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До реєстр. № 1030
від 27.11.2014




        ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ




ВИСНОВОК 

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо помічників-консультантів народного депутата)», внесений народним депутатом України             Фірсовим Є.П. (реєстр. № 1030 від 27.11.2014)  

Комітет на засіданні 4 березня 2015 року (протокол № 10), на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 9 грудня 2014 року, розглянув на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів та по суті правового змісту проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо помічників-консультантів народного депутата)», внесений народним депутатом України Фірсовим Є.П. (реєстр. № 1030 від 27.11.2014), висновки Комітету з питань запобігання і протидії корупції від              24 грудня 2014 року (лист № 04-19/17-4540), Комітету з питань бюджету від          4 лютого 2015 року (лист № 04-13/8-167) та висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України за № 16/3-202/1030 від 11 лютого 2015 року.
Поданим законопроектом пропонується доповнити статтю 34 Закону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон) новою частиною дев’ятою, відповідно до положень якої «перелік помічників-консультантів народного депутата публікується на офіційному веб-порталі Верховної Ради України».
Проект Закону України подано суб’єктом права законодавчої ініціативи з дотриманням положень статей 90-92 Регламенту Верховної Ради України, водночас містить певні недоліки техніко-юридичного характеру. Зокрема, за правилами внесення (оформлення) змін до законів:
- якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони повинні вноситись до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Однак, у розділі І поданого законопроекту в наведених джерелах опублікування Закону не враховано змін до Закону, що відбулися після його прийняття у 1992 році, тобто чинний Закон діє в редакції Закону № 2328 – III від 22.03.2001 (ВВР, 2001, №42, ст. 212), що має бути відображено і в джерелах опублікування, на які йдеться посилання;
- основні положення (основні терміни) запропонованих змін мають відповідати тим положенням (термінології), що є у чинному законодавстві. Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24.05.2001 №462 затверджено Положення про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, натомість у законопроекті вживаним є словосполучення «веб-портал Верховної Ради України».
При розгляді проекту закону по суті його правового змісту Комітет зазначив таке.
Відповідно до частини першої статті 34 Закону народний депутат України може мати до тридцяти одного помічника-консультанта, правовий статус і умови діяльності визначають зазначеним та іншими законами та прийнятим відповідно до них Положенням про помічника-консультанта народного депутата України. 
У вказаній статті також наведено загальні положення, які визначають вимоги до особи, яка може бути помічником-консультантом народного депутата України, порядок кадрового та фінансового їх обслуговування, кількості помічників-консультантів, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу», порядок визначення розміру оплати праці кожному помічнику-консультанту тощо. 
Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затверджене Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 № 379/95-ВР крім загальних норм, встановлених статтею 34 Закону, визначає права та обов’язки помічника-консультанта народного депутата України, порядок прийняття на посаду помічника-консультанта, організаційне, матеріальне та соціально-побутове забезпечення його діяльності (питання оплати праці, відпусток, відрядження тощо). 
Статус Веб-сайту Верховної Ради України, порядок розміщення на ньому інформації та її складові встановлено Положенням про Веб-сайт Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, затвердженим Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 24 травня 2001 року №462. Зокрема, передбачено розміщення відомостей про народних депутатів України. Таким чином обов’язковому висвітленню на офіційному Веб-сайті Верховної Ради України підлягають відомості про народного депутата України (на момент його обрання) про громадянство, вік, місце проживання протягом останніх п’яти років, відсутність судимості (виходячи із встановлених у статті 76 Конституції України вимог до народного депутата України, дотримання яких є обов’язковим для його обрання та набуття такого статусу). Така інформація зазначається на особистій сторінці народного депутата України. 
Крім перерахованої вище інформації на особистій сторінці народного депутата України висвітлюється інформація щодо голосування народного депутата України, його реєстрації, як письмової, так і за допомогою електронної системи, хронології виступів, про переходи по фракціях, щодо посад протягом скликання, щодо законотворчої діяльності, депутатських запитів. Отже, основні напрями діяльності народного депутата України у Верховній Раді України висвітлюються на її офіційному Веб-сайті.
На виконання вимог частини другої статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» на офіційному Веб-сайті Верховної Ради України обов’язковому оприлюдненню підлягають також відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру народного депутата України за минулий рік.
Крім зазначеного переліку на сторінці народного депутата України, розміщеній на офіційному Веб-сайті Верховної Ради України, на його прохання розміщуються інші відомості (автобіографія, адреси громадських приймалень, інформація про помічників-консультантів).
Таким чином, розміщення на офіційному Веб-сайті Верховної Ради України (особистій сторінці народного депутата України) інформації про його помічників-консультантів можливе і без додаткового законодавчого врегулювання.
Крім зазначеного Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 29.01.2015 № 77 «Про деякі питання висвітлення діяльності комітетів Верховної Ради України та народних депутатів України» (далі – Розпорядження № 77) передбачено оприлюднення та щомісячне оновлення на веб-сторінках народних депутатів України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України списків їх помічників-консультантів із зазначенням прізвища, імені та по батькові кожного з помічників-консультантів, а також їх правового статусу.
Запропоновані зміни передбачають публікування на Веб-сайті Верховної Ради України саме переліку помічників-консультантів народного депутата України. Водночас не вказується, які відомості до цього переліку мають включатися (чи лише прізвище, ім’я, по-батькові, чи інша інформація, наприклад, форма працевлаштування: за строковим трудовим договором чи на громадських засадах тощо). Така інформація про помічника-консультанта народного депутата України має відповідати вимогам чинного законодавства в сфері захисту персональних даних про особу. 
Тому термінологію запропонованих змін варто було би навести в редакції, що міститься в Розпорядженні № 77. З такою редакцією погодився і присутній на засіданні Комітету автор законопроекту – народний депутат України         Фірсов Є.П.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у висновку на проект Закону (реєстр. № 1030) також зазначає, що питання, яке порушено у законопроекті, уже вирішено на підзаконному рівні (Розпорядження № 77). З огляду на це Головне управління вважає ініційоване проектом доповнення можливим, але таким, що не відзначається гострою актуальністю.
Виходячи з вищезазначеного, керуючись положеннями пункту 1 частини першої статті 111, пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет, за участі суб’єкта права законодавчої ініціативи при розгляді законопроекту, прийняв рішення ухвалити висновок та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду проекту Закону України (реєстр. № 1030 від 27.11.2014) в першому читанні прийняти законопроект за основу та в цілому в редакції з урахуванням зауважень і пропозицій Комітету. А саме зміст нової частини, якою пропонується доповнити статтю 34 Закону України «Про статус народного депутата України» викласти у такій редакції: «Список помічників-консультантів народного депутата із зазначенням прізвища, імені та по батькові кожного з помічників-консультантів, а також їх правового статусу оприлюднюється та підлягає щомісячному оновленню на веб-сторінці народного депутата на Веб-сайті Верховної Ради України».
Проект Постанови Верховної Ради України додається.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.


Перший заступник 
голови Комітету				   	                    П.В.ПИНЗЕНИК 


