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                                                                                           від 18.10.2019



















                                         ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» щодо предметів відання», внесений народними депутатами України Вельможним С.А., Костіним А.Є.,                           Князевичем Р.П., Мережком О.О., Ватрасом В.А., Кучером О.В. (реєстр. № 2292 від 18.10.2019)


Комітет на засіданні 19 лютого 2020 року (протокол № 28) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 22 жовтня 2019 року проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» щодо предметів відання», внесений народними депутатами України  Вельможним С.А., Костіним А.Є., Князевичем Р.П., Мережком О.О., Ватрасом В.А., Кучером О.В. (реєстр. № 2292 від 18.10.2019).
Проектом Постанови пропонується внести зміни до Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-ІХ, змінивши окремі питання  предмета відання Комітету з питань правової політики, а саме:  абзац восьмий пункту 16 доповнити словами «сімейне законодавство»,  «міжнародне приватне право»; у абзаці п’ятнадцятому пункту 16 в питанні «законодавство з надання правової допомоги громадянам» слово «громадянам» - виключити; доповнити пункт 16 новим питанням такого змісту: «законодавство з питань забезпечення діяльності органів державної влади на деокупованих територіях України».
Як зазначено в пояснювальній записці до проекту Постанови «Прийняття проекту Постанови дозволить Верховній Раді України комплексно проводити законопроектну роботу з питань правової політики, враховуючи при цьому особливості у таких напрямах: приватноправових відносинах, ускладнених іноземним елементом, а також підтримувати та розвивати міжнародні відносини у чіткій відповідності до засад міжнародного публічного права.  Законодавство на деокупованих територіях та в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення». 
  Комітет звернув увагу на те, що в пояснювальній записці зазначено про те, що автори проекту пропонують до предмета відання Комітету з питань правової політики додати питання, зокрема, питання міжнародного приватного та міжнародного публічного права. При цьому, в проекті Постанови зазначено лише міжнародне приватне право.
Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року 
№ 19-IХ, Комітет зазначив, що проект Постанови (реєстр. № 2292) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами першою та другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою та електронним файлом. 
Водночас Комітет зауважив, що у тексті  проекту Постанови допущені неточності у застосуванні розділових знаків, тобто текст проекту  потребує редакційного доопрацювання.
Крім цього, в пояснювальній записці є 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. 
По суті правового змісту проекту Постанови Комітет зазначив таке.
Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.
Відповідно до положень частин четвертої та п’ятої статті 5 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Верховна Рада України може, зокрема, змінити назву чи предмет відання комітету. Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань про зміну назви чи предмет відання комітету визначається на основі Конституції України Законом України «Про комітети Верховної Ради України» та Регламентом Верховної Ради України.
Комітет звернув увагу на те, що запропоновані зміни до предмета відання Комітету з питань правової політики можуть стосуватися і предметів відання інших комітетів Верховної Ради України, зокрема, законодавства з питань забезпечення діяльності органів державної влади на деокупованих територіях України.  
Комітет зазначив, що в чинній редакції  Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-IХ до предметів відання належать: 
Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики - питання, зокрема «державна політика у сфері сімейно-шлюбних відносин; державна політика сприяння становленню інституту сім’ї, забезпечення надання державної допомоги сім’ям з дітьми, захисту безпритульних дітей, оздоровлення та відпочинку дітей»;
Комітету  з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин – питання, зокрема, «політика з питань тимчасово окупованих територій України»;
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування – питання, зокрема «законодавче забезпечення діяльності Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади; організація та діяльність місцевих органів виконавчої влади».
Відповідно до частини сьомої статті 93 Регламенту Верховної Ради України вказаними комітетами Верховної Ради України надані відповіді на  проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 2292), зокрема:
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування у своєму  висновку від 15 січня 2020 року (протокол № 19) зазначив, що питання, зокрема, законодавчого забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України, центральних органів  виконавчої влади, організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади віднесені до предмета відання Комітету. У зв’язку з цим, віднесення питання щодо забезпечення діяльності органів державної влади на деокупованих територіях України до предмета відання Комітету з питань правової політики призведе до дублювання повноважень зазначених комітетів Верховної Ради України в частині законодавчого забезпечення діяльності органів виконавчої влади. Комітет прийняв рішення вважати за доцільне запропонувати Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України проект Постанови (реєстр.                   № 2292), рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні відхилити зазначений проект.
Комітет  з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин на своєму засіданні 18 грудня 2019 року (протокол № 7) розглянув проект Постанови (реєстр. № 2292) і не підтримує його в частині віднесення питання «законодавства з питань забезпечення діяльності органів державної влади на деокупованих територіях України» до предмета відання Комітету з питань правової політики, оскільки це питання вже належить до предмета відання їх Комітету.  
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики розглянув проект Постанови (реєстр. № 2292) на своєму засіданні 7 листопада 2019 року і народні депутати України – члени Комітету не підтримують пропозицію суб’єктів права законодавчої ініціативи, і натомість пропонують віднести до предмета відання цього Комітету ті норми Цивільного кодексу України, які стосуються безпосередньо регулювання сімейних відносин і захисту прав дітей. 
Комітет з питань правової політики на своєму засіданні 27 листопада 2019 року (протокол № 14) дійшов висновку, що проект Постанови                    (реєстр. № 2292) не суперечить  положенням Основного Закону України.
Враховуючи викладене та те, що питання «сімейне законодавство», «міжнародне приватне право» не віднесено до предметів відання жодного з комітетів Верховної Ради України, натомість цивільне законодавство, частиною якого є сімейне законодавство, належить до предмета відання  Комітету з питань правової політики, а  відтак доцільним є віднести питання «сімейне законодавство» та «міжнародне приватне право» до предмета відання Комітету з питань правової політики. 
Щодо питання предмета відання «законодавство з питань забезпечення діяльності органів державної влади на деокупованих територіях України» зауважуємо, що комітети Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин висловили зауваження та у своїх висновках, зокрема,  зазначають, що у разі віднесення вказаного питання до предмета відання Комітету з питань правової політики це може призвести до дублювання функцій зазначених комітетів при розгляді законопроектів, проектів інших актів з порушених питань. 
Відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94  Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання  якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений  та/або зареєстрований без дотримання  вимог  закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Згідно з частиною четвертою цієї ж статті повернені законопроекти, проекти інших актів можуть бути повторно внесені на розгляд Верховної Ради України за умови усунення недоліків, що стали підставою для їх повернення.
Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання» щодо предметів відання», внесений народними депутатами України  Вельможним С.А., Костіним А.Є., Князевичем Р.П., Мережком О.О., Ватрасом В.А., Кучером О.В. (реєстр.                    № 2292 від 18.10.2019) та прийняв рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути зазначений проект Постанови Верховної Ради України суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. 


Голова Комітету                                                            С.В.КАЛЬЧЕНКО






