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До реєстр. № 1239
від 04.12.2014



Комітет з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення


В И С Н О В О К 

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» щодо скасування додаткових пенсій народним депутатам та деяким іншим категоріям осіб», внесеного народними депутатами України
Іллєнком А.Ю., Головком М.Й., Осуховським О.І. та іншими (реєстр. № 1239 від 04.12.2014), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Комітет на засіданні 24 грудня 2014 року (протокол № 5) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 11 грудня 2014 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також по суті правового змісту згідно з предметом відання Комітету проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» щодо скасування додаткових пенсій народним депутатам та деяким іншим категоріям осіб», внесений народними депутатами України Іллєнком А.Ю., Головком М.Й., Осуховським О.І. та іншими (реєстр. № 1239 від 04.12.2014). 
Поданим проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»: виключити з переліку громадян України, що мають право на пенсії за особливі заслуги народних депутатів України, депутатів колишніх Союзу РСР та Української РСР, членів Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР, осіб, відзначених почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «заслужений», депутатам – всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР. Крім того зміни передбачають замість диференційованого способу визначення розміру пенсії за особливі заслуги встановлення фіксованого відсотку, відповідно до якого розраховується така надбавка до пенсії.
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект оформлено без дотримання вимоги частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України.

Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» містить припис, відповідно до якого Кабінету Міністрів України доручається під час формування показників державного бюджету на наступний рік визначати обсяг асигнувань, який буде спрямовуватися на фінансування пенсій за особливі заслуги, а  також вносити Верховній Раді України, виходячи із можливостей державного бюджету, пропозиції щодо визначення верхньої межі максимального розміру пенсії разом з надбавкою, передбаченою статтею 5 вказаного Закону (абзац 4 частини п’ятої статті 17). Оскільки, змінами до статті 5 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» суб’єкти права законодавчої ініціативи пропонують, як вже зазначалось вище, встановити фіксований розмір відсотку, за яким визначатиметься розмір пенсії за особливі заслуги, то і посилання щодо визначення Кабінетом Міністрів України верхньої його межі потребує змін. 
Крім того, виходячи з того, що обсяг асигнувань, який спрямовується на фінансування пенсій за особливі заслуги визначається у державному бюджеті (як це зазначено в абзаці 4 частини п’ятої статті 17 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»), то запропоновані зміни в разі прийняття законопроекту, матимуть вплив на показники Державного бюджету України. Відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України, частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб'єкт права законодавчої ініціативи зобов'язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). 
Комітет звернув увагу, що проект Закону (реєстр. № 1239) оформлено без дотримання вимоги частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, що відповідно до пункту 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України є підставою, за пропозицією Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, для повернення Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України законопроекту суб’єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок на проект Закону України (реєстр. № 1239) та направити його до Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.


Перший заступник 
  голови Комітету                                                               П.В.ПИНЗЕНИК

