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  До проекту Закону України
 (реєстр. № 3507  від 24.11.2015)








Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення



ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків», внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3507 від 24.11.2015), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України              Гройсмана В.Б. від 25 листопада 2015 року Комітет на засіданні 17 лютого ц.р. (протокол № 45)  розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3507 від 24.11.2015), на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Запропоновані проектом Закону України зміни спрямовані на скасування трудових книжок.
У законопроекті пропонується, зокрема, у другому реченні частини третьої статті 74 Регламенту Верховної Ради України (щодо надання відомостей про запропонованих депутатськими фракціями (депутатськими групами) кандидатур на посаду Голови Верховної Ради України) виключити слова «із трудової книжки». 
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону внесено на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та  електронним файлом. 
Комітет зауважив, що законопроект має недоліки технічного характеру.
У пояснювальній записці до поданого законопроекту зазначено, що «проект Закону України погоджено Мінсоцполітики без зауважень, із зауваженнями Мінфіном, Національним агентством з питань державної служби, Державною фіскальною службою, Пенсійний фондом. Мін’юстом - із зауваженнями щодо невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки».
Згідно з вимогами частини сьомої статті 91  Регламенту Верховної Ради України, якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, до нього має додаватися таке погодження, а також супровідні документи, в яких наводиться перелік державних органів, з якими погоджено його остаточну редакцію, що не дотримано у поданому законопроекті. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення кадрової роботи платниками податків», внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 3507) вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та прийняв рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.
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