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До проекту Закону 
(реєстр. № 6180  від 14.03.2017)









Комітет Верховної Ради України
з питань правової політики та правосуддя


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 Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо додаткової підстави відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України»,  внесеного народними депутатами України Білоцерковцем Д.О. та Алєксєєвим С.О. (реєстр. № 6180 від 14.03.2017)

На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Парубія А.В. від 14 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 Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо додаткової підстави відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України»,  внесений  народними депутатами України Білоцерковцем Д.О. та Алєксєєвим С.О. (реєстр. № 6180 від 14.03.2017).
Метою поданого законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці,                  є підвищення ефективності роботи Верховної Ради України та сприяння довіри з боку виборців до законодавчого органу.
Для досягнення цієї мети у поданому законопроекті пропонується внести зміни до статей 54, 59, 60 Закону України «Про вибори народних депутатів України»  щодо «вимоги відвідування народними депутатами України минулих скликань більше половини пленарних засідань Верховної Ради України для реєстрації кандидатом в народні депутати України на виборах. Відповідно до даного положення при реєстрації кандидатів у народні депутати України мають подати також документ (довідка Апарату Верховної Ради України щодо відвідування), що підтверджує його ефективність у роботі Верховної Ради України минулих скликань».
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.
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.
У поданому  законопроекті суб’єкт права законодавчої ініціативи пропонує  внести зміни до пункту 4 частини першої статті 54 «Умови реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі» Закону України «Про вибори народних депутатів України» про те, що виборчий список кандидатів у депутати від партій має містити відомості, зокрема, про перебування на посаді народного депутата України із зазначенням часу у разі такого перебування».
Комітет зазначив, що згідно з положеннями частини першої статті 78 Конституції України, частини другої статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України», народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі.
Частиною другою статті 20 Закону  України «Про статус народного депутата України» встановлено, що час роботи народного депутата України у Верховній Раді України зараховується до його загального і безперервного стажу  роботи.  
Крім цього,  чинна редакція пункту 4  частини  першої статті 54 Закону України «Про вибори народних депутатів України» містить положення про те,  що автобіографія осіб, на паперових носіях та в електронному вигляді, включених до виборчого списку партій,  обов’язково повинна містити, зокрема, відомості про трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи тощо. Отже, запропонована законодавча ініціатива є недостатньо обґрунтованою.
Це ж саме стосується і пропозиції до частини восьмої статті 59 Закону України «Про вибори народних депутатів України», в якій пропонується після слів «місця роботи» доповнити словами «перебування на посаді народного депутата України із зазначенням часу у разі  такого перебування» як основного місця роботи за певний часовий проміжок.
Зміни до  частини  першої статті  54 Закону України «Про вибори народних депутатів України» передбачають доповнення статті новим пунктом 11 (щодо умов реєстрації кандидатів у депутати у загальнодержавному окрузі) про надання «довідки Апарату Верховної Ради України щодо відвідування народними депутатами України минулих скликань більш ніж половини пленарних засідань Верховної Ради України їх останньої каденції у разі висування цих депутатів як кандидатів у народні депутати України». 
Також пропонується доповнити пунктом 9 частину першу статті 60 вищезазначеного Закону (щодо  відмови Центральною виборчою комісією в реєстрації кандидата (кандидатів) у депутати) новелою про «подання довідки Апарату Верховної Ради України  щодо відвідування народним депутатом України минулих скликань менш ніж половини пленарних засідань його останньої каденції без поважних причин у разі висування цього депутата як кандидата у народні депутати України або неподання відповідної довідки у разі перебування цієї особи на посаді народного депутата України будь-якого скликання». 
Комітет зазначив, що відповідно до частин другої та третьої статті 76 Конституції України, народним депутатом України може бути обрано громадянина України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу і проживає в України протягом останніх п’яти років. Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку. 
Інших обмежень щодо кандидатів у народні депутати України Конституція України не містить.
Згідно з положеннями статті 12 Закону України «Про політичні партії в Україні», політичні партії мають право, зокрема, брати участь у виборах Президента України,  до Верховної Ради України,  до інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування  та  їх  посадових  осіб  у порядку,  встановленому відповідними законами України. 
Отже, кожна політична партія, яка приймає участь у виборах, в тому числі, і до Верховної Ради України, несе політичну відповідальність за кожного члена партії, який включений до виборчого списку партії, в тому числі й щодо народних депутатів України минулих скликань. 
Крім того, оцінку діяльності народним депутатам України минулих скликань, які були обрані в одномандатних округах,  у разі  їх реєстрації кандидатами в депутати, мають надати виборці, які своїм голосуванням на чергових виборах до Верховної Ради України за того чи іншого кандидата в депутати підтримають його кандидатуру. 
Відповідно до частини третьої статті 26 Регламенту Верховної Ради України, підставою для відсутності народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України, які проводяться  відповідно до календарного плану роботи сесії Верховної Ради України, є 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. 
Також Комітет зазначив, що збір відомостей та підготовка народним депутатам України довідки Апаратом Верховної Ради України щодо «відвідування народним депутатом України минулих скликань менш ніж половини пленарних засідань Верховної Ради України  його останньої каденції без поважних причин у разі висування цього депутата як кандидата у народні депутати України» потребуватимуть певного часу та залучення додаткових людських ресурсів до штату Апарату Верховної Ради України, що потребуватиме додаткового фінансування.
Тому, згідно з вимогами частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України,  частини третьою 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). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту, проекту іншого акта подаються пропозиції змін до законодавчих актів щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
Також Комітет зазначив, що запропоновані у законопроекті зміни щодо  неможливості балотуватися кандидатами у депутати тих народних депутатів України, які не відвідують пленарні засідання, потребують внесення відповідних змін до статті 76 Конституції України та до Закону України «Про статус народного депутата України». 
Отже, виходячи із зазначеного, подання відповідних довідок Апаратом  Верховної Ради України (як це запропоновано у змінах до статей  54, 60  Закону України «Про вибори народних депутатів України) не є обґрунтованим. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалити зазначений висновок Комітет про те, що проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» щодо додаткової підстави відмови в реєстрації кандидата у народні депутати України», внесений народними депутатами України Білоцерковцем Д.О. та  Алєксєєвим С.О. (реєстр. № 6180 від  14.03.2017), 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 Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                         П.В.ПИНЗЕНИК




