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                                                                                           До реєстр. № 6256
                                                                                           від 30.03.2017








                                                                                     ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


                                                          
                                                     Висновок
на проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств», внесений народними депутатами України Парубієм А.В., Гринівим І.О., Бурбаком М.Ю., Ляшком О.В., Геращенко І.В., Сидоровичем Р.М., Соболєвим С.В.,  Герасимовим А.В., Хомутинніком В. Ю., Москаленком Я. М. (реєстр. № 6256 від 30.03.2017)

Комітет на засіданні 24 травня 2017 року (протокол № 80) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 30 березня ц.р. проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств», внесений народними депутатами України Парубієм А.В., Гринівим І.О., Бурбаком М.Ю., Ляшком О.В., Геращенко І.В., Сидоровичем Р.М., Соболєвим С.В.,  Герасимовим А.В., Хомутинніком В. Ю., Москаленком Я. М. (реєстр. № 6256 від 30.03.2017), який згідно з Постановою Верховної Ради України від 13 квітня 2017 року № 2012-VІІІ включено до порядку шостої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції (лист від 13 квітня 2017 року № 04-19/17-993(91071), висновок Комітету з питань бюджету ( лист від 18 травня 2017 року № 04-13/8-960(116499), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від  24 травня 2017 року № 16/3-404/6256(121962).
Метою проекту Закону є оптимізація роботи парламентських комітетів Верховної Ради України, склад якої буде обрано за пропорційною системою та   налагодження дієвої співпраці парламентських комітетів і профільних міністерств на основі спільних предметів відання, що матиме наслідком вироблення спільного бачення та впровадження суспільно-важливих реформ держави у відповідних галузях, шляхом внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади».
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України зазначаємо, що проект Закону внесено на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.
Згідно з пояснювальною запискою, зазначений законопроект розроблено на виконання  пункту 17 Рекомендацій Місії Європейського Парламенту, прийнятих Верховною Радою України 17 березня 2016 року (Постанова Верховної Ради України «Про заходи з реалізації рекомендацій щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України» № 1035-VIII),   який безпосередньо пов’язаний з оптимізацією роботи комітетів Верховної Ради України: «17. У структурі Верховної Ради України наступного скликання пропонується передбачити меншу кількість комітетів (орієнтовно 20), які мають чітко співвідноситися зі сферами діяльності міністерств».
Щодо внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітет зазначив таке.
Поданим законопроектом пропонується внести зміни до статей 5, 8, 43 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», якими передбачити, зокрема,  що Верховна Рада України нового скликання утворює не більше  20 комітетів. Назви та предмети відання комітетів, як правило, мають співвідноситися із сферами діяльності міністерств.
Стаття 89 Конституції України передбачає, що Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.
Комітет зауважив, що поданим законопроектом передбачені зміни до частини четвертої статті 5 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а саме: «Верховна Рада України може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання лише у разі утворення нового міністерства або реорганізації чи ліквідації існуючого міністерства». Проте, в положеннях статті 8 (особливості ліквідації комітетів) чинного Закону, не передбачено порядку ліквідації комітету у разі реорганізації чи ліквідації будь-якого міністерства, при цьому авторами законопроекту відповідного порядку також не передбачають.
Комітет взяв до уваги зауваження, викладені у висновку Головного науково-експертного Управління Апарату Верховної Ради України стосовно запропонованих змін до частини першої статті 8 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (виключити друге речення, яким встановлено термін надання пропозицій щодо збільшення кількісного складу комітету) зазначивши, що «викликає зауваження припис проекту про виключення речення ч.1 ст. 8 Закону. Адже цей припис позбавляє парламент можливості вирішити питання про ліквідацію комітету навіть у тих випадках, коли його подальше функціонування є неможливим (наприклад, коли у складі комітету залишилось 2 депутати). В узагальнюючому висновку Управління зазначає: за результатами розгляду в першому читанні законопроект може бути прийнятий за основу з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій. 
Крім цього, у разі утворення Верховною Радою України 20 комітетів, можна поставити під сумнів ефективність їх роботи, оскільки, до складу комітетів можуть бути обрані більш ніж 30 народних депутатів України, а тому виникатимуть питання при проведенні засідань комітету, а саме – чи буде засідання комітету повноважним, чи будуть прийняті акти комітету враховуючи те, що згідно з частинами першою та четвертою статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, а за результатами розгляду питань на засіданнях комітетів більшістю голосів присутніх, за винятком випадків, передбачених зазначеним Законом, приймаються акти комітету. Тому варто було б передбачити зміни і до статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо кількості присутніх на засіданні комітету народних депутатів України – членів комітету для забезпечення його повноважності, тобто кворуму.
Авторами законопроекту (реєстр. № 6256) пропонують внести зміни до статті 5 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», де  передбачити, що Кабінет Міністрів України утворює також не більше   20 міністерств.
Комітет з питань запобігання і протидії корупції у своєму висновку зазначив, що у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства (рішення Комітету від 12 квітня 2017 року, протокол № 101).
Комітет з питань бюджету розглянувши 16 травня ц.р. (протокол № 96) зазначений законопроект, ухвалив рішення, про те, що він не має прямого впливу на показники бюджету, оскільки його реалізація буде забезпечуватися в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний бюджетний період. У разі прийняття відповідного закону він може набирати чинності згідно із законодавством. 
Враховуючи вищевикладене та керуючись положеннями частини першої статті 108, пункту 1 частини першої статті 111, пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на  проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств», внесений народними депутатами України Парубієм А.В., Гринівим І.О., Бурбаком М.Ю., Ляшком О.В., Геращенко І.В., Сидоровичем Р.М., Соболєвим С.В.,  Герасимовим А.В., Хомутинніком В. Ю., Москаленком Я. М. (реєстр. № 6256 від 30.03.2017), і прийняв рішення  рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду даного законопроекту в першому читанні, прийняти його за основу з урахуванням зауважень Комітету та з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.
Співдоповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету. 
Проект Постанови Верховної Ради України додається.



Перший заступник 
голови Комітету                                                          П.В.ПИНЗЕНИК

