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До реєстр. № 4291
від 23.06.2016









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 України щодо встановлення галузевої мінімальної заробітної плати та підвищення розміру галузевої мінімальної заробітної плати для робітників (працівників) в окремих експортних галузях промисловості України», внесеного народними депутатами України Добродомовим Д.Є.,  Матківським Б.М.,  Мусієм О.С., Антонищаком А.Ф.  (реєстр. № 5158 від 22.09.2016)  

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 27 жовтня 2016 року, відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет на засіданні 21 грудня ц.р. (протокол № 68) розглянув  лист народного депутата України Дроздика  О.В. до Голови Верховної Ради України з проханням «вжити заходів щодо скасування реєстрації проекту Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення галузевої мінімальної заробітної плати та підвищення розміру галузевої мінімальної заробітної плати для робітників (працівників) в окремих експортних галузях промисловості України» (реєстр.                  № 5158) та відмови його авторам у реєстрації цього законопроекту на підставі частини другої статті 92 Регламенту Верховної Ради України». 
У листі до Голови Верховної Ради України  народний депутат України Дроздик О.В. зазначає, що законопроект (реєстр. № 5158) є «ідентичним  не лише за суттю питань, що ним регулюються, а й майже повністю дублює норми» законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці працівників» (реєстр. № 4291), внесеного ним до Верховної Ради України (23 березня 2016 року), та доопрацьованого (21 квітня 2016 року).
	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.
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, за дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, за зверненням головного комітету, голови або першого заступника голови головного комітету чи з власної ініціативи комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, розглядає законопроект, проект іншого акта та готує експертний висновок на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Частинами  першою та другою статті 92 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що законопроект, проект іншого акта, внесений до Верховної Ради України 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, якщо він поданий з порушенням вимог статей 90, 91 Регламенту Верховної Ради України, а також якщо законопроект є альтернативним і вноситься з порушенням строків, визначених Регламентом 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, та можуть бути внесені не пізніш  як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання (частини перша та друга                    статті 100 Регламенту Верховної Ради України).
Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оплати праці працівників» внесено народним депутатом України Дроздиком О.В. 23 березня 2016 року та зареєстровано за № 4291, а 21 квітня 2016 року ним внесено доопрацьований законопроект, який було надано народним депутатам України (на заміну) 25 квітня 2016 року.  
Комітет зазначив, що  у законопроекті, поданому на реєстрацію 23 березня                 2016 року (реєстр.  № 4291) запропоновано доповнити Кодекс законів про працю України новою статтею 95-1, а також доповнити новими статтями 3-1, 10-1 Закон України «Про оплату праці».  Законопроект містить новелу про те, що галузева мінімальна заробітна плати є обов’язковою для включення до колективних договорів на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб у відповідній галузі.  
У доопрацьованому проекті Закону пропонується, зокрема, також доповнити Кодекс законів про працю України новою статтею 95-1 «Галузева мінімальна заробітна плата», виключити слова у частині третій статті 96 цього Кодексу; доповнити Закон України «Про оплату праці»  новими статтями 3-1,                    10-1;  доповнити Закон України «Про колективні договори і угоди» новою статтею 8-1. 
Крім цього, пропонується виключити слова у частині третій статті 96 Кодексу законів про працю України; у Законі України «Про оплату праці» -  виключити слова у частині третій статті 6, доповнити словом частину першу статті 11, виключити частину другу статті 14.    
Водночас, на відміну від законопроекту, внесеного 23 березня 2016 року,  в доопрацьованому законопроекті (від 21 квітня 2016 року)  відсутня норма про те, що галузева мінімальна заробітна плата є обов'язковою для включення до колективних договорів на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб у відповідній галузі.  
Проект Закону України  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення галузевої мінімальної заробітної плати та підвищення розміру галузевої мінімальної заробітної плати для робітників (працівників) в окремих експортних галузях промисловості України» внесено народними депутатами України Добродомовим Д.Є., Матківським Б.М.,                 Мусієм О.С., Антонищаком А.Ф.  22 вересня 2016 року та зареєстровано за                    № 5158.
У цьому законопроекті також пропонується доповнити Кодекс законів про працю України новою статтею 95-1 «Галузева мінімальна заробітна плата»;  доповнити Закон України «Про оплату праці» новими статтями 3-1, 10-1,  доповнити частину першу  статті 11; доповнити Закон  України «Про колективні договори і угоди»  новою статтею  8-1. 
Комітет зауважив,  що хоча назви законопроектів (реєстр.  №№ 4291, 5158) і не повторюють одна одну, запропоновані зміни у цих законопроектах  ідентичні, з тією різницею, що у проекті Закону (реєстр. № 4291) щодо  розміру галузевої мінімальної заробітної плати зазначено «не нижче законодавчо  встановленого розміру мінімальної заробітної плати», а у проекті Закону (реєстр. № 5158) зазначено «у розмірі, що перевищує законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати». 
Крім того, як вбачається із пояснювальних записок до обох  законопроектів, цілі та завдання прийняття кожного законопроекту також ідентичні – запровадити поняття та порядок встановлення розміру галузевої мінімальної заробітної плати на рівні «вищому за розмір мінімальної заробітної плати» (законопроект реєстр. № 4291), а у законопроекті (реєстр. № 5158) на рівні «не нижчому за розмір мінімальної заробітної плати», що сприятиме підвищенню реальної заробітної плати за певними видами (у певних видах) економічної діяльності. 
Враховуючи зазначене, Комітет дійшов  висновку, що переважна більшість положень проекту Закону (реєстр. № 5158) регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин  проекту  Закону (реєстр. № 4291). Отже, законопроект (реєстр. № 5158) є альтернативним до законопроекту (реєстр. № 4291) і зареєстрований з порушенням  строків  для  внесення  альтернативних законопроектів, передбачених частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України,  оскільки мав бути внесений не пізніше 10 травня ц.р. 
При цьому альтернативні законопроекти реєструються із застосуванням реєстраційного номера основного законопроекту з присвоєнням через тире порядкового номера альтернативного. 
Натомість, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення галузевої мінімальної заробітної плати та підвищення розміру галузевої мінімальної заробітної плати для робітників (працівників) в окремих експортних галузях промисловості України» внесено суб’єктами права законодавчої ініціативи 22 вересня 2016 року і зареєстровано із самостійним основним номером 5158.
У своєму листі народний депутат України  Дроздик О.В.  просить скасувати реєстрацію законопроекту (реєстр. № 5158).  Водночас, Регламент Верховної Ради України не містить положень щодо скасування реєстрації законопроекту.
В той же час, відповідно до положень частини четвертої статті 93,                    пункту 1 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, у разі, якщо законопроект, проект іншого акта  оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні 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 України щодо встановлення галузевої мінімальної заробітної плати та підвищення розміру галузевої мінімальної заробітної плати для робітників (працівників) в окремих експортних галузях промисловості України», внесеного народними депутатами України Добродомовим Д.Є.,  Матківським Б.М.,  Мусієм О.С.,                        Антонищаком А.Ф.  (реєстр. № 5158 від 22.09.2016), та прийняв рішення направити його Голові Верховної Ради України Парубію А.В., народному депутату України Дроздику О.В. та Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК



