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  До проекту Закону України
 (реєстр. № 7129 від 20.09.2017)











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 забезпечення прозорості та законності комунікації з суб’єктами владних повноважень», внесеного народними депутатами України Найємом М.-М. та іншими (разом –                     21 підпис) (реєстр. №  7129 від 20.09.2017)

	Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В.  від 20 вересня 2017 року Комітет на засіданні 15 листопада 2017 року (протокол № 99) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проект Закону України «Про забезпечення прозорості та законності комунікації з суб’єктами владних повноважень», внесений народними депутатами України Найємом М.-М. та іншими (разом – 21 підпис) (реєстр. №  7129 від 20.09.2017).
Метою поданого законопроекту,  як зазначено в пояснювальній записці до нього, «є впровадження ефективно діючої моделі інституціоналізованого лобіювання, яка передбачає створення умов саме для легітимного впливу на суб’єктів владних повноважень та прозорість таких процесів, встановлення комплексного правового механізму здійснення контролю за лобіюванням, чітке визначення методів та меж, в яких воно може здійснюватися та мінімізацію проявів корупції та інших неправових форм впливу заінтересованих осіб при прийнятті важливих нормативно-правових актів».

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  про таке.
Комітет зазначив, що при оформленні законопроекту допущено техніко-юридичні неточності. 
Так, структура законопроекту повинна забезпечувати послідовне логічне викладення нормативного матеріалу, його доступність для огляду та тим самим сприяти правильному його розумінню, а відтак, і застосування. 
Завершує законопроект стаття 19 «Прикінцеві та перехідні положення», в якій об’єднано два розділи - «Прикінцеві положення» та «Перехідні положення». Натомість, видається недоцільним з методологічної точки зору введення в основну частину законопроекту розділу «Прикінцеві та перехідні положення» у вигляді статті 19 як рівнозначної з іншими статтями проекту, оскільки за своєю структурою і спрямованістю «Прикінцеві положення» - це розділ Закону, який містить термін набрання чинності законом та встановлення терміну, протягом якого Кабінет Міністрів України має забезпечити прийняття нових та приведення у відповідність із законом чинних підзаконних актів органів виконавчої влади.
Згідно із вимогами частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України, якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення» цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття.
Комітет зауважив, що у статті 6 «Суб’єкти владних повноважень» поданого законопроекту до суб’єктів владних повноважень, нормотворча діяльність яких може бути об’єктом лобіювання, віднесені «Президент України, Верховна Рада України, її органи, народні депутати України, Кабінет Міністрів України та його члени; міністерства та інші центральні органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування, також включається їх керівний склад, співробітники, посадові особи та штатні помічники-радники, радники вказаних осіб, в процесі прийняття ними рішення, що є предметом лобіювання».
У статті 12 «Обов’язки суб’єктів владних повноважень, нормотворча діяльність яких є об’єктом лобіювання» законопроекту, пропонується зобов’язати суб’єкт владних повноважень  виділити в робочий час не менше 15 годин на місяць для комунікації із суб’єктами лобіювання, а також не пізніше 7 днів після комунікації з метою лобіювання, а також у випадку прийняття будь-якого рішення, пов’язаного із предметом лобіювання, подавати в орган реєстрації лобіювання звіти в порядку, затвердженому Положенням про Державний реєстр лобіювання, та одночасно публікувати їх на власних веб-сторінках державною мовою.
Комітет зазначив, що перелік повноважень Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України визначений статтями 85,  106, 116 Конституції України. Натомість, вищезазначені обов’язки до цих переліків не належать.
Крім того, Комітет зауважив, що у поданому законопроекті пропонується запровадити новели щодо повноважень, зокрема, Президента України, Кабінету Міністрів України, народних депутатів України,  комітетів Верховної Ради України, проте змін до законів України «Про статус народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України», Регламенту Верховної Ради України суб’єкти права законодавчої ініціативи не пропонують.  
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України «Про забезпечення прозорості та законності комунікації з суб’єктами владних повноважень», внесеного народними депутатами України  Найємом М.-М. та іншими (разом – 21 підпис) (реєстр. №  7129 від 20.09.2017), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, та прийняв рішення направити його Комітету 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








