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До проекту Закону України  
 (реєстр. № 6203  від 16.03.2017)









Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

                                                     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 Кримінального кодексу України та Регламенту Верховної Ради України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за відсутність у більшості засідань Верховної Ради України та/або її органів)», 
внесеного народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 6203 від 16.03.2017)

	На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 17 березня 2017 року, Комітет на засіданні 17 травня 2017 року (протокол № 79)  розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Регламенту Верховної Ради України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за відсутність у більшості засідань Верховної Ради України та/або її органів)», внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. №6203 від 16.03.2017). 
Метою поданого законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є запровадження кримінальної відповідальності народних депутатів України за відсутність у більшості засідань Верховної Ради України та/або її органів без поважних причин (хвороби, відрядження).
У поданому проекті Закону пропонується доповнити Кримінальний кодекс України статтею 3653  «Відсутність народного депутата України у більшості засідань Верховної Ради України та/або її органів, до складу яких його обрано», згідно з якою «відсутність народного депутата України без поважних причин (хвороба, відрядження) у більшості засідань Верховної Ради України та/або її органів, до складу яких його обрано, що підтверджено відомостями  обліку присутності народних депутатів України, отриманих відповідно до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та Закону України «Про комітети Верховної Ради України» карається штрафом від чотирьохсот до дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років».
Також, пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України            статтею 291 «Відповідальність народних депутатів України за відсутність народного депутата України у більшості засідань Верховної Ради України та/або її органів», у якій передбачити, що  відсутність народного депутата України без поважних причин (хвороба, відрядження) у більшості засідань Верховної Ради України  та/або її органів, до складу яких його обрано, що підтверджено відомостями обліку присутності народних депутатів України, отриманих відповідно до Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України», тягне за собою кримінальну відповідальність.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та в 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.
Частиною п’ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Згідно з частиною третьою  статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України», при виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі.
Діяльність народного депутата України у Верховній Раді України визначена статтею 6 вищезазначеного Закону, відповідно до якої народний депутат України, зокрема, бере участь у засіданнях Верховної Ради України, у роботі депутатських фракцій (груп), у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України.
Також, згідно з пунктами 3, 9, 10 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України зобов’язаний бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України та її органів, до складу якого його обрано. Як член комітету, тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії народний депутат України зобов’язаний бути присутнім на засіданнях комітету, підкомітету, тимчасової спеціальної чи тимчасової слідчої комісії, до складу яких його обрано, та брати участь у їх роботі, завчасно повідомляти про неможливість бути присутнім на засіданні Верховної Ради України чи її органів керівників цих органів.
Комітет зазначив, що  відповідно до положень частини третьої статті 26 Регламенту Верховної Ради України,  підставою для відсутності народного депутата України на пленарному засіданні, є зокрема, виконання народним депутатом України у цей час доручень Верховної Ради України та інші поважні причини: тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка у зв’язку з народженням дитини, відпустка для догляду за дитиною, відпустка у зв’язку з одруженням, відпустка у зв’язку із смертю рідних, документально підтверджені транспортні перешкоди. Поважними причинами відсутності народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України є й інші обставини, коли згідно з законодавством працівнику надається відпустка.
Комітет зауважив, що відповідно до статті 40 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», члени комітету з дозволу голови комітету можуть виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання комітету. Відрядження  члена комітету здійснюється на підставі його письмової заяви, поданої на ім’я Голови Верховної Ради України, погодженої з головою комітету, або за рішенням комітету. Голова комітету вносить подання Голові Верховної Ради України про відрядження члена (членів) комітету відповідно до рішення комітету. Рішення про відрядження членів комітету приймається Головою Верховної Ради України у формі розпорядження. Голови комітетів можуть виїжджати у відрядження з дозволу Голови Верховної Ради України.
Комітет привернув увагу до того, що у поданому законопроекті суб’єкт права законодавчої ініціативи посилається на «відомості обліку присутності народних депутатів, отриманих відповідно до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» та Закону України «Про комітети Верховної Ради України». Натомість, Регламент Верховної Ради України та зазначений  Закон  не містять  поняття «відомості обліку присутності».
Порядок обліку робочого часу та оплати праці народних депутатів України встановлений Розпорядженням Голови Верховної Ради України «Про порядок обліку робочого часу та нарахування заробітної плати народним депутатам України» від 07.09.2009 №799, пунктом 1 якого передбачено, що нарахування заробітної плати народному депутату України здійснюється на підставі табеля обліку робочого часу, а також абзацами третім – шостим пункту 2 якого наведено виключний перелік підстав для внесення відміток про відпрацьований народним депутатом України час до табеля обліку робочого часу, в тому числі дані письмової реєстрації народних депутатів України перед відкриттям кожного пленарного засідання Верховної Ради України.
Крім того, Комітет зауважив, що відповідно до частини першої статті 82 Конституції України, положень частини першої статті 9 Регламенту Верховної Ради України, Верховна Рада України працює сесійно. Сесії є чергові та позачергові.
Згідно зі статтею 10 Регламенту Верховної Ради України, чергові сесії Верховної Ради України, крім першої сесії новообраної Верховної Ради України (частина перша статті 15 Регламенту Верховної Ради України), починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року, а завершуються відповідно не пізніш як за 45 та 10 днів до початку наступної сесії. Верховна Рада України може прийняти постанову про зміну строків завершення сесії. Верховна Рада України  процедурним рішенням може доручити окремим комітетам, тимчасовим спеціальним комісіям чи тимчасовим слідчим комісіям продовжити їх роботу після закінчення чергової сесії. Продовжити роботу після закінчення чергової сесії Верховної Ради України комітет, тимчасова спеціальна комісія чи тимчасова слідча комісія можуть також за власною ініціативою, якщо за це проголосувало більше половини членів відповідного комітету, тимчасової спеціальної комісії чи тимчасової слідчої комісії від їх складу,  затвердженого  Верховною Радою України.
Також, відповідно до частини другої статті 83 Конституції України,                  статті 11 Регламенту Верховної Ради України, Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України скликаються позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного. 
Комітет зазначив, що на кожну сесію Верховною Радою України ухвалюється календарний план роботи сесії Верховної Ради України. Положення частини першої статті 19 Регламенту Верховної Ради України передбачають, що за звичайних обставин перший і третій тижні кожного календарного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України, другий - для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), четвертий - для роботи народних депутатів України з виборцями.
Виходячи із зазначеного, у поданому проекті Закону не визначений часовий проміжок, який включає в себе поняття «більшість засідань Верховної Ради України та/або її органів» - протягом тижня, місяця, сесії.
Крім того, суб’єкт права законодавчої ініціативи, пропонуючи встановити кримінальну відповідальність за відсутність народного депутата України без поважних причин (хвороба, відрядження) у більшості засідань Верховної Ради України та/або її органів, до складу яких його обрано, не бере до уваги, що перелік поважних причин визначено у частині третій статті 26 Регламенту Верховної Ради України і, при цьому також не уточнює, чи хвороба та відрядження, внаслідок яких народний депутат України відсутній на засіданнях Верховної Ради України та /або її органів, є відсутністю без поважних причин, а чи є поважною причиною.
Також, у законопроекті не визначено, хто саме буде збирати інформацію про відсутність народного депутата України без поважних причин (хвороба, відрядження) у більшості засідань Верховної Ради України, вести відомості обліку та складати протоколи, а також відсутній механізм впровадження запропонованих змін.
Комітет зауважив, що при оформленні поданого проекту Закону мають місце недоліки  редакційно-юридичного характеру. 
Так, у пунктах 1, 2 розділу І законопроекту, у  пункті 4 пояснювальної записки, у порівняльній таблиці до законопроекту, суб’єкт права законодавчої ініціативи посилається на Закон України «Про Регламент  Верховної Ради України», що юридично невірно, оскільки основний текст Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» складається із двох пунктів. Тому має бути посилання на Регламент Верховної Ради України.
Також Комітет зазначив, що відповідно до частини першої статті 1, частини другої статті 2  Регламенту Верховної Ради України, в тексті статей Регламенту Верховної Ради України застосовуються  скорочені назви – «Верховна Рада»,  «народні депутати».
Крім цього, Комітет привернув увагу до того, що суб’єкт права законодавчої ініціативи  невдало пропонує доповнити Регламент Верховної Ради України  (у Главі 4  «Організація та ведення пленарних засідань Верховної Ради України» (статті  26 – 29) статтею 291 «Відповідальність народних депутатів України за відсутність народного депутата України у більшості засідань Верховної Ради України та/або її органів».
Комітет зауважив, що автор законопроекту не пропонує зміни до Закону України «Про статус народного депутата України», який саме визначає статус (права, обов’язки і відповідальність) народного депутата України у Верховній Раді України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив  зазначений висновок Комітету про те, що проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Регламенту Верховної Ради України (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів України за відсутність у більшості засідань Верховної Ради України та/або її органів)», внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 6203 від 16.03.2017), оформлено та зареєстровано без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, і прийняв рішення направити його Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                          П.В.ПИНЗЕНИК





