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До реєстр. № 4228
від 15.03.2016








Комітет з питань податкової та митної політики 


ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про Фінансову поліцію», внесений народними депутатами України Остріковою Т.Г. та іншими (усього – 9 підписів) (реєстр. № 4228 від 15.03.2016), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України від 16 березня 2016 року Комітет на засіданні 12 квітня 2017 року (протокол № 77) розглянув проект Закону України «Про Фінансову поліцію», внесений народними депутатами України Остріковою Т.Г. та іншими (усього – 9 підписів) (реєстр. № 4228 від 15.03.2016), на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Поданий законопроект складається з 6-ти розділів, 38-ми статей, і його основною метою, як зазначають автори, є розділення сервісної та правоохоронної функцій фіскальної служби, ліквідація податкової міліції, оптимізація структури та чисельності органів, які ведуть боротьбу зі злочинами у сфері фінансів, усунення дублювання їх функцій та cтворення Фінансової поліції – державного правоохоронного органу, на який покладається обов’язок забезпечення запобігання, виявлення, припинення, розслідування та розкриття злочинів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави, економічної безпеки.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та в межах предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 4 грудня              2014 року № 22-VIII, Комітет зазначив, що законопроект внесено на реєстрацію з дотриманням вимог частин першої, другої та шостої статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом. 
Комітет звернув увагу на те, що серед іншого, що пропонується у поданому законопроекті, також передбачаються зміни до частини шостої статті 6 Регламенту Верховної Ради України, а саме надання права керівникові Фінансової поліції, директору Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях Верховної Ради України з розміщенням на відведених для них в установленому порядку місцях. 
Крім того, у пункті 14 частини першої статті 17 проекту Закону серед повноважень керівника Фінансової поліції пропонується надати йому право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій.
Комітет зауважив, що частинами другою, третьою та четвертою  статті 6 Регламенту Верховної Ради України вже врегульовані питання  запрошення та присутності посадових або службових осіб на пленарному засіданні Верховної Ради України, відтак немає необхідності виокремлювати керівника Фінансової поліції (у разі прийняття відповідного закону), директора Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань. 
До того ж зміни пропонуються до частини шостої статті 6 Регламенту Верховної Ради України, яка передбачає право бути присутніми на відкритих пленарних засіданнях народним депутатам України попередніх скликань, на відведених для них в установленому порядку місцях. В даний час це місця на балконі третього поверху кулуарів Верховної Ради України.
Також і в Законі України «Про комітети Верховної Ради України», зокрема в частині першій статті 48 Закону передбачено, що комітети мають право запрошувати на своє засідання Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, керівників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а також їх посадових і службових осіб, отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз’яснення.
Комітет звернув увагу на те, що пунктами 1, 2 частини четвертої статті 33 проекту Закону пропонується серед обов’язків керівника Фінансової поліції зобов’язати його інформувати Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Міністра з основних питань діяльності Фінансової поліції та її підрозділів про виконання покладених на правоохоронний орган обов’язків, додержання законодавства, прав та інтересів осіб, а також щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подавати Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Фінансової поліції протягом попередніх шести місяців. Зазначене не узгоджується з частиною третьою статті 1 законопроекту, в якій пропонується визначити, що діяльність Фінансової поліції спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України. Крім цього, відповідно до положень статей 228, 240 Регламенту Верховної Ради України, Верховна Рада України розглядає звіти і доповіді Кабінету Міністрів України, а також звіти і інформацію посадових осіб, яких вона обирає, призначає або дає згоду на призначення їх на посаду. 
Також Комітет зауважив, що частиною восьмою статті 33 проекту передбачено проведення оцінки (аудиту) ефективності діяльності Фінансової поліції, її операційної та інституційної незалежності, у тому числі шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося Фінансовою поліцією та було завершено. Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі п'яти членів. Президент України, Верховна Рада України (за поданням комітету Верховної Ради до предмету відання якого належать питання системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори), Кабінет Міністрів України, громадська рада при Фінансовій поліції та керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову репутацію.
При цьому, Верховній Раді України надається право визначати (за поданням комітету до предмету відання якого належать питання системи оподаткування, загальнодержавні податки і збори) одного із членів комісії зовнішнього контролю.
Водночас, положеннями статті 85 Конституції України визначено перелік повноважень Верховної Ради України, і при розширенні цього переліку необхідні відповідні зміни до Основного Закону, так як, відповідно, і до Регламенту Верховної Ради України, оскільки згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Крім того Комітет зазначив, що автори законопроекту пропонують доповнити частину першу статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», якою передбачено контрольні функції комітетів,  новим пунктом 11, а саме: «11) відборі осіб, яких Верховна Рада України затверджує для участі в конкурсній комісії на призначення працівників державних та правоохоронних органів, інших комісіях, у випадках передбачених законом» та новою статтею 332 , якою передбачити, що комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, для здійснення повноважень Верховної Ради України, у передбачених законом випадках, відбирають осіб для участі в конкурсній комісії на призначення працівників державних та правоохоронних органів, інших комісіях. Процедура відбору осіб для участі в конкурсній та інших комісіях визначається спільним рішенням комітету.
Комітет звернув увагу на те, що відповідно до частини першої статті 89 Конституції України, частини першої статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів  країни комітети, які є органами Верховної Ради України, та відповідальні перед нею і підзвітні їй. 
За своїм конституційним статусом  комітети є органами, які забезпечують здійснення парламентом його повноважень. Отже, діяльність комітетів пов’язана з вирішенням питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України. 
Комітети згідно з пунктом 4 статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» мають право обговорювати відповідно до предметів їх відання кандидатури посадових осіб, яких за Конституцією України Верховна Рада України обирає і призначає або надає згоду на призначення,  та готувати до розгляду висновки щодо цих кандидатур. 
Отже, Конституція України не наділяє комітети самостійними контрольними повноваженнями, вони можуть лише сприяти Верховній Раді України у здійсненні повноважень щодо парламентського контролю, виконуючи певні дії допоміжного (інформаційного,  експертного, аналітичного тощо) характеру. 
З цього питання також Конституційним Судом України було викладено свою позицію в рішеннях ( № 5-рп/2003 від 5 березня 2003 року, № 16-рп/2010 від 10 червня 2010 року), про, відповідно, офіційне тлумачення положень статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини другої статті 15, частини першої статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про звернення народних депутатів України до Національного банку України) та щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту «г» пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», пункту 10 статті 14, статті 33-1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».
Стосовно змін до частини першої статті 48 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», де автори законопроекту передбачають, що комітети мають право запрошувати на своє засідання, зокрема, керівників правоохоронних органів, Комітет зауважив, що, як вже зазначалось вище, комітети не обмежені в праві запрошення на свої засідання посадових та службових осіб, відтак недоречні локальні виокремлення.
До того ж, положеннями статті 93 Регламенту Верховної Ради України в частині шостій встановлено, що до попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта головний комітет на своєму засіданні може запропонувати Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим державним органам, об’єднанням громадян висловити свою думку щодо доцільності його прийняття та запросити ініціатора внесення законопроекту чи представника суб’єкта права законодавчої ініціативи, а в разі необхідності – представників Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, об’єднань громадян, а також експерти, фахівці та інші особи.
Враховуючи викладене, запропоновані авторами зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» вже наявні в існуючих нормах цього Закону та Регламенті Верховної Ради України, що регулюють порядок участі окремих осіб у засіданнях комітетів Верховної Ради України, а тому такі зміни є необґрунтованими.
Комітет зауважив, що при оформленні поданого законопроекту мають місце недоліки редакційного та юридичного характеру.
Суб’єкти права законодавчої ініціативи у розділі VI законопроекту (Прикінцеві та Перехідні положення) та в пункті 4 пояснювальної записки до законопроекту посилаються на вимоги Закону України «Про Регламент Верховної Ради України». Комітет зазначив, що таке посилання є юридично невірним, оскільки Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI складається лише з двох пунктів: про затвердження Регламенту Верховної Ради України та набрання чинності цим Законом. Тому, в законопроекті має бути посилання на Регламент Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про Фінансову поліцію», внесений народними депутатами України Остріковою Т.Г. та іншими (усього – 9 підписів) (реєстр. № 4228 від 15.03.2016), і прийняв рішення направити його до Комітету з питань податкової та митної політики, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.


Перший заступник
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