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До реєстр. № 5345
                                                                                                                          від 07.04.2021


                                                                                   ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України  щодо діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Приходько Н.І. (реєстр. № 5345 від 07.04.2021)

Комітет на засіданні 19 травня 2021 року (протокол № 71) розглянув згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від                  8 квітня ц.р. (електронна картка документа (467739) проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України  щодо діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Приходько Н.І. (реєстр. № 5345 від 07.04.2021).
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. № 5345) 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, які подані в електронній формі.
Метою прийняття законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є забезпечення належного виконання народним депутатом України визначених законом обов’язків у зв’язку з тим, що «неналежне виконання таких обов’язків народними депутатами України призводить до неможливості проведення засідань тимчасових слідчих комісій (через відсутність кворуму), недостатності голосів при прийнятті рішень». 
Для досягнення зазначеної мети пропонується внести зміни до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», а саме:
- у частині шостій статті 6 доповнити словами «Відкриті засідання слідчої комісії транслюються онлайн»;
- підпункт 1 частини першої статті 17 доповнити словами «зобов’язаний брати» участь у засіданнях слідчої комісії;
- доповнити статтю 17 новою частиною другою такого змісту: 
«2. У разі пропуску без поважних причин членом слідчої комісії трьох підряд засідань слідчої комісії, вважається, що такий народний депутат України добровільно вийшов із складу відповідної слідчої комісії.
Голова слідчої комісії письмово інформує Голову депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді до якої включений такий народний депутат України про добровільний вихід народного депутата України із складу слідчої комісії та право надання пропозиції щодо включення іншого кандидата до складу слідчої комісії у строк, встановлений для утворення слідчої комісії.
Про зміни у складі слідчої комісії, Голова слідчої комісії письмово інформує Голову Верховної Ради України з одночасним поданням проекту Постанови Верховної Ради України про внесення змін до персонального складу слідчої комісії.
Поважними причинами пропуску засідань слідчої комісії вважаються причини передбачені частиною третьою статті 26 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України».
Про наявність поважних причин пропуску засідань слідчої комісії, член слідчої комісії зобов’язаний завчасно проінформувати Голову слідчої комісії, але не пізніше трьох робочих днів з моменту виникнення поважних причин.»
Крім того, пропонується внести зміни до абзацу другого частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (яка передбачає відшкодування виплат народним депутатам України за участь в роботі, зокрема, комітетів), а саме після слів «або у більш як 50 відсотках засідань комітету Верховної Ради України» доповнити словами «та/або засідань тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, до складу якого/якої його обрано».
Комітет зазначив, що при оформленні законопроекту допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, а саме: у запропонованих змінах до статті 17 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» 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.
Поряд з цим, пункт 2 зазначеного проекту Постанови Верховної Ради України, в якому передбачено «Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи…», потребує редакційного уточнення з огляду на вимоги  підпункту 1.3.1. додатку до Положення про порядок роботи з документами у Верховній Раді України, затвердженого розпорядженням Голови Верховної Ради України  від 8 лютого  2021 року № 19, а саме: слово «зауважень» слід замінити словом «поправок».
По суті запропонованих змін Комітет звернув увагу на таке.
Положеннями статті 19 Конституції України передбачено, 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 та законами України.
Повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76 Конституції України).
Згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України  порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Відповідно до положень частин третьої та п’ятої статті 89 Конституції України Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України. Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.
Частиною першою статті 1 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що порядок роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, встановлюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
У свою чергу, Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» (далі – Закон) визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності.
Автор законопроекту пропонує, зокрема, в частині шостій статті 6 Закону передбачити, що відкриті засідання тимчасової слідчої комісії транслюються онлайн, водночас не зазначає, в який спосіб має відбуватися онлайн трансляція засідання тимчасової слідчої комісії (за допомогою телебачення, в соціальних мережах чи на веб-сайті Верховної Ради України).
Водночас, запропонована новела залишає невизначеність у питанні порядку висвітлення онлайн-трансляції відкритого засідання тимчасової слідчої чи спеціальної комісії. 
Разом з цим, Головою Верховної  Ради України затверджено розпорядження «Про веб-сайт Верховної Ради України» від 19 травня 2015 року № 699, в якому передбачено, що основні інформаційні ресурси веб-сайту Верховної Ради України містять інформацію, зокрема, про діяльність тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.
Також Комітет звернув увагу на те, що тимчасова слідча комісія працює  не на правах головного комітету, як це передбачено для тимчасової спеціальної комісії, а тому вона може проводити свої засідання, у тому числі виїзні, як у позаробочий час, так і у вихідні дні, а також у приміщеннях, які не будуть забезпечені відповідним обладнанням для забезпечення онлайн-трансляцій засідань (у тому числі, виїзних) із можливістю розміщення відеоматеріалів. 
Водночас Комітет привернув увагу до того, що забезпечення онлайн-трансляцій засідань тимчасових слідчих комісій потребуватиме відповідного технічного обладнання, а відтак збільшення штату працівників відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України із залученням додаткових фахівців для постійного обслуговування такого обладнання та налагодження програмного забезпечення, яке необхідне при  онлайн-трансляціях, а також сервісне обслуговування вказаних технічних пристроїв.
Принагідно Комітет зазначив, що під час розгляду Комітетом проекту Закону України «Про внесення зміни до статті 9 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (щодо забезпечення гласності засідань комітетів Верховної Ради України), внесеного народними депутатами України                        Устіновою О.Ю. та іншими (всього 31 підпис) (реєстр. № 3745 від 25.06.2020), у якому було запропоновано передбачити положення щодо забезпечення гласності засідань і слухань у комітетах Верховної Ради України шляхом обов’язкової онлайн-трансляції їх засідань, які проводяться відкрито, через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, Комітетом було розглянуто  інформацію в.о. Керівника Апарату Верховної Ради України Теплюка М.О. (лист від 06.10.2020 № 19/3-2020/177402), зокрема, про те, що з 23-х комітетів Верховної Ради України «на даний час                          7 секретаріатів комітетів Верховної Ради України … мають відповідне обладнання для забезпечення он-лайн трансляцій засідань (у тому числі, виїзних) із можливістю розміщення відеоматеріалів на офіційних web-сторінках комітетів, відеохостингах та у соціальних мережах. Зазначене обладнання у стандартній комплектації було передано Апарату Верховної Ради України ЛІГОЮ ІНТЕРНІВ наприкінці січня 2018 року за відповідним проектом та активно використовується у зазначених комітетах з середини лютого 2018 року. У кожному секретаріаті цих комітетів є призначені відповідальні особи для налаштування та використання цих комплектів під час засідань».
Таким чином, реалізація відповідної ініціативи потребуватиме додаткових ресурсів, зокрема, кадрового, матеріально-технічного та фінансового забезпечення, а, отже, збільшення обсягу цих заходів тягне за собою додаткові витрати з Державного бюджету України, без яких реалізувати вказану пропозицію не можливо.
Разом з цим, Комітет звернув увагу на те, що частиною п’ятою статті 6 Закону визначено, що за рішенням тимчасової слідчої комісії хід засідання може фіксуватися засобами аудіо- та відеозапису. 
Щодо запропонованої зміни до пункту 1 частини першої статті 17 Закону, згідно з якою член тимчасової слідчої комісії зобов’язаний брати участь у засіданнях комісії, Комітет зазначив, що положеннями статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» вже передбачені обов’язки народного депутата України, зокрема,  народний депутат України зобов’язаний як член  тимчасової слідчої комісії бути присутнім на засіданнях тимчасової слідчої комісії, до складу якої його обрано, та брати участь у їх роботі; додержуватись порядку та норм депутатської етики на засіданнях тимчасової слідчої комісії; виконувати доручення тимчасової слідчої комісії, визначені їх рішеннями                  (пункт 9 частини першої статті 24 Закону).
Крім того, новою частиною другою статті 17 Закону пропонується передбачити, що у разі пропуску без поважних причин членом слідчої комісії трьох підряд засідань слідчої комісії, вважається, що такий народний депутат України добровільно вийшов із складу відповідної слідчої комісії (абзац перший цієї частини). Про зміни у складі слідчої комісії, голова слідчої комісії письмово інформує Голову Верховної Ради України з одночасним поданням проекту Постанови Верховної Ради України про внесення змін до персонального складу слідчої комісії (абзац третій цієї частини).
Комітет зазначив, що при виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальними нормами моралі (стаття 1 Закону України «Про статус народного депутата України»).
Разом з цим, ані Регламент Верховної Ради України, ані Закон України «Про статус народного депутата України» не передбачають виходу зі складу тимчасової слідчої комісії народного депутата України, оскільки рішення про обрання народного депутата України до складу тимчасової слідчої комісії та увільнення зі складу комісії,  приймається  Верховною Радою України.
Частиною шостою статті 4 Закону передбачено, що пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами) відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України та інших законів.
Згідно з частинами другою та третьою статті 85, частиною другою                         статті 87 Регламенту Верховної Ради України тимчасова комісія утворюється з числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад тимчасової спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп). Пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня направлення до них звернення ініціатора (ініціаторів) утворення тимчасової спеціальної комісії. У складі тимчасової спеціальної комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи). Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк представників для роботи в тимчасовій спеціальній комісії, то комісія створюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи).
Водночас, відповідно до частини тринадцятої статті 4 Закону, голова слідчої комісії, заступник голови та член слідчої комісії за пропозицією депутатської фракції (депутатської групи) можуть бути переобрані на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу, а секретар слідчої комісії – на засіданні слідчої комісії більшістю від її складу, затвердженого Верховною Радою України.
Крім того, статтею 14 Закону визначений вичерпний перелік повноважень голови тимчасової слідчої комісії, зокрема, голова тимчасової слідчої комісії інформує у разі систематичного ухилення народного депутата України від виконання обов’язків члена слідчої комісії голову відповідної депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України та Голову Верховної Ради України (пункт 8 частини першої цієї статті).
 Відтак, запропонована редакція частини другої статті 17 Закону потребує уточнення в частині визначення порядку та суб’єкта ініціювання питання про зміни у складі утвореної тимчасової комісії у разі пропуску без поважних причин членом такої комісії трьох підряд її засідань.
Крім вищевикладеного, ініціатор внесення законопроекту пропонує внести зміни до статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», якою передбачено фінансове, медичне та соціально-побутове забезпечення народного депутата України.
Зокрема, частиною п’ятою встановлено, що за дні, в які народний депутат України без поважних причин, визначених частиною третьою статті 26 Регламенту Верховної Ради України, не виконує свої депутатські повноваження, передбачені законом, за поданням комітету, до компетенції якого належать питання депутатської етики, народним депутатам України не провадяться виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень. 
Якщо народний депутат України протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин, визначених частиною третьою статті 26 Регламенту Верховної Ради України, не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях Верховної Ради України або у більш як 50 відсотках засідань комітету Верховної Ради України, до складу якого його обрано, такому народному депутату України не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць. Припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, здійснюється за розпорядженням Голови Верховної Ради України, яке видається на підставі рішення комітету, до компетенції якого належать питання депутатської етики, що приймається на основі відомостей щодо обліку робочого часу народних депутатів України, наданих Апаратом Верховної Ради України.
На підставі цієї статті Головою Верховної Ради України було видано розпорядження від 3 грудня 2019 року «Про порядок обліку робочого часу та здійснення виплат, передбачених статтями 32 і 33 Закону України «Про статус народного депутата України», в якому передбачено, що  нарахування заробітної плати народному депутату України здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, підписаного головою і секретарем відповідного комітету Верховної Ради України, керівником секретаріату цього комітету. Облік робочого часу народних депутатів України здійснюється секретаріатами комітетів Верховної Ради України.
Підставою для внесення відповідних відміток про відпрацьований час до табеля обліку робочого часу зокрема, є: дані про роботу народних депутатів України в комітетах, депутатських фракціях (депутатських групах), тимчасових слідчих або тимчасових спеціальних комісіях, спеціальній тимчасовій слідчій комісії.
Комітет зазначив, що запропонована до статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» новела – «Якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин, визначених частиною третьою статті 26 Регламенту Верховної Ради України, не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях Верховної Ради України або у більш як 50 відсотках засідань комітету Верховної Ради України та/або засідань тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, до складу якого/якої його обрано, такому народному депутату не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць» залишає певну невизначеність та ставить народних депутатів України в різні умови підрахунку їх особистої участі в роботі комітетів та тимчасових комісій. При цьому виникає питання чому в даній пропозиції не враховано роботу народних депутатів України у тимчасових спеціальних комісіях. Адже може виникнути ситуація коли народний депутат України: є членом комітету, проте не входить до складу жодної тимчасової комісії; є членом комітету і є членом тимчасової слідчої комісії; є членом комітету та членом і тимчасової слідчої, і тимчасової спеціальної комісій; не входить до складу комітету, проте є членом тимчасової комісії.
Крім того, Комітет вважає неправильним застосування сполучника та/або, оскільки в даному випадку підрахунку результатів роботи народних депутатів України «та» і «або» є взаємовиключними категоріями.
До того ж, ані Закон України «Про комітети Верховної Ради України», ані Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» не передбачають обмежень щодо одночасного проведення і засідання комітету, і засідання тимчасової слідчої чи спеціальної комісії.
Відтак, неможна однозначно здійснити розрахунок щодо участі народного депутата України в засіданнях комітету Верховної Ради України, членом якого він є, та в засіданнях тимчасової слідчої чи спеціальної комісії, до складу якої/яких його обрано, у разі проведення таких засідань в один і той же час. 
При цьому, виникає питання хто саме має здійснювати облік робочого часу члена тимчасової слідчої чи спеціальної комісії. Адже, відповідно до частини третьої статті 25 Закону, секретаріат тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії здійснює організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення, ведення діловодства відповідної комісії. Проте, облік робочого часу народних депутатів України, згідно з Розпорядженням Голови Верховної Ради України,  здійснюється відповідними секретаріатами комітетів Верховної Ради України,  лише щодо їх участі в пленарних засіданнях Верховної Ради України, у роботі в комітетах та з виборцями, а для народних депутатів України, які не входять до складу жодного комітету - підрозділом Апарату Верховної Ради України, що здійснює організаційне забезпечення пленарних засідань.
Разом з цим, виходячи із запропонованої нової  частини другої статті 17 Закону, голова слідчої комісії у разі пропуску членом слідчої комісії трьох підряд засідань слідчої комісії без поважних причин письмово інформує голову депутатської фракції (депутатської групи), до якої включений такий народний депутат України, про добровільний вихід народного депутата України із складу слідчої комісії,  а відтак голова такої комісії і мав би  здійснювати облік робочого часу члена цієї комісії. 
Водночас до повноважень голови тимчасової слідчої комісії такі питання не віднесено, а відтак до  статті 14 Закону, якою передбачено перелік повноважень голови комісії, зміни не запропоновано.
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, а відтак відповідно до частини другої статті 103 Регламенту Верховної Ради України зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект при підготовці до першого читання в обов'язковому порядку направляється для проведення наукової експертизи. Тому, проект Закону (реєстр. № 5345) після включення до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України буде направлено до Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України для надання висновку. 
Комітет зазначив, що питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається Верховною Радою України протягом 30 днів після ухвалення висновку головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії, але не раніше ніж через два дні після надання народним депутатам України висновку головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), висновків інших комітетів (частина друга статті 96 Регламенту Верховної Ради України).
Комітет, керуючись частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України  щодо діяльності тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Приходько Н.І. (реєстр. № 5345 від 07.04.2021), та рекомендує Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.   


Голова Комітету                                                                   С.В.КАЛЬЧЕНКО














