До реєстр. № 3867
від 02.02.2016








Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Постанови Верховної Ради України «Про встановлення парламентського контролю за впровадженням положень нового Закону України «Про державну службу», внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І. та іншими (реєстр. № 3867 від 02.02.2016), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 3 лютого 2016 року та листом Голови Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування                  Власенка С.В. від 12 лютого 2016 року № 04-14/9-979(34017) Комітет на засіданні 11 травня 2016 року (протокол № 51) попередньо опрацював проект Постанови Верховної Ради України «Про встановлення парламентського контролю за впровадженням положень нового Закону України «Про державну службу», внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І. та іншими (реєстр. № 3867 від 02.02.2016), який включено до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання Постановою Верховної Ради України від 3 лютого 2016 року № 974-VIII, на відповідність оформлення та реєстрації проекту Постанови вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а також по суті його правового змісту.
Основною метою проекту Постанови, як зазначають автори, є ініціювання проведення системної реформи державної служби в Україні у відповідності до нового Закону України «Про державну службу», а саме пропонується створити Спільну парламентсько-урядову комісію з проведення комплексного реформування державної служби в Україні. 
Відповідно до вимог частини другої статті 8 та частини другої статті 19 Конституції України нормативно-правові акти повинні прийматися на основі Конституції України і відповідати їй. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Постанови (реєстр. № 3867 від 02.02.2016) внесено на реєстрацію згідно з частинами першою та другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, та  електронним файлом.
Водночас Комітет зауважив, що реалізація положень проекту Постанови, у разі його прийняття, може спричинити зміни показників бюджету, які потребуватимуть додаткових матеріальних витрат для залучення додаткового персоналу для роботи Спільної комісії, а саме – секретаріату комісії, як це передбачено запропонованим положенням про цю комісію, та забезпечення цього персоналу робочими місцями, заробітною платою тощо, тому, відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України та частини третьої  статті 91 Регламенту Верховної Ради України, суб’єкти права законодавчої ініціативи зобов’язані додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).
У межах предмета відання Комітет також зазначив таке.
Відповідно до пункту 33 частини першої статті 85 Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить здійснення парламентського контролю у межах визначених Конституцією України, зокрема, за виконанням Державного бюджету України (пункт 4 частини першої статті 85); за діяльністю Кабінету Міністрів України (пункт 13 частини першої статті 85); заслуховування щорічних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (пункт 17 частини першої статті 85); висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, що має наслідком його відставку з посади (пункт 25 частини першої статті 85); розгляд у встановленому порядку питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції недовіри йому (частина перша статті 87). 
Крім цього, Комітет звернув увагу на те, що Положення про Спільну парламентсько-урядову комісію з проведення комплексного реформування державної служби в України, (додаток 1 до проекту Постанови), дублює повноваження Національного агентства України з питань державної служби, як центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, та Комісії з питань вищого корпусу державної служби, передбачених статтями 13, 15 Закону України «Про державну службу», від 10 грудня 2015 року № 889-VIII, який набрав чинності з 1 травня 2016 року, зокрема розроблення проектів нормативно-правових актів з питань державної служби; забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері державної служби тощо.
Комітет звернув увагу на те, що проект Постанови внесено та зареєстровано без дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України, а також відсутнє фінансово-економічне обґрунтування цього проекту, що відповідно до пунктів 2 та 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України є підставою, за пропозицією Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування для повернення Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України проекту Постанови суб’єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей висновок на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Постанови Верховної Ради України «Про встановлення парламентського контролю за впровадженням положень нового Закону України «Про державну службу», внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Галасюком В.В., Вовком В.І. та іншими (реєстр. № 3867 від 02.02.2016), і прийняв рішення направити його до Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.


Перший заступник
Голови Комітету							     П.В.Пинзеник




