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До реєстр. №  2097
від  10.02.2015






ВИСНОВОК 

на проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Верховної Ради України (щодо унормування діяльності позафракційних народних депутатів)», внесений народними депутатами України Дерев’янком Ю.Б., Парасюком В.З., Березою Б.Ю. (реєстр. №2097 від 10.02.2015) 

На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Гройсмана В.Б. від 11 лютого 2015 року Комітет на засіданні 1 липня ц.р. (протокол № 26)  розглянув проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Верховної Ради України (щодо унормування діяльності позафракційних народних депутатів)», внесений народними депутатами України Дерев’янком Ю.Б., Парасюком В.З., Березою Б.Ю. (реєстр. №2097 від 10.02.2015), висновки  комітетів  Верховної Ради України  з питань  запобігання і протидії корупції від 06.03.2015 № 04-19/17-1111, з питань бюджету від 16.04.2015 № 04-13/8-1027, з питань правової політики та правосуддя від 14.05.2015 № 04-29/21-2397 (116991), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від          10 червня 2015 року № 16/3-908/2097.  
Метою поданого проекту Закону, згідно з пояснювальною запискою,     є «створення умов для більш ефективного здійснення депутатської діяльності позафракційними народними депутатами  шляхом закріплення у Регламенті Верховної Ради України відповідних прав і гарантій таких депутатів».
У поданому законопроекті пропонується внести зміни до статей 19, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 37, 51, 59, 60, 73, 85, 87, 157, 173, 204, 205, 209, 211, 212, 213, 221, 227, 229, 230, 232 Регламенту Верховної Ради України.
Законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни до частини сьомої статті 19, частини першої статті 24, частини третьої статті 25, частин третьої та шостої статті 229, статті 230  Регламенту Верховної Ради України, якими права позафракційних народних депутатів України прирівнюються до прав органів Верховної Ради України, якими є комітети Верховної Ради України та депутатські фракції (депутатські групи). 
Також, запропоновані зміни до пункту 5 частини першої статті 30, частин першої – третьої статті 33,  пункту 1 частини другої статті 37, частини сьомої статті 51,  частини сьомої статті 73,  частини третьої статті 85,  частини четвертої та сьомої  статті 87, частини другої статті  173,  частини першої статті 204,  частини третьої статті 205, частини другої статті 209, частини шостої статті 211, частини другої статті 227, частини першої, шостої та сьомої   статті 229, частини другої – сьомої статті 230, частин першої-третьої статті 232 Регламенту Верховної Ради України прирівнюють позафракційних народних депутатів України, незалежно від їх кількості, до статусу  депутатських фракцій (депутатських груп).
Крім того, у законопроекті пропонуються  зміни до частини п’ятої       статті 157, частини восьмої статті 205,  частини п’ятої статті 212, пункту 1 частини другої статті 213,  пункту 1 частини третьої статті 221, частини п’ятої статті  230,  частини першої статті 232 Регламенту Верховної Ради України,  згідно з якими слова  «народні депутати» пропонується доповнити словами «позафракційні». 
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.
Відповідно до положень частин третьої, четвертої  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, і, таким чином, набувати рівних прав у  роботі органів Верховної Ради України – Погоджувальної ради, квотного представництва в комітетах, комісіях, делегаціях  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)».
Комітет привернув увагу, що принцип пропорційного представництва народних депутатів України застосовуються, відповідно до положень  статей 6, 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України», статей 81, 85, 87 Регламенту Верховної Ради України в контексті створення комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України,  визначення їх персонального складу та змін у їх складі, а також утворення тимчасової спеціальної комісії, тимчасових слідчих комісій. Тому, є необґрунтованими запропоновані зміни до частини сьомої статті 19 Регламенту Верховної Ради України щодо принципу пропорційного представництва позафракційних народних депутатів України при підготовці проекту календарного плану роботи сесії Верховної Ради України. 
Пропонуючи зміни до частини сьомої статті 51 Регламенту Верховної Ради України щодо  надання права позафракційним народним депутатам України на письмове звернення до головуючого про порушення  норм Регламенту Верховної Ради України на пленарному засіданні та оголошення перерви, автори законопроекту не пропонують зміни до пункту 15 частини першої статті 27 Регламенту Верховної Ради України. 
У законопроекті пропонується змінити чинну редакцію частини четвертої статті 59 Регламенту Верховної Ради України, яка передбачає, що кількість осіб у депутатській групі не може бути меншою, ніж кількість осіб у найменшій фракції, що сформована протягом першої сесії, і передбачити, що  така кількість не може бути меншою, ніж 15 осіб.
Заслуговує на увагу пропозиція зміни частини першої статті 60 Регламенту Верховної Ради України щодо умов реєстрації депутатської фракції (депутатської групи),  натомість не коректні та не обґрунтовані зміни до частин сьомої-десятої статті 73 Регламенту Верховної Ради України про порядок проведення Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп).
Запропоновані зміни до частини третьої статті 85, частини четвертої статті 87,  частини другої статті 173  Регламенту Верховної Ради України про надання позафракційними народними депутатами України пропозицій  щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії та тимчасової слідчої комісії, водночас, не містять порядок внесення кандидатур до складу цих комісій від позафракційних народних депутатів України. 
Зміни до частини першої статті 204 Регламенту Верховної Ради України, якими суб’єкти права законодавчої ініціативи надають позафракційним народним депутатам України право (нарівні з правом комітету, до предмета відання якого належать питання засад  зовнішньої політики) готувати проект плану співробітництва з парламентами іноземних держав, є некоректними. Адже, відповідно до положень частини першої статті 89 Конституції України, статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», частини четвертої статті 82 Регламенту Верховної Ради України персональний склад комітетів Верховної Ради України формується Верховною Радою України із числа народних депутатів України (в тому числі, і позафракційних народних депутатів України).
Комітет зазначив, що окремі положення законопроекту вже врегульовані чинними положеннями Регламенту Верховної Ради України, іншими законодавчими актами, а саме:
-  питання запису на виступ народних депутатів України без урахування належності до депутатських фракцій (депутатських груп) при повному обговоренні питань порядку денного (стаття 30):
-     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), формування черговості  виступів з місця з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України (стаття 33);
 - висвітлення на вимогу народних депутатів України на інформаційному табло електронної системи в залі засідань Верховної Ради України не тільки результатів голосування по депутатських фракціях (депутатських групах), а також і по позафракційних народних депутатах України (стаття 37). 
-    порядок проведення «години запитань до Уряду» визначено статтею 35 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» і не вимагає додаткового врегулювання Регламентом Верховної Ради України;  
 - процедура розгляду Верховною Радою України питання про відповідальність Кабінету Міністрів України відповідає змісту статті 87 Конституції України  та статті  14 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» і тому не потребує подальшої  деталізації.   
Комітет зауважує, що проект Закону України оформлено без дотримання  вимог Регламенту Верховної Ради України та Правил оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки (Методичні рекомендації), підготовлених Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України, а саме:
- у назві законопроекту зазначено про зміни та «доповнення» до Регламенту Верховної Ради України. Водночас, зміни, які можуть вноситися до Закону, це: нова редакція Закону, його статей, частин, пунктів, підпунктів, абзаців, речень; заміна слів та їх виключення, доповнення статтями, частинами статей, пунктами, підпунктами тощо. Отже, доповнення – це і є зміни;
- у назві законопроекту  застосовано словосполучення «народних депутатів», а має бути зазначено «народних депутатів України», оскільки скорочене словосполучення застосовується в тексті Регламенту Верховної Ради України (частина друга статті 2), а не у назві законопроекту;
- у законопроекті  порушена нумерація пунктів щодо змін, які пропонуються (починаючи з 4-ї сторінки); 
- у проекті Закону пропонується викласти у «наступній» редакції   пункт 2 частини третьої  статті 229, водночас, частина третя не містить пунктів; тому з огляду на зміст  запропонованих змін, вони мають бути внесені до пункту 2 частини четвертої статті 229 Регламенту Верховної Ради України; 
- пропозиція доповнити частину другу статті 232 словами та цифрами не містить її доповнення саме цифрами (а тільки словами); 
- зміст порівняльної таблиці (стор. 16-18) щодо внесення змін до   статті 73 Регламенту Верховної Ради України, у якій відображені зміни до частин шостої – одинадцятої) не відповідає тексту законопроекту, в якому пропонується внести зміни до частин сьомої – десятої статті 73 Регламенту Верховної Ради України;
- у назві проекту постанови Верховної Ради України, яку, відповідно до частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду,  а також у пункті 1 постанови зазначено про прийняття Закону  України «за основу та в цілому». Проте, згідно з положеннями частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України,  Верховна Рада України після прийняття законопроекту за основу може прийняти рішення про прийняття законопроекту в цілому за умови дотримання вимог частини четвертої   статті 102 Регламенту Верховної Ради України, а саме – за рішенням Верховної Ради України  допускається остаточне прийняття законопроекту (крім проектів кодексів і законопроектів,  які містять понад 100 статей, пунктів) відразу після першого чи другого читання, якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання, та якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів України, інших суб’єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів Апарату Верховної Ради України. 
При попередньому опрацюванні законопроекту Комітет розглянув  висновки щодо нього, які надійшли від інших комітетів Верховної Ради України:
 - Комітет з питань запобігання і протидії корупції  зазначає, що «у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства».
- Комітет з питань бюджету зазначає, що  «за наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення, що зазначений законопроект не має впливу на показники бюджету. У разі прийняття відповідного закону він може набрати чинності згідно з законодавством».
- Комітет з питань правової політики та правосуддя, розглянувши проект Закону України на відповідність Конституції України, у своєму висновку зазначає, що «законопроект не суперечить положенням Основного Закону України».
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму висновку «не підтримує прийняття даного законопроекту».
Крім того, привернуто увагу, що Комітет на своєму засіданні 8 квітня 2015 року  (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),  в якому також пропонувалось 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, 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. 
Враховуючи вищевикладене, згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет  ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін та доповнень до Регламенту Верховної Ради України (щодо унормування діяльності позафракційних народних депутатів)», внесений народними депутатами України  Дерев’янком Ю.Б., Парасюком В.З.,  Березою Б.Ю. (реєстр. № 2097 від 10.02.2015), та прийняв рішення  рекомендувати Верховній Раді України  не включати зазначений законопроект до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення, відповідно до пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні  відхилити його. 
Співдоповідачем від Комітету з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.





Перший заступник
голови Комітету                                              П.В.ПИНЗЕНИК






