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                                                                                  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

										      
ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо удосконалення правової регламентації права законодавчої ініціативи», внесений народним депутатом України Веніславським Ф.В. (реєстр. 3373 від 22.04.2020)

Комітет на засіданні 15 липня 2020 року (протокол № 43) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.  від 24 квітня ц.р. проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо удосконалення правової регламентації права законодавчої ініціативи», внесений народним депутатом України                 Веніславським Ф.В. (реєстр. 3373 від 22.04.2020).
Законопроект підготовлений з метою, як зазначено в пояснювальній записці, удосконалення правової регламентації механізму реалізації права законодавчої ініціативи та підвищення ефективності законодавчого процесу в цілому. Досягнення вищевказаних цілей автором вважається можливим завдяки ключовим завданням законопроекту – встановлення дієвих запобіжників від зловживання правом законодавчої ініціативи з одночасним збереженням його існуючого змісту і обсягу, та істотна оптимізація законодавчого процесу в парламенті з повним дотриманням конституційної процедури та принципів парламентської демократії.
Для забезпечення вказаної мети пропонується доповнити статтю 89 Регламенту Верховної Ради України новою частиною десятою такого змісту: «10. Суб’єкт права законодавчої ініціативи може внести не більше однієї пропозиції або поправки до кожної статті або пункту (підпункту пункту) законопроекту та не більше однієї пропозиції щодо структурних частин законопроекту.».
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 Закону України (реєстр. № 3373) 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 підписом особи, яка має 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. 
Водночас, при оформленні законопроекту допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, а саме: назва законопроекту та пояснювальна записка до нього 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. 
Разом з цим, у пункті 1  законопроекту автор посилається на Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України».  
По суті правового змісту даного законопроекту Комітет зазначив окремі зауваження до нього.
Положення статті 19 Конституції України передбачають, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України.
Відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Частиною першою статті 93 Конституції України, частино першою статті 12 Закону України «Про статус народного депутата України»,  частиною першою статті 89 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить Президентові України, народним депутатам України та Кабінету Міністрів України.
Право законодавчої ініціативи, відповідно до частини п’ятої статті 89 Регламенту Верховної Ради України, здійснюється шляхом внесення до Верховної Ради України:
1) проектів законів, постанов;
2) проектів інших актів Верховної Ради;
3) пропозицій до законопроектів;
4) поправок до законопроектів.
Крім цього, згідно з положеннями статті 11 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат України на пленарному засіданні Верховної Ради України має право у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України, зокрема,  виступати із законодавчою ініціативою у Верховній Раді України
Комітет зауважив, що Конституцією України не передбачено обмежень для суб’єктів права законодавчої ініціативи щодо кількості внесених законодавчих ініціатив у тому числі пропозицій та поправок до законопроектів.  
При підготовці висновку на законопроект (реєстр. № 3373) Комітетом взято до уваги висновок Комітету з питань бюджету від 17 червня 2020 року (протокол № 41) та висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом                     (лист № 04-20/10-2020/89196 від 26.06.2020).
Згідно з частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України головний комітет попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України. 
Враховуючи викладене та те, що зазначений законопроект не включено до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік (Постанова Верховної Ради України № 689-IX від 16.06.2020), керуючись положеннями частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» щодо удосконалення правової регламентації права законодавчої ініціативи», внесений народним депутатом України Веніславським Ф.В. (реєстр. 3373 від 22.04.2020), та прийняв рішення  рекомендувати Верховній Раді України не включати цей законопроект до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.



Голова Комітету                                                  С.В.КАЛЬЧЕНКО




