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До реєстр. № 2364
від 12.03.2015









          ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо освіти помічників-консультантів народного депутата)», внесений народним депутатом України Сабашуком П.П. (реєстр. № 2364 від 12.03.2015)

Комітет на засіданні 20 травня 2015 року (протокол № 17), на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 13 березня 2015 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 деяких законодавчих актів України (щодо освіти помічників-консультантів народного депутата)», внесений народним депутатом України Сабашуком П.П. (реєстр. № 2364 від 12.03.2015), висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції від 9 квітня 2015 року (лист № 04-19/17-1929), а також висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України за № 16/3-739/2364 від 14 травня 2015 року.
Поданим законопроектом пропонуються зміни до частини другої статті 34 Закону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон), частини другої статті 1.1 Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995 №379/95-ВР (далі – Положення), які передбачають виключення вимоги щодо обов’язкової наявності середньої спеціальної та вищої освіти в особи, що може бути помічником-консультантом народного депутата України (крім помічників-консультантів, які працюють за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом).
Законопроект спрямовано (як зазначено) на уможливлення надання громадянам, які не мають середньої спеціальної або вищої освіти, статусу помічників-консультантів народного депутата України, що працюють на громадських засадах. 
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що законопроект подано суб’єктом права законодавчої ініціативи з дотриманням положень статей 90-92 Регламенту Верховної Ради України, водночас містить певні недоліки техніко-юридичного характеру, зокрема, 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 пункті 1 розділу 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. 

По суті правового змісту проекту Закону Комітет звернув увагу на наступне.
Відповідно до частини першої статті 34 Закону народний депутат України може мати до тридцяти одного помічника-консультанта, правовий статус і умови діяльності яких визначаються 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. 
Зокрема, частина друга статті 34 Закону, до якої пропонуються зміни, передбачає, що помічником-консультантом народного депутата України може бути лише громадянин України, що має середню спеціальну чи вищу освіту і вільно володіє державною мовою. Власне це і є основні вимоги, яким має відповідати особа, що може бути помічником-консультантом народного депутата України. Законодавець, передбачивши такі правові норми у Законі виходив з того, що освітній рівень помічника-консультанта народного депутата України має бути достатнім для належного виконання ним відповідних завдань та обов’язків. 
Положення про помічника-консультанта народного депутата України, 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). Зокрема, частина друга статті 1.1 Положення по суті дублює положення частини другої статті 34 Закону. Змінами, що пропонуються до Положення вимога щодо освіти помічника-консультанта поширюватиметься лише на тих помічників-консультантів, що працюють за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом. На помічників-консультантів народного депутата України, що працюють на громадських засадах, така вимога не поширюватиметься.
Зміни, внесені в запропонований спосіб, призведуть до розбіжностей між нормами Закону та Положення, що визначають вимоги до освіти помічників-консультантів народного депутата України. Крім того, виключивши із статті 34 Закону таку вимогу, створюється ситуація, за якої питання освіти помічників-консультантів народного депутата України врегульовуватиметься лише на підзаконному рівні. Законом не врегульованим залишиться питання освіти помічників-консультантів народного депутата України, що працюють за строковим трудовим договором на постійній основі чи за сумісництвом, а визначеним залишиться лише питання щодо освіти помічників-консультантів народного депутата України, на яких поширюється дія Закону України «Про державну службу», – власне статтею 4 зазначеного Закону. 
Тому зміни стосовно освіти помічників-консультантів народного депутата України варто було би передбачити у Законі України «Про статус народного депутата України», у відповідність до яких в подальшому привести аналогічні норми Положення про помічника-консультанта народного депутата України. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в узагальнюючому висновку щодо законопроекту зазначає про доцільність відхилення законопроекту за результатами його розгляду у першому читанні.
Така рекомендація ґрунтується, зокрема і на тому, що «для компетентного виконання дорученої роботи та реалізації наданих законодавством повноважень від осіб, що залучаються до сприяння в представництві інтересів народу України, мають вимагатись високі моральні та професійні якості. З огляду на це вимога про наявність середньої спеціальної чи вищої освіти, передбачена чинною редакцією ч. 2 ст. 34 Закону, виглядає цілком логічною та обґрунтованою».
Також варто погодитися із запропонованим у висновку Головного науково-експертного управління про необхідність приведення приписів законопроекту у відповідність з термінологією чинного Закону України
«Про освіту» (зокрема, його статті 30). 
Виходячи з вищевикладеного, керуючись положеннями пункту 1 частини першої статті 111, пункту 3 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду законопроекту (реєстр. 
№ 2364) в першому читанні повернути його суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Проект Постанови Верховної Ради України додається.

Перший заступник 
голови Комітету				   	                    П.В.ПИНЗЕНИК 


