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До реєстр. № 5091 
                                                                                              від 07.09.2016










                                                                      ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК 
на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання у зв’язку з проведенням урочистого засідання з нагоди Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва та річниці створення Української повстанської армії», внесений народними депутатами України Іллєнком А.Ю., Марченком О.О., Осуховським О.І., Левченком Ю.В., Головком М.Й. (реєстр. № 5091 від 07.09.2016).  

Комітет на засіданні 5 жовтня 2016 року (протокол № 61) розглянув  на виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                        7 вересня 2016 року проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання у зв’язку з проведенням урочистого засідання з нагоди Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва та річниці створення Української повстанської армії», внесений народними депутатами України Іллєнком А.Ю., Марченком О.О.,               Осуховським О.І., Левченком Ю.В., Головком М.Й. (реєстр. № 5091 від 07.09.2016).
Ініціатори внесення проекту Постанови пропонують з метою «вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг Українського народу, сприяння дальшому зміцненню моральності та патріотичного духу у суспільстві» внести зміни до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, передбачивши проведення ранкового пленарного засідання 14 жовтня 2016 року, під час якого провести урочисте засідання Верховної Ради України з нагоди Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва та річниці створення Української повстанської армії.  
Комітет зазначив, що відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 5091) внесено на реєстрацію згідно з частинами першою та другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з пояснювальною запискою та  електронним файлом, і зареєстровано з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України.
На думку суб’єктів права законодавчої ініціативи реалізація внесеної ними ініціативи не потребує фінансових витрат з Державного бюджету України.
Водночас Комітет зауважив, що реалізація положень поданого проекту Постанови Верховної Ради України призведе до зміни видатків Державного бюджету України, зокрема, коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» на забезпечення діяльності Верховної Ради України, оскільки відповідно до положень частини першої статті 72 Кодексу законів про працю України потребуватиме додаткових коштів на оплату роботи у вихідний день народних депутатів України, а також роботи Апарату Верховної Ради України, який  відповідно до частини першої статті 7 Регламенту Верховної Ради України, здійснює організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.
Отже, згідно з вимогами частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України, частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України, у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету),  суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).
По суті поданого проекту Постанови Комітет зазначив таке.
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. 
Відповідно до частини п’ятої статті 9 Регламенту Верховної Ради України засідання Верховної Ради України можуть бути пленарними, урочистими, а також можуть проводитися у формі парламентських слухань. 
Крім того, частиною другою статті 19 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що у разі необхідності, після можливого скороченого обговорення, більшістю голосів народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України приймається рішення про одноразову (ad hoc) зміну місячного, тижневого або денного порядку роботи Верховної Ради України.
Комітет зауважив, що при підготовці проекту календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання було враховано строки розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, передбачені Бюджетним кодексом України та статтями 153, 154, 156-159 Регламенту Верховної Ради України, участь народних депутатів України у роботі офіційних делегацій Верховної Ради України,  а також святкові і неробочі дні, визначені статтею 73 Кодексу законів про працю України.
Крім цього було враховано, що 14 жовтня визначено святковим днем – Днем захисника України, Указом Президента України № 806/2014 від 14.10.2014, а Законом України «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України» № 238-VIII від 05.03.2015 цей день було  включено до переліку святкових та неробочих днів.
Календарний план проведення п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (вересень 2016 року – січень 2017 року) затверджено Постановою Верховної Ради України №1447-VIII від 07.07.2016.
Також Комітет зауважив, що згідно з цим календарним планом тиждень з 10 жовтня ц.р. (понеділок) по 13 жовтня ц.р. (четвер) відведено для роботи народних депутатів України в комітетах, комісіях, фракціях та групах,                       а 14 жовтня ц.р. (п’ятниця) згідно із законодавством України - вихідний день. 
Враховуючи викладене, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання у зв’язку з проведенням урочистого засідання з нагоди Дня захисника України, свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Українського козацтва та річниці створення Української повстанської армії», внесений народними депутатами України Іллєнком А.Ю., Марченком О.О.,  Осуховським О.І., Левченком Ю.В., Головком М.Й. (реєстр. № 5091 від 07.09.2016), та рекомендує Верховній Раді України відхилити його.
Співдоповідачем від Комітету під час розгляду питання на засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В.




Перший заступник 
голови Комітету                                                       П.В.ПИНЗЕНИК



