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                                                                                           До реєстр. № 6138
                                                                                           від 20.03.2017


       







   Комітет у закордонних справах


                                                           Висновок
на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про встановлення мораторію на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, визначення альтернативних шляхів наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності», внесеного народними депутатами України Капліним С.М., Сугоняко О.Л. (реєстр. № 6138 від 20.03.2017), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

Комітет на засіданні 12 квітня 2017 року (протокол № 77) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                                    24 лютого ц.р. проект Закону України «Про встановлення мораторію на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, визначення альтернативних шляхів наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності», внесений народними депутатами України Капліним С.М., Сугоняко О.Л. (реєстр. № 6138 від 20.03.2017), на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.  
Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, з метою  припинення нарощування державного боргу та недопущення погіршення фінансового становища держави та українських громадян пропонується встановити мораторій на подальшу співпрацю з Міжнародним валютним фондом, визначити альтернативні шляхи наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності, у зв’язку з чим передбачається надати доручення, зокрема, Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів України та Верховній Раді України створити тимчасові спеціальні комісії та робочу групу.
До того ж пропонується «встановити», що Закон  України  «Про  вступ   України   до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку,   Міжнародної   фінансової   корпорації,    Міжнародної асоціації  розвитку  та  Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» в частині, що стосується взаємовідносин з Міжнародним валютним фондом втратив чинність.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України зазначаємо, що проект Закону України (реєстр. № 6138) внесено на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою та  електронним файлом, водночас при оформленні поданого законопроекту мають місце недоліки техніко-юридичного характеру, зокрема, щодо його структури.
Комітет звернув увагу на те, що  закон передбачає особливу форму викладення, оформлення і структури, яка повинна забезпечувати логічне викладення нормативного матеріалу, його доступність для огляду і тим самим сприяти правильному його розумінню і застосуванню. Структура закону передбачає використання інформативних понять, які дозволяють розпізнавати предмет, що регулюється цим законом. На початку розташовуються норми загального характеру, що встановлюють принципи правового регулювання і містять правила, які повинні враховуватися при застосуванні наступних нормативних вказівок. Далі розташовуються норми, згруповані з окремих питань, що стосуються відповідного аспекту правового регулювання. Потім викладаються додаткові положення, які стосуються всіх або кількох питань, що належать до сфери регулювання цього закону: відповідальність за порушення цього закону, розгляд спорів тощо. Завершують закон прикінцеві положення, які повинні містити: термін набрання чинності законом, доручення Уряду, пов’язані з прийняттям даного закону тощо.
Також, слід врахувати, що статті закону поділяються на частини. Частина статті може складатися з одного або декількох речень та в сукупності має містити один логічно завершений аспект регулювання, що відноситься до предмета статті. Нумерація статей та їх частин здійснюється арабськими цифрами. При цьому частина статті не може вважатися пунктом статті. Частина статті - це завжди правова норма, а пункт - лише окремий елемент цієї норми. Пункти послідовно нумеруються арабськими цифрами або буквами українського алфавіту.
Відтак, структура проекту Закону має відповідати вищезазначеним вимогам, що не дотримано авторами у поданому законопроекті (реєстр. № 6138).
Крім того, Комітет зазначив, що назва законопроекту не відповідає його змісту.
Так, в назві законопроекту йдеться про «визначення альтернативних шляхів наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності», в той же час зміст законопроекту не містить пропозицій щодо питань, зазначених у назві, та  складається з  доручень, зокрема,  Кабінету Міністрів України, які при цьому розташовані не послідовно (статті 2 та 6 законопроекту) та пропозицій стосовно утворення тимчасових спеціальних комісій і робочої групи. 
Відповідно до частини третьої статті 113 Конституції України, Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України. 
Повноваження Кабінету Міністрів України визначені статтею 116 Конституції України, статтею 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України». 
Статтею 5 законопроекту, автори пропонують Верховній Раді України, зокрема, створити  низку тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України з підготовки змін до Конституції України щодо оптимізації державних видатків, запобігання корупції, детінізації, деолігархізації, націоналізації та дебюрократизації, зміни порядку призначення керівників правоохоронних органів тощо (пункт 1);  щодо розроблення «нового курсу розвитку України на найближчі 15 років» у якому передбачити: перехід до планової економіки, запровадження проектного підходу управління державою, реіндустріалізації та відродження міст, відродження села та розвиток АПК, оздоровлення фінансового ринку та банківського сектору, розвитку малого підприємництва, розвиток освіти, активізацію гуманітарної і культурної сфери, розвиток системи охорони здоров’я України (пункт 4); щодо аудиту діяльності Національного банку України та розширення повноважень в частині управління державними банками та кредитування малого та середнього бізнесу і реального сектору економіки (пункт 6).
Комітет зазначив, що відповідно до частини другої статті 89 Конституції України, частини першої статті 85 Регламенту Верховної Ради України Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України.
Порядок утворення, вимоги до персонального складу тимчасової спеціальної комісії визначаються статтею 85 Регламенту Верховної Ради України, зокрема, передбачено, що кількісний склад тимчасової спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп), а згідно з частиною третьою цієї статті пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п’ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора утворення тимчасової спеціальної комісії.  
Водночас, положеннями законопроекту не врегульовані питання, хто саме має бути ініціатором внесення проектів,  хто саме має звертатися до депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кількісного та персонального складу комісій, хто має узагальнювати ці пропозиції та вносити на розгляд Верховної Ради України відповідні проекти постанов.
Крім того, авторами також пропонується створити робочу групу із залученням правоохоронних органів щодо напрацювання механізму проведення аудиту діяльності влади та щодо детінізації коштів, отриманих нелегальним шляхом, проведення перевірок правомірності отримання доходів особами, які будь-коли мали відношення до роботи органів законодавчої, виконавчої та судової влади в Україні (пункт 5 статті 5 законопроекту).
Статтею  13 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено право народних депутатів України об’єднуватися в депутатські фракції та депутатські групи. Депутатські групи утворюються, реєструються, діють, а також припиняють свою діяльність відповідно до статті 13 Закону України «Про статус народного депутата України» та статей 57-60 Регламенту Верховної Ради України. 
Комітет звернув увагу на те, що ані Конституція України, ані Закон України «Про статус народного депутата України», ані Регламент Верховної Ради України не містять правових норм про утворення  робочих груп у Верховній Раді України.
Натомість,  згідно з положеннями статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», комітет при здійсненні законопроектної функції має право створювати робочі групи і призначати їх керівників із числа членів комітету для підготовки проектів актів Верховної Ради України, питань, що обговорюються на засіданнях комітетів, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів, включати до складу робочої групи членів комітету, інших народних депутатів України, співробітників науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, авторів проектів законодавчих актів та інших фахівців за їх згодою.
Статтею 7 законопроекту пропонується «встановити», що Закон  України  «Про  вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку,   Міжнародної   фінансової   корпорації,    Міжнародної асоціації  розвитку  та  Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» в частині, що стосується взаємовідносин з Міжнародним валютним фондом втратив чинність.
Комітет зауважив, що втрата нормативно-правовим актом чинності може статися в результаті: закінчення терміну дії акта, якщо він мав діяти лише протягом певного терміну; його формального скасування шляхом видання спеціального припису про втрату цим актом чинності. Такий припис видається у формі іншого акта такої ж юридичної сили, як і акт, що втрачає чинність. Наприклад, припис про втрату чинності законом може бути зроблений лише в іншому законі (спеціально для цього виданому або ж такому, що замінює собою старий закон); заміни нормативно-правового акта іншим новим нормативно-правовим актом, який регулює ці ж питання. У цьому випадку старий нормативно-правовий акт втрачає чинність навіть у разі, коли в новому акті немає про це спеціального припису.
Особливим випадком є втрата нормативно-правовим актом чинності не de jure, а de facto. Мова йде про ситуації, коли нормативно-правовий акт формально не скасований і не змінений іншим, однак з часом після видання багатьох нових нормативно-правових актів і повної зміни системи правового регулювання відповідних питань став таким, що не може застосовуватись.
Разом з тим, автори законопроекту не пов’язують втрату чинності Закону України «Про вступ   України   до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку,   Міжнародної   фінансової   корпорації,    Міжнародної асоціації  розвитку  та  Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій» з буд-якою із зазначених вище обставин. 
Відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94  Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання  якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений  та/або зареєстрований без дотримання  вимог  закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок  на проект Закону України «Про встановлення мораторію на співпрацю з Міжнародним валютним фондом, визначення альтернативних шляхів наповнення державного бюджету та забезпечення економічної стабільності», внесений народними депутатами України Капліним С.М., Сугоняко О.Л. (реєстр. № 6138 від 20.03.2017), та направити його до Комітету у закордонних справах, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону.



Перший заступник
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