2

До проекту Постанови 
 (реєстр. № 5542  від 15.12.2016)









Комітет з питань податкової та митної політики

ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Постанови Верховної Ради України «Про визнання роботи Голови Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та його першого заступника Білана С.В. незадовільною та звільнення їх із займаних посад», внесеного  народними депутатами України Журжієм А.В. та іншими (разом -  38 підписів), (реєстр. № 5542 від 15.12.2016)

	Згідно з дорученням першого заступника Голови Комітету                     Пинзеника П.В.  Комітет на засіданні 12 квітня 2017 року (протокол № 77)  розглянув лист голови Комітету з питань податкової та митної політики Южаніної Н.П. до Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України з проханням надати експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів  проекту Постанови Верховної Ради України «Про визнання роботи Голови Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та його першого заступника Білана С.В. незадовільною та звільнення їх із займаних посад», внесеного народними депутатами України Журжієм А.В. та іншими (разом -  38 підписів), (реєстр.                 № 5542 від 15.12.2016). 
	У поданому проекті Постанови пропонується Верховній Раді України визнати роботу Голови Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та його першого заступника Білана С.В. незадовільною, та рекомендувати Кабінету Міністрів України  звільнити зазначених осіб з посад та провести конкурс на зайняття цих посад в порядку, передбаченому  чинним законодавством, і про результати розгляду та прийняті рішення Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду України. Контроль за виконанням цієї Постанови пропонується покласти на Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики.
	Обгрунтуванням  внесення проекту Постанови, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є необхідність звільнення Насірова Р.М. та Білана С.В. з займаних посад, що  «пояснюється численними фактами порушень, вчиненими високопосадовцями, зловживанням службовим становищем, здійсненням неефективної фіскальної політики, направленої виключно на тиск платників податків і приховування незаконної діяльності окремих суб’єктів господарювання».
У межах предмета відання Комітету, згідно з Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 № 22-VIII, Комітет зазначив  таке.
У частині другій статті 19 Конституції України встановлено, що  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 пунктів 12, 121 частини першої статті 85 Конституції України, до повноважень Верховної Ради України належить питання призначення за поданням Президента України Прем’єр-міністра України,  Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням  Прем’єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України; призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України.
Також, відповідно до пункту 13 частини першої статті 85 Конституції України, до  переліку  повноважень Верховної Ради України належить  здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції України та закону. 
Статтею 113 Конституції України визначено, що Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади, відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України. Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.
Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади визначені статтею 21 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», згідно з положеннями якої Кабінет Міністрів України спрямовує і координує роботу міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного і державного життя, виконання Конституції та законів України, актів Президента України, додержання прав і свобод людини та громадянина. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідальні перед Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні йому.
Статтями 1, 16 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» визначено, що система центральних органів виконавчої влади є складовою системи органів виконавчої влади, вищим органом якої є Кабінет Міністрів України. Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів згідно із законодавством.
Комітет зазначив, що відповідно до пункту 1 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236 (із змінами),  Державна фіскальна служба України є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів України.
Пунктом 5 цього Положення встановлено, що Державну фіскальну службу України очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на підставі пропозицій Міністра фінансів України. Голова Державної фіскальної служби України має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним Міністром фінансів України на підставі пропозиції Голови Державної фіскальної служби України.   
Зазначеними законодавчими актами  не передбачено розгляд Верховною Радою України питань про відповідальність керівників центральних органів виконавчої влади, зокрема, і Голови Державної фіскальної служби України та його заступників.
Комітет зауважив, що згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 березня 2017 року № 134-р, Насіров Р.М. відсторонений від виконання повноважень за посадою Голови Державної фіскальної служби України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про визнання роботи Голови Державної фіскальної служби України Насірова Р.М. та його першого заступника                    Білана С.В. незадовільною та звільнення їх із займаних посад», внесений  народними депутатами України Журжієм А.В. та іншими (разом - 38 підписів), (реєстр.  № 5542 від 15.12.2016),  і прийняв рішення направити його Комітету з питань податкової та митної політики, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК

