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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК 

	на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо формування порядку денного засідань Верховної Ради України), внесений народними депутатами України Батенком Т.І., Бойком Ю.А., Геращенко І.В., Рахманіним С.І., Тимошенко Ю.В., Шаховим С.В. (реєстр. № 2610 від 17.12.2019) 

	За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від                   20 грудня 2019 року Комітет на засіданні 12 лютого 2020 року (протокол                 № 27) попередньо розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо формування порядку денного засідань Верховної Ради України), внесений народними депутатами України Батенком Т.І., Бойком Ю.А., Геращенко І.В., Рахманіним С.І., Тимошенко Ю.В., Шаховим С.В. (реєстр. № 2610 від 17.12.2019), висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від  10 лютого 2020 року № 16/3-138/2610 (32123).
Комітет зазначив, що вказаний законопроект включено до другого розділу  порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (Постанова Верховної Ради України від 04.02.2020 № 485-ІХ), як такий щодо якого головний комітет здійснює підготовку і доопрацювання для розгляду в першому читанні. 
Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, 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.
Комітет привернув увагу до того, що 2 лютого 2020 року набрав чинності, а 4 лютого 2020 року введений в дію Закон України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України", згідно з яким, зокрема, частина друга статті 91 Регламенту Верховної Ради України передбачає, що зазначені у цій статті документи подаються в електронній формі, крім випадків, передбачених Регламентом Верховної Ради України.
Крім цього, при оформленні законопроекту допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, а саме: назва законопроекту, текст та додані до нього матеріли містять посилання на Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», проте, посилання має бути на Регламент Верховної Ради України, затверджений відповідним  Законом, оскільки за структурою Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» складається з двох пунктів. 
Завданням проекту Закону України (реєстр. № 2610), як зазначено в пояснювальній записці, є «впровадження формування порядку денного пленарних засідань з урахуванням законодавчих ініціатив усіх народних депутатів».
З цією метою авторами пропонується внести зміни до статей 191, 21, 22, 25, 73, 108 Регламенту Верховної Ради України. 
Зокрема, у статті 191 пропонується, що план законопроектної роботи Верховної Ради України, який затверджує Верховна Рада України за поданням Голови Верховної Ради України, узгоджується Погоджувальною радою з урахуванням узагальнених Апаратом Верховної Ради України пропозицій комітетів, депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів України.
У статті 21 Регламенту Верховної Ради України пропонується що пропозиції щодо проекту порядку денного сесії Верховної Ради України узагальнюються Апаратом Верховної Ради України за поданням комітетів, тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, а також, за поданням депутатських фракцій (депутатських груп), позафракційних народних депутатів України, що є новелою.
Пропозицією до статті 22 Регламенту Верховної Ради України є виключення з частини першої цієї статті положень щодо того, що схвалений Погоджувальною радою проект порядку денного сесії Верховної Ради України разом з переліком нерозглянутих і невідкладних законопроектів на попередній сесії Верховної Ради України, вноситься Головою Верховної Ради України на затвердження Верховною Радою України разом з законопроектами, які комітети за висновками їх попереднього розгляду пропонують не включати до проекту порядку денного сесії Верховної Ради України.
У статті 25 Регламенту Верховної Ради України автори  законопроекту передбачають, що за пропорційним принципом відповідно до кількісного складу  депутатських фракцій (депутатських груп) та позафракційних народних депутатів України тижневий порядок денний пленарних засідань готується у кількості не більше 20 законопроектів на кожен день на підставі затвердженого розкладу пленарних засідань сесії Верховної Ради України. Питання порядку денного на кожен день пленарного тижня розміщуються почергово від кожного суб’єкта права законодавчої ініціативи.
Змінами до статті 73 та 108 передбачено те, що Погоджувальна рада розглядає та ухвалює пропозиції щодо проектів календарного плану роботи сесії, порядку денного сесії, розкладу пленарних засідань та тижневого порядку денного пленарних засідань з урахуванням пропорційного принципу відповідно до кількісного складу  депутатських фракцій (депутатських груп) та позафракційних народних депутатів України у Верховній Раді України. Головний комітет розглядає законопроекти з урахуванням пропорційного принципу відповідно до кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) та позафракційних народних депутатів у Верховній Раді України.
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке.
При попередньому розгляді проекту Закону України вбачається, що основною метою законопроекту є посилення ролі депутатських фракцій (депутатських груп) та позафракційних народних депутатів України у законотворчому процесі та законопроектній роботі Верховної Ради України. 
Водночас, Комітет вважає за потрібне зауважити, що, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. У свою чергу, згідно з положеннями статей 11, 12 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети здійснюють законопроектну, організаційну, контрольну функції, і, зокрема, законопроектна функція комітетів Верховної Ради України полягає у розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради України, попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, їх доопрацюванні, узагальненні зауважень і пропозицій, які надійшли до законопроектів, внесенні пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи.
У розвиток зазначених положень Конституції України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України» чинний Регламент Верховної Ради України визначає саме комітети Верховної Ради України суб’єктами внесення пропозицій щодо плану законопроектної роботи Верховної Ради України, проекту порядку денного сесії Верховної Ради України та тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України. 
Як зазначено у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України до поданого законопроекту (реєстр.                      № 2610) «що ж стосується змін до ст. 21 Регламенту стосовно формування порядку денного сесії Верховної Ради України, то слід зважати на те, що до цього документу включаються законопроекти, які уже внесені на розгляд парламенту і готуються до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України відповідними комітетами. Саме комітет Верховної Ради України, який є основним «професійним (неполітичним)» робочим органом парламенту і який визначений головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, уповноважений вносити пропозиції про доцільність чи недоцільність включення законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради України (ч. 1 та ч. 3 ст. 93 Регламенту). Ці пропозиції вносяться на основі попереднього розгляду законопроекту у комітеті. При цьому слід враховувати, що до складу комітету на пропорційній основі входять представники усіх політичних сил, представлених у парламенті. З огляду на це виглядає некоректним надання окремим депутатським фракціям, депутатським групам і навіть окремим позафракційним депутатам можливості в обхід комітетів парламенту подавати прямо на Погоджувальну раду свої пропозиції про включення до порядку денного певних законопроектів незалежно від того, чи були вони належним чином розглянуті у парламентських комітетах».
Комітет зауважив, що тижневий порядок денний  формується з урахування готовності законопроектів до розгляду Верховною Радою України, яку забезпечують комітети Верховної Ради України, а не депутатські фракції (депутатські групи) або позафракційні народні депутати України. 
Також Комітет вважає, що заслуговує на увагу позиція Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, викладена у висновку про те, що «пропоновані в законопроекті положення по суті спрямовані на наділення позафракційних народних депутатів України деякими особливими правами, які ставлять їх у привілейоване становище. Адже  народні депутати України, які входять до складу депутатських фракцій (депутатських груп), відповідно до положень проекту не матимуть права на те, щоб їх персональні пропозиції (поряд з пропозиціями парламентських комітетів, депутатських фракцій та груп) узагальнювались Апаратом Верховної Ради України і включались до проекту порядку денного сесії Верховної Ради України, як це передбачено для позафракційних народних депутатів України. Ця обставина, на нашу думку, є додатковим аргументом проти запропонованих у законопроекті змін».
Щодо пропозиції до статті 25 Регламенту Верховної Ради України стосовно підготовки тижневого порядку денного пленарних засідань за пропорційним принципом відповідно до кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) та позафракційних народних депутатів України у кількості не більше 20 законопроектів на кожен день, то Комітет зазначив про сумнівність такої новели. Слід зауважити, що внесення до Верховної Ради України проектів законів України, постанов та інших актів спричинено об’єктивними чинниками, які народні депутати України вбачають за необхідне перетворити в законодавчу ініціативу. А виявити важливість поданих ініціатив, їх першочерговість та необхідність впровадження покликані саме комітети Верховної Ради України, які, згідно з положеннями частини першої статті 89 Конституції України, частини першої статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», є органами Верховної Ради України, які утворюються з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.
Відтак, у разі прийняття запропонованих у законопроекті (реєстр.             № 2610) змін до Регламенту Верховної Ради України, депутатські фракції (та депутатські групи), які налічують у своєму складі невелику кількість народних депутатів України ризикують залишитися без розгляду Верховною Радою України ініціатив, які внесені ними. Крім того, незрозумілим залишається по якому принципу і в який спосіб буде визначена пропорція між депутатськими фракціями (депутатськими групами), які є органами Верховної Ради України, та позафракційними народними депутатами України, які є одноосібними суб’єктами в тому числі і з надання відповідних пропозицій, передбачених у поданому законопроекті.
Такі ж зауваження стосуються і пропозиції авторів до статті 108 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою, головний комітет розглядатиме законопроекти з урахуванням пропорційного принципу відповідно до кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) та позафракційних народних депутатів України. 
Перш за все Комітет зауважив, що комітет, який відповідно до предмета його відання визначено головним з підготовки і попереднього розгляду відповідного законопроекту, розглядає його з урахуванням строків, визначених положеннями частини третьої статті 93, частини другої статті 108 Регламенту Верховної Ради України, зокрема у тридцятиденний строк після направлення законопроекту до комітету, та ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України. Крім того, для комітетів Верховної Ради України, які визначені у частині першій статті 93 як такі, що надають експертні висновки на законопроекти відповідно до предметів їх відання, також визначений конкретний строк для надання таких висновків – 21 день. Відтак, у разі запровадження «пропорційного розгляду» необхідні відповідні зміни і до інших статей Регламенту Верховної Ради України.
Крім того, відповідно до частини першої статті 93 Конституції України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам  України та Кабінету Міністрів України. Отже, незрозумілим залишається чому в «пропорціональному розподілі» розгляду законопроектів не враховані такі суб’єкти права законодавчої ініціативи як Президент України та Кабінет Міністрів України.
Також Комітет зазначив, що у пропозиції до статті 73 Регламенту Верховної Ради України застосовано словосполучення «письмова пропозиція», водночас Законом України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» від 16.01.2020 № 469-IX у Верховній Раді України запроваджено електронний документообіг, який передбачає подання відповідних пропозицій від суб’єктів права законодавчої ініціативи в електронній формі.
Комітет при розгляді проекту Закону України (реєстр. № 2610) взяв до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, в резолютивній частині якого зазначено, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Враховуючи викладене,  Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо формування порядку денного засідань Верховної Ради України), внесений народними депутатами України Батенком Т.І.,                  Бойком Ю.А., Геращенко І.В., Рахманіним С.І., Тимошенко Ю.В.,              Шаховим С.В. (реєстр. № 2610 від 17.12.2019), і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні повернути його суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Співдоповідачем від Комітету  на пленарному засіданні з цього питання визначити голову Комітету.


Голова Комітету 						        С.В.КАЛЬЧЕНКО




