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До проекту Закону 
(реєстр. № 6294 від 06.04.2017)










Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції

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 запобігання корупції» (щодо вдосконалення вимог контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції)», внесеного народними депутатами України Мураєвим Є.В., Рабіновичем В.З. (реєстр. № 6294  від 06.04.2017) 

За дорученням Голови Верховної Ради України  Парубія А.В. від                           7 квітня 2017 року Комітет на засіданні 18 жовтня 2017 року (протокол № 96) 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 запобігання корупції» (щодо вдосконалення вимог контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції)», внесений  народними депутатами України Мураєвим Є.В., Рабіновичем В.З. (реєстр.  № 6294  від 06.04.2017).
Метою поданого законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, є «врегулювання деяких питань щодо здійснення контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції з боку Верховної Ради України та забезпечення більш відповідальної та ефективної діяльності агентства».
У законопроекті пропонується, зокрема,  внести зміни до  статей 4, 6, 14, 20 Закону України «Про запобігання корупції»:
- визнати Національне агентство з питань запобігання корупції підзвітним Верховній Раді України (зміни до статті 4);
- визначити нову підставу припинення повноваження Голови Національного агентства -  у разі визнання Верховною Радою України діяльності Національного агентства неефективною або виконання повноважень Голови Національного агентства неналежним за результатами заслуховування національної доповіді, щорічного звіту про діяльність Національного агентства або звіту про діяльність Національного агентства на вимогу профільного комітету Верховної Ради України. Таке рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України (зміни до статті 6);
- звіт та доповідь перед Верховною Радою України про діяльність Національного агентства (зміни до статті 14);
- національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики щорічно представляється особисто Головою Національного агентства Верховній Раді України (зміни до статті 20). 
Відповідно до положень 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.
Правовий статус Національного агентства з питань запобігання корупції визначений статтею 4 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до якої Національне агентство з питань запобігання корупції  є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Національне агентство з питань запобігання корупції відповідальне перед Верховною Радою України і підзвітне Кабінету Міністрів України, та утворюється Кабінетом Міністрів України.
Комітет зауважив, що згідно з частиною першою статті 113 Конституції України, статтею 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. 
На виконання повноважень, визначених статтею 116 Конституції України, Кабінет Міністрів України утворює, реорганізовує та ліквідовує відповідно до закону міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, призначає на посади та звільняє з посад за поданням Прем’єр-міністра України керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України. 
У законопроекті пропонується доповнити новим пунктом 3 частину третю статті 6 Закону України «Про запобігання корупції» положеннями про додаткову підставу припинення повноважень Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, а саме – визнання Верховною Радою України діяльності Національного агентства неефективною або виконання повноважень Голови Національного агентства неналежним за результатами заслуховування національної доповіді, щорічного звіту про діяльність Національного агентства або звіту про його діяльність «на вимогу профільного  комітету Верховної Ради України». 
Комітет зазначив, що Національне агентство з питань запобігання корупції є колегіальним органом, до складу якого входять п’ять членів, які призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Голова Національного агентства обирається агентством строком на два роки з числа його членів. У визначених вищезазначеним Законом випадках повноваження члена Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково (стаття 5 Закону України «Про запобігання корупції»).  
Гарантії незалежності Національного агентства з питань запобігання корупції  встановлені статтею 9 Закону України «Про запобігання корупції». Так, згідно з частиною першою цієї статті, незалежність Національного агентства від впливу чи втручання у його діяльність гарантується, перш за все, його спеціальним статусом. Крім того, згідно з частиною четвертою,  забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в діяльність Національного агентства з виконання покладених на нього обов’язків.
Щодо пропозиції законопроекту про звітування Головою Національного агентства з питань запобігання корупції перед Верховною Радою України та представлення ним щорічної національної доповіді про реалізацію засад антикорупційної політики (доповнення новою частиною п’ятою статті 14, новою частиною п’ятою статті 20 Закону України «Про запобігання корупції»), Комітет зазначив таке. 
Частиною першою статті 85 Конституції України встановлено вичерпний перелік повноважень Верховної Ради України. Тому, доповнення переліку повноважень Верховної Ради України може відбуватися лише шляхом внесення змін до Конституції України. Крім того, недопустимо покладати на Верховну Раду України функції, які згідно з Конституцією України належать до компетенції іншої гілки  влади - Кабінету Міністрів України. 
Комітет зауважив, що відповідно до положень пункту 11 частини другої                 статті 6 Закону України «Про запобігання корупції», Голова Національного агентства з питань запобігання корупції має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій.
Згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України,  порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Відповідно до положень частини другої статті 1 Регламенту Верховної Ради України, Регламент Верховної Ради України встановлює, зокрема, процедуру розгляду питань, згідно з повноваженнями, передбаченими  Конституцією України.  
Крім того, у статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» визначено вичерпний перелік  контрольних повноважень комітетів Верховної Ради України.
Отже, запропоноване у законопроекті «визнання Верховною Радою України діяльності Національного агентства неефективною або виконання повноважень Голови Національного агентства неналежним за результатами заслуховування національної доповіді, щорічного звіту про діяльність Національного агентства або звіту про діяльність Національного агентства на вимогу профільного комітету Верховної Ради України» не узгоджується ані з Конституцією України, ані з Законом України «Про комітети Верховної Ради України», ані з Законом України «Про запобігання корупції».
    	 Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» (щодо вдосконалення вимог контролю за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції)», внесений народними депутатами України Мураєвим Є.В. та Рабіновичем В.З. (реєстр. № 6294), та прийняв рішення направити його Комітету з питань  запобігання і протидії корупції, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.



Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК







