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Верховна Рада України 



ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» (щодо обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатів)», внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І. (реєстр. № 2647 від 15.04.2015)

На виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 16 квітня 2015 року в Комітеті розглянуто 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 обмеження максимального розміру заробітної плати народних депутатів)», внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І. (реєстр. № 2647 від 15.04.2015), який згідно з Постановою Верховної Ради України від 15.09.2015
№ 677-VІІІ включено до порядку третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, висновки комітетів з питань запобігання і протидії корупції (лист від 01.07.2015 № 04-19/17-2657), з питань бюджету (лист від 13.07.2015 №04-13/8-1964), з питань правової політики та правосуддя (лист від 17.09.2015 № 04-29/21-4950 (231202), а також висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України за № 16/3-1040/2647 від 30 червня 2015 року.

Проектом Закону (реєстр. № 2647) пропонується викласти в новій редакції частину першу статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (далі – Закон), а також до 31 грудня 2015 року призупинити дію частин другої і третьої цієї статті.

Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України зазначаємо, що законопроект внесено з порушенням вимог частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, а також в його оформленні допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, зокрема:
– якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони вносяться до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Чинний Закон України «Про статус народного депутата України» 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 йде посилання в законопроекті;
– внесення змін в запропонований спосіб до частини першої статті 33 Закону – тобто викладення цієї частини в новій редакції та обмеження її в дії і в часі (до 31 грудня ц.р.) є технічно невдалим, оскільки незапропоновано редакцію, що діятиме після закінчення визначеного терміну. 

По суті правового змісту запропонованих змін варто зазначити. 
Конституційний принцип правової соціальної держави передбачає, зокрема, право на працю, на рівні можливості у виборі професії, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом, а також право на своєчасне одержання винагороди за працю, що захищаються законом і гарантуються державою згідно з положеннями статті 43 Основного закону. 
У статті 20 Закону України «Про статус народного депутата України» частиною першою передбачено, що гарантії трудових прав народного депутата України встановлюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами України.
Стаття 33 Закону визначає особливості фінансового, медичного та соціально-побутового забезпечення народного депутата України. 
Враховуючи спеціальний статус народного депутата України, встановлений у пункті 21 частини першої статті 92 Конституції України, частина перша статті 33 Закону містить вимогу, відповідно до якої лише Верховною Радою України народному депутату України встановлюється посадовий оклад. Таке положення є постійною нормою, яке врегульовує особливості оплати праці народного депутата України саме тим органом, до якого їх було обрано. 
Натомість пропозиція викласти частину першу статті 33 Закону в новій редакції, положення якої мають тимчасовий характер, після закінчення терміну обмеження може призвести до ситуації, за якої питання оплати праці народного депутата України залишиться неврегульованим.
Практика тимчасового обмеження розміру заробітної плати народного депутата України вже існує. 
Так, статтею 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» було передбачено тимчасове обмеження заробітної плати, в тому числі народного депутата України, в розмірі посадового окладу. 
З 1 січня 2015 року відповідно до пункту 10 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від 28.12.2014
№ 76-VІІІ розмір заробітної плати народного депутата України обмежувався 7 розмірами мінімальної заробітної плати і складав 8 526 грн. (як це запропоновано і в даному законопроекті). 
З втратою чинності пунктом 10 Розділу ІІІ «Прикінцеві положення» Закону України № 76-VІІІ з 1 квітня 2015 року згідно з розпорядженням Голови Верховної Ради України від 16 квітня 2015 року № 558 заробітну плату народних депутатів України встановлено в обсязі 6 109 грн. (такий її розмір діяв і станом на 1 жовтня 2015 року). Таким чином, виходячи із запропонованих змін заробітна плата народного депутата України зросте майже на 40%, а також збільшаться й інші виплати, розмір яких згідно з частиною четвертою статті 32 Закону, Постановою Верховної Ради України від 20.04.2000 № 1679-ІІІ залежать від розміру заробітної плати народного депутата України: відповідно витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень, фонд оплати праці помічників-консультантів народного депутата України. 
З прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо збільшення видатків на забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх шкіл за рахунок економії коштів на оплату праці та соціальне забезпечення народних депутатів України» (від 17.07.2015 № 647-VІІІ) зменшилися обсяги асигнувань на оплату праці народних депутатів України, їх помічників-консультантів. Таким чином постає необхідність у фінансово-економічного обґрунтуванні запропонованих змін.
У висновку Комітету з питань запобігання і протидії корупції на проект Закону йдеться, що законопроект не відповідає вимогам антикорупційного законодавства. 
Комітет з питань бюджету у своєму висновку зазначає, що проект Закону матиме вплив на показники бюджету (оцінка впливу на показники державного бюджету визначатиметься в залежності від встановлених умов оплати праці). 
Комітет з питань правової політики та правосуддя у висновку на законопроект (реєстр. № 2647) зазначив, що законопроект суперечить положенням Конституції України. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України не підтримує прийняття цього законопроекту. 
Враховуючи висновки, надані на проект Закону України (реєстр. № 2647) та неможливістю фінансової реалізації запропонованих змін, керуючись положеннями пункту 1 частини першої статті 111, пункту 2 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, рекомендувати Верховній Раді України відхилити проект Закону України (реєстр. № 2647 від 15.04.2015) за наслідками його розгляду в першому читанні.



Перший заступник
Голови Комітету 					П.В. ПИНЗЕНИК

