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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 щодо встановлення і затвердження окремих державних соціальних гарантій», внесеного народними депутатами України Королевською Н.Ю. та іншими (всього 24 підписи) (реєстр.                    № 2146 від 28.09.2020 доопрацьований)

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від                         29 вересня 2020 року Комітет на засіданні 17 березня 2021 року (протокол                   № 65) розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам і по суті правового змісту проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення і затвердження окремих державних соціальних гарантій», внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю. та іншими (всього 24 підписи) (реєстр. № 2146 від 28.09.2020 доопрацьований).
Цілями і завданнями внесеного законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього,  є  «удосконалення процедури встановлення та затвердження прожиткового мінімуму з метою досягнення його фактичного рівня, підвищення державних соціальних стандартів в Україні та стимулювання зростання заробітних плат і соціальних платежів», і у зв’язку з цим пропонується внести зміни до статей 3, 4, 5 Закону України «Про прожитковий мінімум», а також до частини першої статті 154 Регламенту Верховної Ради України.
Згідно з частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, та в межах 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-ІХ, Комітет зазначив, що законопроект (реєстр. № 2146 доопрацьований) 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 пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.
По суті правового змісту запропонованих змін, зокрема, до Регламенту Верховної Ради України, Комітет зауважив таке.
Главою 27 Регламенту Верховної Ради України визначено спеціальну процедуру затвердження Державного бюджету України і контролю за його виконанням. Так, частиною першою статті 154 Регламенту Верховної Ради України встановлено порядок представлення на пленарному засіданні Верховної Ради України проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік. На такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради України можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо мети, завдань та результативних показників відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік.
 Натомість автори законопроекту пропонують друге речення зазначеної частини викласти в такій редакції: «На такому пленарному засіданні представники Спільного представницького органу об’єднань профспілок та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні представляють свої позиції щодо розміру державних мінімальних соціальних гарантій та за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного бюджету щодо мети, завдань та очікуваних результатів виконання відповідних бюджетних програм, передбачених у проекті закону про Державний бюджет України на наступний рік.".
При цьому зі змісту вказаного доповнення можна зробити припущення, що представники Спільного представницького органу об’єднань профспілок та Спільного представницького органу сторони роботодавців (на відміну від головних розпорядників бюджетних коштів) в обов’язковому порядку з питань, що стосуються розміру державних мінімальних соціальних гарантій, беруть участь у пленарному засіданні Верховної Ради України, на якому відбувається представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік (без прийняття Верховною Радою України відповідного процедурного рішення). 
Комітет зауважив, що відповідно до положень частин п’ятої та шостої статті 93 Регламенту Верховної Ради України до попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта головний комітет на своєму засіданні може запропонувати Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим державним органам, об’єднанням громадян висловити свою думку щодо доцільності його прийняття, а також на засідання головного комітету запрошується, зокрема, в разі необхідності – представники Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи. 
Крім цього, згідно з положеннями Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети Верховної Ради України при здійсненні ними законопроектної функції мають право звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, об’єднань громадян з проханням висловити пропозиції щодо проектів законів (пункт 9 частини першої статті 15 Закону) та зобов’язані вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об’єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України (пункт 11 частини першої                статті 16 Закону).
Комітет звернув увагу на те, що і Регламентом Верховної Ради України, і Законом України «Про комітети Верховної Ради України» вже передбачено можливість громадських організацій брати участь у засіданнях комітетів Верховної Ради України та вносити відповідні пропозиції.
Крім цього, автори законопроекту передбачають, що «представники Спільного представницького органу об’єднань профспілок та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні представляють свої позиції щодо розміру державних мінімальних соціальних гарантій», а отже матимуть гарантоване право на виступ на пленарному засіданні Верховної Ради України. 
Водночас, відповідно до частин першої та другої статті 34 Регламенту Верховної Ради України гарантоване право на виступ з обговорюваного питання, якщо воно стосується їх повноважень, мають Президент України, Прем’єр-міністр України, Голова Конституційного Суду України, Голова Рахункової палати, Генеральний прокурор або уповноважені ними особи, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Особі, офіційно запрошеній на пленарне засідання відповідно до частин другої та третьої   статті 6 Регламенту Верховної Ради України, слово для виступу надається відповідно до процедурного рішення, прийнятого Верховною Радою України без обговорення.
Крім того, запропонувавши зміни до частини першої статті 154 Регламенту Верховної Ради України, не дотримано системний зв’язок з положеннями статей 152, 153 Регламенту Верховної Ради України. 	
Принагідно Комітет зауважив, що аналогічний проект Закону України з ідентичним текстом вже було внесено народними депутатами України Королевською Н.Ю. та іншими 16 вересня 2019 року, який Комітетом було розглянуто на засіданні 16 жовтня 2019 року (протокол № 11), висловлено низку зауважень, які направлено до Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту (лист від 21 жовтня 2019 року № 04-28/15-190 (190868), водночас зазначені зауваження не були враховані авторами законопроекту при його доопрацюванні.
Крім того, очікує розгляду Верховною Радою України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з реалізації вимог Конституції та міжнародного права щодо питань мінімальних гарантій в оплаті праці», внесений народними депутатами України Волинцем М.Я. та іншими (всього 5 підписів) (реєстр. № 2378 від 05.11.2019), в якому також пропонуються зміни, зокрема, до частини першої статті 154 Регламенту Верховної Ради України, які повністю повторюють за змістом зміни, що запропоновані народними депутатами України Королевською Н.Ю. та                    іншими народними депутатами України у внесеному ними доопрацьованому проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення і затвердження окремих державних соціальних гарантій» (реєстр. № 2146).
Зазначаємо, що законопроект (реєстр. № 2378) також було розглянуто Комітетом 27 листопада 2019 року (протокол № 16) та направлено до головного комітету, яким також є Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів (лист від 27 листопада  2019 року № 04-28/15-349 (229491). Головним Комітетом 4 грудня 2019 року було розглянуто цей законопроект та рекомендовано Верховній Раді України повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, проте на сьогодні цей проект Закону України Верховною Радою України не розглянуто. 
Відтак, на сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано два законопроекти (реєстр. №№ 2146, 2378), які містять однакову пропозицію щодо внесення змін до статті 154 Регламенту Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення і затвердження окремих державних соціальних гарантій», внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю. та іншими народними депутатами України (всього 24 підписи) (реєстр. № 2146 від 28.09.2020 доопрацьований), та прийняв рішення направити його Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту. 


	Голова Комітету 						С.В.КАЛЬЧЕНКО





