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До проекту Закону України
(реєстр. № 3311 від 09.10.2015)










ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо календарного плану роботи сесії Верховної Ради), внесеного народним депутатом України Македоном Ю.М. (реєстр. №3311 від 09.10.2015)

На виконання доручення Голови Верховної Ради України              Гройсмана В.Б. від 16 жовтня 2015 року Комітет на засіданні 11 травня ц.р. (протокол № 51)  розглянув проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо календарного плану роботи сесії Верховної Ради), внесений народним депутатом України Македоном Ю.М. (реєстр. № 3311 від 09.10.2015), який згідно з Постановою Верховної Ради України від 03.02.2016 № 974-VIII включено до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, висновки комітетів Верховної Ради України  з питань бюджету від 14 грудня 2015 року № 04-13/8-3477 (311473), з питань європейської інтеграції від 14.12.2015 № 04-17/10-1545 (311656), з питань запобігання і протидії корупції від 18.12.2015 № 04-19/17-6590, висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 26.11.2015 № 16/3-1730/3311 (295479).
Законопроектом пропонується внести зміни до частини першої            статті 19  Регламенту Верховної Ради України стосовно календарного плану роботи сесії Верховної Ради України, а саме – збільшити кількість тижнів кожного календарного місяця впродовж сесії, які відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України, до трьох. 
Метою поданого проекту Закону є «підвищення ефективності та оперативності законодавчого процесу». 
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону оформлено без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Так, у тексті законопроекту, у пояснювальній записці до нього та у порівняльній таблиці має місце посилання на Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», що є юридично невірним, оскільки цей Закон складається лише з двох пунктів. Тому має бути посилання на Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 року № 1861-VI. 
Крім того, згідно з Правилами оформлення проектів законів та основними вимогами законодавчої техніки (Методичні рекомендації), підготовленими Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України, у разі внесення змін до статті, яка має декілька частин, пунктів, абзаців, слід обов’язково зазначати місце розташування цих змін. Натомість, у розділі І законопроекту зазначається про внесення «зміни до частини першої статті 19 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», виклавши п.1 наступним змістом:», тоді як має бути зазначено про внесення зміни до частини першої статті 19 Регламенту Верховної Ради України, «виклавши її в такій редакції:». 
По суті поданого проекту Закону Комітет зазначив таке. 
Відповідно до положень частини п’ятої статті 83 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Чинні положення частини першої статті 19 Регламенту Верховної Ради України передбачають, що за звичайних обставин перший і третій тижні кожного календарного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України, другий - для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), четвертий - для роботи народних депутатів України з виборцями.
Ініціатор внесення змін до частини першої статті 19 Регламенту Верховної Ради України пропонує законодавчо закріпити положення, що за звичайних обставин перший, другий і третій тижні кожного календарного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних засідань Верховної Ради,  четвертий - для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) та для роботи народних депутатів з виборцями. Таким чином, для роботи народних депутатів України в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах) та для роботи народних депутатів України з виборцями відводиться лише тиждень кожного календарного місяця. При цьому, не уточняється, в які дні народні депутати України працюють у комітетах, а в які – з виборцями.
Комітет привернув увагу, що Постановою Верховної Ради України «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» від 17.03.2016 № 1035-VIII визнано Рекомендації Місії Європейського Парламенту як основу для внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України. Так, згідно з пунктом 10 Рекомендацій, календарний план  роботи сесії Верховної Ради України повинен бути переглянутий у контексті запровадження тижнів, відведених одночасно для пленарних засідань  Верховної Ради України та для роботи в комітетах Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України, депутатських фракціях (депутатських групах) у Верховній Раді України, а також відмови від тижнів, цілком присвячених роботі народних депутатів України в органах Верховної Ради України.
Зазначеною Постановою (пункти 3,4) було доручено комітетам Верховної Ради України з урахуванням предметів відання підготувати законодавчі пропозиції, спрямовані на забезпечення впровадження Рекомендацій Місії Європейського Парламенту, а Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України узагальнити законодавчі пропозиції та внести на розгляд Верховної Ради України проекти відповідних актів. 
Комітет на засіданні 13 квітня 2016 року розглянув підготовлені ним пропозиції щодо внесення змін до Регламенту Верховної Ради України та прийняв рішення з метою залучення народних депутатів України до виконання заходів, передбачених вищезазначеними Рекомендаціями, надіслати зазначені пропозиції депутатським фракціям (депутатським групам) у Верховній Раді України для погодження та підготовки пропозицій від депутатських фракцій (депутатських груп), які, відповідно до пункту 4 Постанови «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» від 17.03.2016 № 1035-VIII, будуть узагальнені Комітетом та внесені на розгляд Верховної Ради України.   
При підготовці законопроекту до розгляду на засіданні Комітету опрацьовано висновки щодо нього, які надійшли від інших комітетів Верховної Ради України:
- Комітет з питань бюджету за наслідками розгляду поданого законопроекту ухвалив рішення, що законопроект не має впливу на показники бюджету:
- Комітет з питань європейської інтеграції дійшов висновку про те, що законопроект не належить до пріоритетних сфер адаптації законодавства України до законодавства ЄС;
- Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку зазначає, що проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у своєму узагальнюючому висновку зазначає, що «за результатами розгляду в першому читанні законопроект доцільно відхилити». 
Враховуючи вищезазначене, згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (щодо календарного плану роботи сесії Верховної Ради), внесений народним депутатом України Македоном Ю.М. (реєстр. № 3311, та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, 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.
	Проект Постанови Верховної Ради України  додається.


Перший заступник
Голови Комітету                                                        П.В.ПИНЗЕНИК









