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До реєстр. № 1399
від 11.12.2014 








ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Закону  України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку призначення та звільнення з посади Голови Національного банку України)», внесений народними депутатами України  Дзензерським Д.В., Клімовим Л.М., Фурсіним І.Г. та      Кубівим С.І. (реєстр. № 1399 від 11.12.2014)   

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України         Гройсмана В.Б. від 11 грудня 2014 року Комітет на засіданні 4 березня ц.р. (протокол № 10) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку призначення та звільнення з посади Голови Національного банку України)», внесений народними депутатами України  Дзензерським Д.В., Клімовим Л.М., Фурсіним І.Г. та Кубівим С.І. (реєстр. № 1399 від 11.12.2014), висновки комітетів  з питань запобігання і протидії корупції від 26.12.2014 року № 04-19/17-4955, з питань бюджету від 13.02.2015 № 04-13/8-385, висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 11.02.2015 № 16/3-211/1399.  
	Поданим законопроектом пропонується доповнити новою частиною другою статтю 207 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою після оголошення уповноваженою особою відповідного подання Президента України кандидату на посаду Голови Національного банку України (або особі, яку пропонується звільнити з посади Голови Національного банку України) надається слово для виступу з доповіддю про основні напрями  майбутньої діяльності Національного банку України (або для виступу про результати діяльності на посаді Голови Національного банку України), відповіді на запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів України. Обговорення  кандидатури (або результатів діяльності) здійснюється за процедурою повного обговорення відповідно до статті 30 Регламенту Верховної Ради України. 
	По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке.
Згідно з пунктом 18 частини першої статті 85 Конституції України,  до повноважень Верховної Ради України належить  призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України. Ця правова норма закріплена у частині першій        статті 207 Регламенту Верховної Ради України, а також у статті 19 Закону України «Про Національний банк України». 
Частиною третьою статті 24 вищезазначеного Закону передбачено, що Національний банк України інформує Верховну Раду України про Основні засади грошово-кредитної політики та стан грошово-кредитного ринку в державі. Також, відповідно до статті 51 цього Закону, Голова Національного банку України доповідає Верховній Раді України про діяльність Національного банку України, двічі на рік інформує Верховну Раду України про стан грошово-кредитного ринку в державі. Тобто, обсяг підзвітності Національного банку України  Верховній Раді України досить широкий. 
Водночас, запропонована у законопроекті норма надавати слово для виступу кандидату на посаду Голови Національного банку України (або особі, яку пропонується звільнити з посади Голови Національного банку України) з доповіддю про основні напрями майбутньої діяльності Національного банку України (або для виступу про результати діяльності на посаді Голови Національного банку України) заслуговує на увагу, але  здійснення обговорення  кандидатури (або результатів діяльності) за процедурою повного обговорення, як обов’язкова норма, не узгоджується із загальною процедурою розгляду питань, яка передбачає, що Верховна Рада України шляхом прийняття процедурного рішення може визначитись, за якою процедурою розглядати питання у разі звільнення Голови Національного банку України за поданням Президента України (зокрема, у випадках закінчення строку повноважень; смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою; невиконання посадових обов’язків, у томі числі за станом здоров’я, протягом більш як чотири місяці підряд).
Комітет звернув увагу на те, що запропонована новела щодо здійснення за процедурою повного обговорення (згідно зі статтею 30 Регламенту Верховної Ради України) кандидатури  на посаду Голови Національного банку України або результатів діяльності на посаді Голови Національного банку України, не коректна, оскільки процедура повного обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради України застосовується до законопроектів, проектів інших актів, що  дозволяє краще відпрацювати юридичну техніку проектів рішень Верховної Ради України, усунути спірні позиції, сприяти підвищенню правового регулювання суспільних відносин. 
Комітет зауважив, що поданий проект Закону має деякі технічні недоліки. 
Так, юридично некоректно зазначено, що стаття 207 Регламенту Верховної Ради України доповнюється частиною другою, оскільки за структурою чинна стаття складається з трьох частин. Більш доцільно було б викласти, що стаття доповнюється новою частиною другою. 
Комітет привернув увагу, що до Верховної Ради України сьомого скликання народними депутатами України Дзензерським Д.В. та        Пишним А.Г. було внесено проект Закону України «Про внесення змін  до Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку призначення та звільнення з посади Голови Національного банку України» (реєстр. № 2817), який по суті повторює поданий проект Закону України (реєстр. № 1399). До законопроекту (реєстр. № 2817) надійшли висновки комітетів з питань бюджету, з питань правової політики, з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією, у яких зауважень до законопроекту не було. Крім цього, при підготовці висновку Комітету до проекту Закону України (реєстр. № 2817) було взято до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України про те, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з врахуванням висловлених зауважень.
	Комітет з питань запобігання і протидії корупції надіслав висновок від 26 грудня 2014 року, в якому зазначено, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів і він відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 
	У висновку Комітету з питань бюджету від 13 лютого 2015 року зазначено, що  законопроект не матиме впливу на показники бюджету і у разі прийняття відповідного закону він може набрати чинності у терміни, визначені у законопроекті.
	Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в узагальнюючому висновку від 11 лютого 2015 року зазначає, що за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з врахуванням висловлених зауважень.
Враховуючи вищевикладене, згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет  ухвалив  висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо порядку призначення та звільнення з посади Голови Національного банку України)», внесений народними депутатами України Дзензерським Д.В., Клімовим Л.М., Фурсіним І.Г. та Кубівим С.І. (реєстр. №1399 від 11.12.2014), та прийняв рішення згідно з пунктом 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.  
Співдоповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.

Перший заступник
голови Комітету                                              П.В.ПИНЗЕНИК


