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До проекту Закону України 
(реєстр. № 7027 від 16.08.2017)








Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин


В И С Н О В О К

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення парламентського контролю за захистом прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях та на території проведення антитерористичної операції», внесений народним депутатом України Веселовою Н.В. (реєстр. 
№ 7027 від 16.08.2017), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

На виконання доручення Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 21 серпня 2017 року Комітет на засіданні 4 жовтня 2017 року (протокол № 94) розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення парламентського контролю за захистом прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях та на території проведення антитерористичної операції», внесений народним депутатом України Веселовою Н.В. (реєстр. № 7027 від 16.08.2017).
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є «законодавче врегулювання питання парламентського контролю за захистом прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях та на території проведення антитерористичної операції».
Згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону (реєстр. № 7027) внесено на реєстрацію з дотриманням частин першої, другої та четвертої статті 91 Регламенту Верховної Ради України щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальної записки та електронного файлу. 
Для забезпечення вказаної мети автор законопроекту пропонує внести зміни до законів України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції». 
Водночас, Комітет звернув увагу на новелу, запропоновану до статті 18 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», а саме доповнення новим абзацом (четвертим) такого змісту:
«Протягом першого кварталу кожного року Уповноважений представляє Верховній Раді України спеціальну доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях та на території проведення антитерористичної операції».
 У вищезазначеній статті Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» передбачено що: «У разі необхідності Уповноважений може представити Верховній Раді України спеціальну доповідь (доповіді) з окремих питань додержання в Україні прав і свобод людини і громадянина», це означає, що Уповноважений в будь-який момент може представити Верховній Раді України спеціальну доповідь з будь-яких питань, у тому числі з тих, що передбачені у поданому законопроекті.
Відтак Комітет вважає, що немає вмотивованих підстав виокремлювати в окрему законодавчу норму тему щорічної спеціальної доповіді щодо стану додержання та захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях та на території проведення антитерористичної операції в окрему законодавчу норму.
Комітет зауважив, що якщо за законодавчою ініціативою вноситься пропозиція щодо змін порядку роботи Верховної Ради України, вона мусить бути передбачена положеннями Регламенту Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений  експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення парламентського контролю за захистом прав та свобод внутрішньо переміщених осіб; осіб, що проживають на тимчасово окупованих територіях та на території проведення антитерористичної операції», внесений народним депутатом України Веселовою Н.В. (реєстр.    № 7027 від 16.08.2017 року) і прийняв рішення направити його до Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону.


Перший заступник
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