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                                                                                        До реєстр. № 5038
від 22.08.2016










                                                     ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку виїзду з України народних депутатів України», внесеного народними депутатами України Денисенком В.І., Лубінцем Д.В., Сусловою І.М. (реєстр. № 5038 від 22.08.2016)

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 9 вересня 2016 року, відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет на своєму засіданні 5 жовтня                2016 року (протокол № 61) розглянув лист народного депутата України               Чижмаря Ю.В. до Голови Верховної Ради України з проханням забезпечити реєстрацію проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку виїзду з України народних депутатів України», внесеного народними депутатами України Денисенком В.І., Лубінцем Д.В., Сусловою І.М. (реєстр. № 5038 від 22.08.2016), як альтернативного.
У своєму листі народний депутат України Чижмарь Ю.В. зазначає, що законопроект (реєстр. № 5038) є альтернативним до законопроекту «Про внесення змін до статті 218 та глави 35 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України та заміни слова «арешт» на словосполучення «тримання під вартою») (реєстр. № 4028а), внесеного ним до Верховної Ради України 18 липня 2016 року,   які, на його думку, регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин.
Комітет зазначив, що згідно з частиною  другою статті 19 Конституції України,  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.
Частиною п’ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Згідно з положеннями частин першої та другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин. Альтернативний законопроект може бути внесений не пізніш як у  14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання.
Відповідно до положень частин першої та другої статті 92 Регламенту Верховної Ради України, законопроект, проект іншого акта,  внесений до Верховної Ради України, реєструється в Апараті Верховної Ради України. Законопроект, внесений з дотриманням вимог статей 90, 91 Регламенту Верховної Ради України, реєструється в Апараті Верховної Ради України в день його внесення. У прийнятті на реєстрацію законопроекту, проекту іншого акта має бути відмовлено у разі, зокрема, якщо законопроект є альтернативним і вноситься з порушенням строків, визначених Регламентом Верховної Ради України.
Проект Закону України «Про внесення змін до статті 218 та глави 35 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо тимчасового  обмеження у праві виїзду за межі України та заміни слова «арешт» на словосполучення «тримання під вартою») внесено народним депутатом України Чижмарем  Ю.В. 18 липня 2016 року та зареєстровано за реєстраційним                           № 4028а.  
У цьому проекті Закону пропонується внести зміни до статті 218 Регламенту Верховної Ради України «Внесення подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт»  щодо подання до Державної прикордонної служби України Генеральним  прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального прокурора України) щодо народного депутата України, а щодо судді суду загальної юрисдикції, судді Конституційного Суду України – Головою Верховного Суду України подання щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України на строк не більше як 20 днів, а також негайного відкликання зазначеного подання з Державної прикордонної служби України у разі повернення Головою Верховної Ради України такого подання Генеральному прокурору України (виконувачу обов’язків Генерального прокурора України) або Голові Верховного Суду України. Крім цього, пропонується у главі 35 Регламенту Верховної Ради України слово «арешт» замінити на словосполучення «тримання під вартою». 
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку виїзду з України народних депутатів України» внесено народними депутатами України Денисенком В.І., Лубінцем Д.В., Сусловою І.М. 22  серпня 2016 року та зареєстровано за реєстраційним № 5038.
У цьому законопроекті пропонується внести зміни до статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», якою визначено перелік підстав для тимчасових обмежень у праві виїзду громадян України за кордон, а також  доповнити пунктом 17  частину першу статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо обов’язків народного депутата України утримуватися від приватних поїздок за кордон, не пов'язаних із виконанням ним своїх повноважень, у випадку внесення щодо нього Генеральним прокурором України (виконувачем обов'язків Генерального прокурора України) до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України, – до повернення подання Головою Верховної Ради України Генеральному прокурору України (виконуючому обов'язків Генерального прокурора України), або до закінчення семидесяти двох годин після прийняття Верховною Радою України  рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата України.
Комітет зауважив, що у назві і тексті законопроекту «Про внесення змін до               статті 218 та глави 35 Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо тимчасового  обмеження у праві виїзду за межі України та заміни слова «арешт» на словосполучення «тримання під вартою») (реєстр. № 4028а) пропонуються зміни до статті 218 Регламенту Верховної Ради України і він не повторює назву законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку виїзду з України народних депутатів України» (реєстр. № 5038). 
Також Комітет зазначив, що проектом Закону (реєстр. № 4028а) пропонуються зміни тільки до  статті 218 Регламенту Верховної Ради України, і не запропоновано змін до інших законів України, які регулюють питання, зазначені у законопроекті.
Водночас,  проектом  Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку виїзду з України народних депутатів України» (реєстр. № 5038) пропонуються зміни не до Регламенту Верховної Ради України, а до законів України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» і «Про статус народного депутата України» і зазначений законопроект не містить положень про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України. 
Комітет дійшов висновку, що законопроект (реєстр. № 5038) не є альтернативним до законопроекту (реєстр. № 4028а), і зареєстрований з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку виїзду з України народних депутатів України», внесеного народними депутатами України Денисенком В.І., Лубінцем Д.В., Сусловою І.М. (реєстр.  № 5038 від 22.08.2016), та прийняв рішення направити його Голові Верховної Ради України                      Парубію А.В. та народному депутату України Чижмарю Ю.В.



Перший заступник
Голови Комітету                                                         П.В.ПИНЗЕНИК



