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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



ВИСНОВОК 

на проект Закон України "Про внесення змін до статті 93 Регламенту Верховної Ради України" (щодо обов’язковості оцінки відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України 
Конституції України), внесений народним депутатом України 
Ківаловим С.В. (реєстр. № 7095 від 08.09.2017)

Комітет на засіданні 15 листопада 2017 року (протокол № 99) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 11 вересня ц.р. проект Закону України "Про внесення змін до статті 93 Регламенту Верховної Ради України" (щодо обов’язковості оцінки відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України), внесений народним депутатом України Ківаловим С.В. (реєстр. № 7095 від 08.09.2017). 
Метою поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є передбачення обов’язковості оцінки відповідності всіх законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України, шляхом внесення змін до частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, а саме, в першому реченні після слів "вимогам антикорупційного законодавства" доповнити словами "в комітет, до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України".
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України 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. 
По суті поданого проекту Закону Комітет зазначив таке.
Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України, орган 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.
Частиною п’ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Відповідно до частини першої статті 8 Основного Закону України, Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Комітет зазначив, що кожен законопроект, проект іншого акта, згідно з частиною першою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта, а також до комітетів: до предмета відання якого належать питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на показники бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини; до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією, для підготовки експертного висновку щодо його відповідності вимогам антикорупційного законодавства; до предмета відання якого належить оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції для підготовки експертного висновку. 
Крім цього, за дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, за зверненням головного комітету, голови або першого заступника голови головного комітету чи з власної ініціативи комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, розглядає законопроект, проект іншого акта та готує експертний висновок на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону, цього Регламенту та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів (частина четверта статті 93 Регламенту Верховної Ради України).
Комітет зауважив, що відповідно до пункту 1 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України однією із підстав для повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні є висновок комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права, про те, що законопроект суперечить положенням Конституції України, крім випадків, коли він стосується внесення змін до Конституції України.
Із зазначеного випливає, що наданню такого висновку має передувати направлення відповідного законопроекту, проекту іншого акта до комітету до предмета відання якого належить питання конституційного права.
Згідно з Постановою Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання" від 04.12.2014 року № 22-VIII, питання конституційного законодавства та судочинства, а також оцінка відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України належить до предмета відання Комітету з питань правової політики та правосуддя.
Комітет звернув увагу, що частина перша статті 93 Регламенту Верховної Ради України не передбачає направлення законопроекту після його реєстрації в комітет, до предмета відання якого належить питання конституційного права для надання оцінки відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України.
Комітет вважає, що пропозиція автора законопроекту – народного депутата України Ківалова С.В. є обґрунтованою.
Враховуючи вищевикладене та керуючись положеннями частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет ухвалив висновок на проект Закону України "Про внесення змін до статті 93 Регламенту Верховної Ради України" (щодо обов’язковості оцінки відповідності законопроектів та проектів інших актів Верховної Ради України Конституції України), внесений народним депутатом України Ківаловим С.В. (реєстр. № 7095) та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 



Перший заступник
голови Комітету                                                                     П.В.ПИНЗЕНИК



