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                               До реєстр. №  2300
від 11.03.2015
(доопрацьований)                                                                                      










ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на 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 від 11.03.2015, доопрацьований) 

На виконання доручення Голови Верховної Ради України       Гройсмана В.Б. від 11 березня 2015 року Комітет на засіданні 18 березня ц.р. (протокол № 11) попередньо розглянув 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 від 11.03.2015, доопрацьований), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від           18 березня 2015 року № 16/3-401/2300.
Поданим законопроектом пропонується внести зміни до статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та до Регламенту Верховної Ради України, а саме – внести зміни до частини п’ятої статті 51, до частини четвертої статті 60 та  викласти у новій	редакції статтю 59.
Метою поданого проекту Закону, як зазначено у пояснювальній записці, є «удосконалення умов формування депутатських фракцій (депутатських груп) відповідно до вимог Конституції України; уточнення процедур відкликання членів комітетів парламенту з огляду на його фракційне структурування; удосконалення механізмів, пов’язаних з підтриманням дисципліни на пленарних засіданнях Верховної Ради України».
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке. 
	У законопроекті пропонується внести зміни до  частин першої та четвертої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а саме – доповнити пункт 2 частини першої нормою про те, що персональний склад комітету може бути змінений внаслідок, зокрема, відкликання члена комітету (за пропозицією депутатської фракції, за квотою якої  народний депутат України був обраний на посаду). Крім того, друге речення частини четвертої, в якому зазначено, що пропозиція про відкликання з  підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини третьої цієї статті (у зв’язку з їх незадовільною роботою на посаді, внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов’язків), після слів «може бути внесена Головою Верховної Ради України» пропонується доповнити новою нормою «депутатською фракцією, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду». 
	Проектом Закону України також пропонується внести зміни до частини п’ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України щодо дотримання дисципліни та норм етики народними депутатами України на пленарному засіданні, а саме – передбачити, що  якщо до народного депутата України протягом поточного скликання Верховної Ради України вже застосовувались заходи, передбачені цією частиною (а саме, позбавлення народного депутата України права брати участь у пленарних засіданнях (до п’яти пленарних засідань), Верховна Рада України може прийняти рішення про позбавлення народного депутата України права брати участь у пленарних засіданнях (до п’ятнадцяти пленарних засідань). Такі рішення доводяться до відома виборців через газету «Голос України».
	В доопрацьованому законопроекті, на відміну від проекту Закону (реєстр. № 2300  від  04.03.2015),  у новій  редакції  статті 59 Регламенту Верховної Ради України  відсутня норма, що  відображає положення частини шостої статті 81 Конституції України, а саме  - «У разі невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції його повноваження припиняються достроково на підставі закону за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії (виборчого блоку політичних партій) з дня прийняття такого рішення».
	Також, у запропонованій редакції частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України дано більш широке поняття «позафракційний» народний депутат України.
	Крім цього, у новій редакції статті 59 Регламенту Верховної Ради України запропонована нова частина п’ята, якою передбачено, що  позафракційні народні депутати України, обрані від політичних партій (виборчих блоків політичних партій), що за результатами виборів взяли участь у розподілі депутатських мандатів, і яких виключено із складу відповідних депутатських фракцій, не можуть входити до складу депутатських фракцій або депутатських груп. 
	У змінах до статті 60 Регламенту Верховної Ради України пропонується замінити слова «частиною четвертою статті» на «частиною шостою статті», оскільки стаття 59 викладається у новій редакції, що змінює нумерацію частин цієї статті.
	Таким чином, Комітет вважає, що запропоновані зміни до Регламенту Верховної Ради України заслуговують на підтримку, оскільки дозволять не тільки «систематизувати та узгодити процедури, пов’язані з фракційним структуруванням парламенту», але й більш відповідально народним депутатам України ставитись до виконання своїх обов’язків, в тому числі й дотримуватись загальновизнаних норм моралі  та депутатської етики.
Водночас  Комітет зазначив, що більш доречно було б викласти   статтю 51 Регламенту Верховної Ради України у новій редакції, передбачивши запропоновані заходи не тільки за вживання образливих висловлювань,  але й за такі неприпустимі дії, як, зокрема, блокування трибуни, сутички, штовханина, застосування іншого фізичного насилля, а також голосування чужою карткою за іншого народного депутата України за поданням Лічильної комісії тощо.
У другому реченні нової частини п’ятої статті 59 Регламенту Верховної Ради України варто було б уточнити запропоновану норму, додавши слово «інших»  після слів «не можуть входити до складу».
Комітет привернув увагу, що  необхідно внести технічну правку до пункту 3 розділу І поданого законопроекту, замінивши слова «частиною шостою статті» на слова «частиною п’ятою статті», оскільки нумерація частин нової редакції статті 59 Регламенту Верховної Ради України в доопрацьованому законопроекті змінилась порівняно з попередньо поданим проектом Закону (реєстр. № 2300 від 04.03.2015). 
У висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 18 березня 2015 року № 16/3-401/2300  висловлено низку зауважень до законопроекту (реєстр. № 2300, доопрацьований) та в узагальнюючому висновку зазначено, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням 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 деяких законів України щодо організації роботи Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Гройсманом В.Б. (реєстр. № 2300 від 11.03.2015, доопрацьований), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, згідно з  пунктом 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу.  
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

