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До реєстр. № 2822-П
від 03.07.2015







ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування  рішення Верховної Ради України від 2 липня 2015 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України «Про Національну поліцію» (реєстраційний номер 2822)», внесений народним депутатом України Пинзеником В.М. та іншими народними депутатами України (реєстр. №2822-П від 03.07.2015)

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 3 липня 2015 року Комітет на своєму засіданні 14 липня 2015 року (протокол № 27) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 2 липня 2015 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України «Про Національну поліцію» (реєстраційний номер 2822)», внесений народним депутатом України Пинзеником В.М. та іншими народними депутатами України (реєстр. №2822-П від 03.07.2015), заяву народного депутата України Пинзеника В.М. від 2 липня 2015 року, зареєстровану в Апараті Верховної Ради України 3 липня 2015 року, та яка надійшла до Комітету 7 липня ц.р., про «порушення норм Регламенту Верховної Ради України (порушення строків надання народним депутатам законопроектів, підготовлених до другого читання, стаття 117)» під час розгляду законопроекту «Про Національну поліцію» (реєстр. № 2822).
  	Також розглянуто скаргу народного депутата України Сотник О.С., подану Голові Верховної Ради України Гройсману В.Г. 2 липня 2015 року, зареєстровану в Апараті Верховної Ради України 3 липня 2015 року, та яка надійшла до Комітету 7 липня ц.р., про порушення 2 липня 2015 року під час розгляду на пленарному засіданні законопроекту «Про Національну поліцію» у другому читанні (реєстр. № 2822) частини першої статті 121 Регламенту Верховної Ради України, та проханням «розглянути скаргу та виключити в подальшому можливість грубого порушення вимог ЗУ «Про Регламент Верховної Ради України». 
	Крім того, розглянуто лист народного депутата України Пинзеника В.М. та інших народних депутатів України до Голови Верховної Ради України від 3 липня 2015 року, зареєстрований в Апараті Верховної Ради України 6 липня 2015 року та в Комітеті 7 липня ц.р. про те, що ухвалення 2 липня ц.р. Верховною Радою України рішення про прийняття як закон проекту Закону України «Про Національну поліцію» (реєстр. № 2822) «відбулося із грубим порушенням вимог Регламенту Верховної Ради України, зокрема, статей 117, 120 та 121, а тому воно не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб». 
У пояснювальній записці до проекту Постанови суб’єкти права законодавчої ініціативи також зазначають, що ухвалення рішення Верховної Ради України 2 липня 2015 року про прийняття як закон проекту Закону України «Про Національну поліцію» (реєстр. № 2822) «відбулося із грубим порушенням вимог Регламенту Верховної Ради України, зокрема, статей 117, 120 та 121, а тому воно не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб».
Комітет зазначив, що згідно з частиною першою статті 48 Регламенту Верховної Ради України, рішення Верховної Ради України можуть бути скасовані Верховною Радою України до підписання відповідного акта Верховної Ради України Головою Верховної Ради України.
	У разі порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проекту закону, постанови, іншого акта Верховної Ради України, народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи чи його представник (дотримуючись положень частин третьої-четвертої статті 48 Регламенту Верховної Ради України) можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту Верховної Ради України при розгляді й голосуванні питання. Головуючий повинен невідкладно вжити заходів для усунення зазначених порушень, які виникли при розгляді й голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли б вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням Верховної Ради України повторне голосування без обговорення.  
	Згідно з частинами п’ятою, шостою, сьомою статті 48 Регламенту Верховної Ради України, у разі, якщо в результаті вжитих головуючим на пленарному засіданні заходів не забезпечено припинення порушення Регламенту Верховної Ради України та не усунуто наслідків цього порушення при голосуванні за закон, постанову чи інший акт Верховної Ради України в цілому або якщо головуючий на пленарному засіданні залишив заяву без розгляду, народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи може у дводенний строк звернутися до Голови Верховної  Ради України з відповідною письмовою заявою. Одночасно народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи вносить проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради України в цілому. Голова Верховної Ради України або Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України направляє проект постанови Верховної Ради України, передбачений частиною шостою цієї статті, в день його внесення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, для попереднього розгляду і внесення пропозицій.
	Відповідно до частини восьмої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, в терміновому порядку, але не пізніш як за три дні від дня одержання проекту постанови Верховної Ради України з урахуванням календарного плану роботи сесії Верховної Ради України готує висновок щодо доцільності прийняття чи відхилення Верховною Радою України проекту постанови Верховної Ради України про скасування рішення  Верховної Ради України про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради України в цілому.
	Народний депутат України Пинзеник В.М. та інші народні депутати України у дводенний строк звернулись до Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. з письмовою заявою і одночасно внесли на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 2 липня 2015 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України «Про Національну поліцію» (реєстраційний номер 2822)» (реєстр. №2822-П від 03.07.2015) з дотриманням положень частин третьої, п’ятої та шостої статті 48 Регламенту Верховної Ради України. 
	Розглянувши подані матеріали, проаналізувавши стенограму вечірнього пленарного засідання Верховної Ради України від 2 липня 2015 року (засідання 60), Комітет зазначив таке. 
	Проект Закону України «Про Національну поліцію» (реєстр. № 2822) за рішенням 278 народних депутатів України, після розгляду та обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України 2 липня ц.р., було прийнято у другому читанні та в цілому. 
Комітет зазначив, що відповідно до положень частини першої статті 117 Регламенту Верховної Ради України, законопроект, підготовлений до другого чи повторного другого читання, висновок головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам України не пізніш як за десять днів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України. 
Як вбачається із стенограми, під час розгляду законопроекту (реєстр.  № 2822) у другому читанні Верховна Рада України проводила голосування пропозицій та поправок народних депутатів України відповідно до статті 121 Регламенту Верховної Ради України. Зокрема, обговорювались поправки до цього проекту Закону, подані народними депутатами України Пинзеником В.М. та Сотник О.С. Народний депутат України Чумак В.В. також брав участь в обговоренні законопроекту, водночас зауважив, що «я не ставлю свої поправки на голосування».
	Також Комітет зазначив, що, згідно зі стенограмою пленарного засідання Верховної Ради України від 2 липня ц.р., при обговоренні проекту Закону України «Про Національну поліцію» (реєстр. № 2822) зауважень від народних депутатів України про порушення вимог Регламенту Верховної Ради України при розгляді й голосуванні законопроекту не надходило і до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту Верховної Ради України при розгляді й голосуванні зазначеного законопроекту народний депутат України Пинзеник В.М. не звертався.
Після завершення розгляду пропозицій і поправок народних депутатів України головуючим було поставлено на голосування пропозицію про прийняття законопроекту (реєстр. № 2822) в другому читанні та в цілому («за» - 278 народних депутатів України).
З огляду на викладене, Комітет не вбачає порушення Регламенту Верховної Ради України під час розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про Національну поліцію» (реєстр. № 2822).
Враховуючи зазначене, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 2 липня 2015 року про прийняття в цілому як закон проекту Закону України «Про Національну поліцію» (реєстраційний номер 2822)», внесений народним депутатом України Пинзеником В.М. та іншими народними депутатами України (реєстр. №2822-П від 03.07.2015), та рекомендує Верховній Раді України відхилити його. 
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