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	До реєстр. № 1049
від 27.11.2014










ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо прав позафракційних народних депутатів)», внесений народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр. № 1049 від 27.11.2014)

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України         Гройсмана В.Б. від  9 грудня 2014 року  Комітет на засіданні 8 квітня ц.р. (протокол № 12) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо прав позафракційних народних депутатів)», внесений народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр. № 1049 від 27.11.2014), висновки Комітетів Верховної Ради України  з питань запобігання і протидії корупції від 26.12.2014 № 04-19/17-4656, з питань правової політики та правосуддя від 20.03.2015 № 04-29/21-1330 (68039), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 26.02.2015 №16/3-273/1049. 
	Законопроектом пропонується, як зазначено у пояснювальній записці, «надання деяких прав, можливостей і гарантій позафракційним народним депутатам України щодо участі в обговоренні питань, виступів на пленарному засіданні Верховної Ради України, участі у роботі Погоджувальної ради, щодо обрання до складу комітетів та комісій Верховної Ради України тощо».
З цією метою суб’єкт права законодавчої ініціативи пропонує внести  зміни до статей 30, 31, 33, 34, 73 Регламенту Верховної Ради України та доповнити  його новою статтею 60-2. 
У поданому законопроекті пропонується внести зміни до пункту 5 частини першої статті 30 Регламенту Верховної Ради України, в якій  передбачити, що процедура повного обговорення питань  на пленарному засіданні Верховної Ради України включає не тільки виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів України, а й представників позафракційних народних депутатів України. 
	У змінах до  пункту 5 частини другої статті 31 Регламенту Верховної Ради України  пропонується, що  скорочена процедура обговорення включає виступи з мотивів голосування по одному представнику від депутатських фракцій (депутатських груп), представники яких не брали участь в обговоренні, а також одного представника позафракційних народних депутатів України.
Також у проекті Закону вносяться зміни до частини першої статті 33 Регламенту Верховної Ради України щодо права позафракційних народних депутатів України на запис на виступ з трибуни з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України, а також  формування черговості виступів за допомогою електронної системи із застосуванням генератора випадкових чисел з урахуванням належності народних депутатів України не тільки до депутатських фракцій (депутатських груп), а  й до позафракційних народних депутатів України. 
Крім цього, у законопроекті пропонується внести зміни  до частини третьої статті 34 Регламенту Верховної Ради України щодо гарантованого права на виступ  на пленарному засіданні Верховної Ради України  з кожного питання порядку денного пленарного засідання не тільки одного представника  від кожної  депутатської  фракції (депутатської групи), але  й одного представника  від позафракційних народних депутатів України. 
У поданому законопроекті суб’єкт права законодавчої ініціативи пропонує доповнити Регламент Верховної Ради України новою статтею 602,   в якій передбачити, що позафракційні  народні депутати  України:
- мають право на кадрове, матеріально-технічне, інформаційно-організаційне забезпечення, як це передбачено для тимчасової слідчої комісії;
- можуть брати участь у роботі Погоджувальної ради з правом дорадчого голосу;
- можуть бути обраними до складу комітетів, комісій, в тому числі до складу тимчасових комісій, але не більше ніж по одному позафракційному народному депутату України до складу кожного комітету, комісії, в тому числі тимчасової.
Крім цього, у законопроекті пропонується у частині другій статті 73 Регламенту Верховної Ради України «Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп)» включити до складу Погоджувальної ради (разом з головами комітетів) і представника позафракційних народних депутатів з правом дорадчого голосу.
	Підтримуючи ідею врегулювання певних положень щодо позафракційних народних депутатів України, по суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке. 
Відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України
	Згідно зі статтею 11 Закону України «Про статус народного депутата України» народні депутати України на пленарному засіданні Верховної Ради України мають рівні права, зокрема, пропонувати питання до розгляду Верховною Радою України, брати участь у дебатах, ставити запитання доповідачам, головуючому на засіданні, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій і з мотивів голосування, висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні тощо.
У мотивувальній частині рішення Конституційного Суду України  від  3 грудня 1998 року № 17-рп/98 (справа про утворення фракцій у Верховній Раді України) зазначається, що «…у здійсненні своїх депутатських повноважень, в тому числі у Верховній Раді України, народні депутати  України мають рівні права, які не можуть бути обмежені за належність чи неналежність до будь-яких депутатських груп (фракцій)».
Згідно з частинами третьою та четвертою статті 59 Регламенту Верховної Ради України, позафракційним є народний депутат України, який не увійшов до складу депутатської фракції, якого виключено чи який вийшов із складу депутатської фракції. Позафракційні народні депутати України можуть входити до складу депутатських фракцій або об’єднуватися у депутатську групу народних депутатів України. 
Крім цього, відповідно до статті 60¹ Регламенту Верховної Ради України, народні депутати України можуть добровільно об’єднуватись у міжфракційні депутатські об’єднання, проте, ці об’єднання не мають прав депутатської фракції (депутатської групи), які передбачені Регламентом Верховної Ради України.
Комітет зауважив, що на засіданні 18 березня 2015 року було розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації роботи Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Гройсманом В.Б. (реєстр. № 2300, доопрацьований), в якому пропонується дещо інше визначення «позафракційний» народний депутат України, а саме – «Народний депутат, обраний в одномандатному окрузі, який реєструвався кандидатом у народні депутати шляхом самовисування, або народний депутат, який був висунутий політичною партією (виборчим блоком політичних партій), що за результатами виборів не взяла участь у розподілі депутатських мандатів, у разі невходження до складу депутатської фракції або виходу чи виключення зі складу фракції, а також народний депутат, обраний від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), що за результатами виборів взяла участь у розподілі депутатських мандатів, і якого виключено із складу відповідної депутатської фракції,  є позафракційним».   
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 30 Регламенту Верховної Ради України, при повному обговоренні питань на пленарному засіданні Верховної Ради України передбачено виступи народних депутатів України як представників депутатських фракцій (депутатських груп), так і народних депутатів України (без урахування їх належності до депутатських фракцій (депутатських груп), які виголошуються з трибуни. Тому не коректно доповнення зазначеного пункту 5 словами «представників позафракційних народних депутатів», оскільки вони є народними депутатами України. Отже      вважаємо,  що   законодавчо   питання   запису   на виступ народних депутатів України без урахування належності до депутатських фракцій (депутатських груп) при повному обговоренні питань порядку денного врегульовано. В той же час, при скороченій процедурі обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради України (пункт 5 частини другої статті 31 Регламенту Верховної Ради України) для народних депутатів України (у тому числі і позафракційних) не передбачено право на виступ як з трибуни, так і з місця. 
У частинах першій – третій статті 33 Регламенту Верховної Ради України врегульовано також порядок запису на виступ з трибуни народних депутатів України від кожної депутатської фракції (депутатської групи), і запису на виступ народних депутатів України з трибуни особисто та з «різних питань» без урахування належності народних депутатів України до депутатських фракцій (депутатських груп). Також, без урахування належності народних депутатів України до депутатських фракцій (депутатських груп) формується черговість виступів з місця з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України. 
Крім цього,  згідно з частиною п’ятою зазначеної статті, без запису на виступ з місця може надаватися слово для обґрунтування пропозицій або поправок, внесених у письмовій формі, якщо на цьому наполягає народний депутат України або представник іншого суб’єкта права законодавчої ініціативи. 
Нова стаття 60-2, якою автор законопроекту пропонує доповнити Регламент Верховної Ради України, передбачає, зокрема, право позафракційних народних депутатів України на кадрове, матеріально-технічне, інформаційно-організаційне забезпечення, як це передбачено для тимчасової слідчої комісії. Водночас, привертаємо увагу, що відповідно до частини першої     статті 7 Регламенту Верховної Ради України, Апарат Верховної Ради України здійснює організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне  та фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп). Проте, позафракційні народні депутати України не є окремо оформленим депутатським об’єднанням, тому поширювати на них запропоновані новели, на нашу думку, є недостатньо обґрунтованими. 
Щодо участі представника позафракційних народних депутатів України у роботі Погоджувальної ради з правом дорадчого голосу Комітет зазначив, що  відповідно до чинної  редакції  статті 73 Регламенту Верховної Ради України, Погоджувальна рада створюється як консультативно-дорадчий орган для попередньої підготовки і розгляду організаційних питань роботи Верховної Ради України. Право дорадчого голосу мають голови комітетів і голова тимчасової спеціальної комісії, тимчасової слідчої комісії, якщо на засіданні Погоджувальної ради розглядаються питання, віднесені до повноважень такої комісії (частина друга, пункт б) частини п’ятої статті 73 Регламенту Верховної Ради України). 
Відповідно до частини четвертої вищезазначеної статті, народні депутати України мають право бути присутніми на засіданнях Погоджувальної ради, брати участь у обговоренні питань, що розглядаються, вносити пропозиції щодо проектів порядку денного сесії, розкладу пленарних засідань та тижневого порядку денного пленарних засідань (статті 20, 24, 25 Регламенту Верховної Ради України). Тобто, народні депутати України (в тому числі й позафракційні) мають достатньо повноважень на засіданнях Погоджувальної ради, а наділяти їх правом дорадчого голосу (нарівні з головами комітетів) не коректно.
Комітет привернув увагу, що вибори до Верховної Ради України, які відбулися 28 жовтня 2012 року та позачергові вибори до Верховної Ради України, які відбулися 26 жовтня 2014 року,  здійснювались за змішаною (пропорційно-мажоритарною) системою – 225 депутатів обирались  за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному  виборчому окрузі - за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій, а 225 депутатів обирались за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах, у тому числі шляхом самовисування. 
Станом на 1 квітня 2015 року  у Верховній Раді України 38 народних депутатів України не входять до складу жодної депутатської фракції чи групи, тобто, є позафракційними. 
Тому, заслуговує на увагу і водночас викликає сумнів пропозиція щодо обрання позафракційних народних депутатів України до складу комітетів, комісій (в тому числі до складу тимчасових комісій), але не більше ніж по одному позафракційному народному депутату України до складу кожного комітету, комісії, в тому числі тимчасової комісії, оскільки автор не пропонує механізм визначення представництва від позафракційних народних депутатів України -  хто і яким чином буде пропонувати представника від них до  комітетів чи комісій. 
Комітет зазначив, що згідно з частиною другою статті 6,  частиною сьомою статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України. 
Частина четверта статті 81 Регламенту Верховної Ради України передбачає, що квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються  пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів України. 
Крім цього, народний депутат України, який виявив бажання перейти до іншого комітету, може звернутися із відповідною заявою, погодженою з головою депутатської фракції (депутатської групи), до Голови Верховної Ради України, який направляє її для розгляду в комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, для розгляду заяви по суті і внесення пропозиції на розгляд Верховної Ради України (частина третя статті 84 Регламенту Верховної Ради України).
До того ж, частиною першою статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради України і бути одночасно членом однієї тимчасової слідчої та однієї тимчасової спеціальної комісій. При цьому Верховна Рада України забезпечує пропорційне обрання народних депутатів до складу відповідних комітетів та комісій.
Також, у частині третій статті 85 Регламенту Верховної Ради України зазначено, що пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами).
Чинний Регламент Верховної Ради України, Закон України «Про комітети Верховної Ради України» не містять положень,  які б передбачали квоти для позафракційних народних депутатів України. Разом з тим, позафракційні народні депутати України  можуть об’єднатися у депутатську групу, склад якої не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції (на сьогодні, найменшою за чисельністю у Верховній Раді України є фракція політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», до складу якої  входять 19 народних депутатів України), а згідно з пунктом 2 частини першої статті 11 Закону України «Про статус народного депутата України», народні депутати України  мають право обирати і  бути обраними до органів Верховної Ради України.  
Враховуючи зазначене, обрання, зміни в складі комітетів Верховної Ради України, тимчасових слідчих та тимчасових спеціальних комісій позафракційних народних депутатів України, потребують додаткових законодавчих змін, зокрема, до статей 81, 84, 85 Регламенту Верховної Ради України, та відповідних статей Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,  що не пропонується автором законопроекту.
При оформленні поданого законопроекту допущено деякі недоліки. Так, у назві законопроекту застосовано скорочене словосполучення «народних депутатів», що є некоректним, оскільки, згідно з частиною 2 статті 2 Регламенту Верховної Ради України скорочене  словосполучення застосовується у тексті Регламенту Верховної Ради України, а у назві проекту Закону має бути «народних депутатів України».
Крім того, потребує коригування розділ І законопроекту, у якому зазначено про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Відповідні зміни мають вноситись не безпосередньо до цього Закону, а до затвердженого ним Регламенту Верховної Ради України, оскільки Закон складається з двох пунктів. 
При підготовці законопроекту опрацьовано висновки щодо нього, які надійшли від інших комітетів, та від Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України. 
У висновку Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції зазначено, що проект Закону відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 
Комітет Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя у своєму висновку зазначає, що законопроект не суперечить положенням  Конституції України.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку не підтримує прийняття законопроекту.
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 прав позафракційних народних депутатів)», внесений народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр. № 1049),  та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду поданого законопроекту в першому читанні відхилити його. 
Співдоповідачем від Комітету з цього 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










