховної Ради України. 
Також Комітет звернув увагу на пункт 4 Прикінцевих положень законопроекту, в якому міститься доручення Голові Верховної Ради України у місячний строк з дня набрання чинності законом видати акти, що випливають з необхідності його реалізації, вжити заходів з проведення Апаратом Верховної Ради України перевірки стану готовності електронного документообігу в законодавчому процесі України, з урахуванням особливостей, установлених законом.
	Комітет зауважив, що Закон України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» від 17 жовтня 2019 року № 207-ІХ, який набрав чинності 30 жовтня ц.р. і вводиться в дію  4 лютого 2020 року, і у частині другій статті 94 Регламенту Верховної Ради України якого вже передбачено затвердження Головою Верховної Ради України Положення про єдину автоматизовану систему. Проте, у законопроекті (реєстр. № 2492) затвердження Головою Верховної Ради України відповідного Положення передбачено вже у новій частині восьмій статті 91 Регламенту Верховної Ради України, і затвердити таке положення Голова Верховної Ради України, відповідно до пункту 4 Прикінцевих положень цього законопроекту, має у місячний строк з дня набрання чинності цим законом (у разі його прийняття).
	Комітет зазначив, що при розгляді цього законопроекту взято до уваги зауваження, висловлені у висновку Головного науково-експертного управління, узагальнюючий висновок якого – законопроект потребує доопрацювання.
	Враховуючи вищевикладене, проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу" (реєстр. № 2492) може бути доопрацьований з урахуванням зауважень Комітету, викладених у цьому висновку, та пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, поданих до другого читання,	відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради України і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні. Такі пропозиції і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту.
Згідно з частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України,  головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України. 
Відповідно до частини другої статті 96 Регламенту Верховної Ради України питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається Верховною Радою України протягом 30 днів після ухвалення висновку головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії.
	З огляду на вищевикладене та згідно з пунктом 2 частини першої                 статті 12, пункту 6 частини першої статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», частини третьої статті 93, пункту 1 частини першої статті 114, статті 116  Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми законодавчого процесу", внесений народними депутатами України                     Крячком М.В., Фроловим П.В., Федієнком О.П. (реєстр. № 2492 від 25.11.2019), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання та за наслідками розгляду  в першому читанні прийняти його за основу з дорученням Комітету підготувати законопроект до другого читання, передбачивши внесення відповідних змін, зазначених у висновку Комітету, та з урахуванням пропозицій і поправок суб’єктів права законодавчої ініціативи, скоротивши наполовину строк подання таких пропозицій і поправок. 
	Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету.

	Голова Комітету 						       С.В.КАЛЬЧЕНКО
	 


