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      До реєстр. № 7367
      від 06.12.2017












ВИСНОВОК

на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України 
"Про Регламент Верховної Ради України" (щодо приведення окремих положень у відповідність до Конституції України), внесений народними депутатами України Мисиком В.Ю., Котвіцьким І.О. (реєстр. № 7367 
від 06.12.2017)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
6 грудня 2017 року Комітет на засіданні 19 грудня 2017 року (протокол № 103) розглянув  проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо приведення окремих положень у відповідність до Конституції України), внесений народними депутатами України Мисиком В.Ю., Котвіцьким І.О. (реєстр. № 7367 від 06.12.2017).
Автори законопроекту вносять на розгляд Верховної Ради України цей проект з метою, як зазначено у пояснювальній записці, приведення у відповідність до Конституції України положень статей 89, 99 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", виключивши з переліку суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України Національний банк України.
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.
Водночас, при оформленні законопроекту допущено техніко-юридичні неточності. Так, у тексті законопроекту та у супровідних документах до нього має бути посилання на Регламент Верховної Ради України, а не на Закон України "Про Регламент Верховної Ради України", який за своєю структурою складається з двох пунктів. 
По суті поданого проекту Закону 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.
Частиною п’ятою статті 83 Конституції України визначено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Комітет звернув увагу на те, що окремі положення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо приведення окремих положень у відповідність до Конституції України) (реєстр. № 7367), повторюють по суті положення проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо права законодавчої ініціативи), внесений народним депутатом України Тарутою С.О. (реєстр. № 5163 від 22.09.2016), а саме – зміни до частини першої статті 89 Регламенту Верховної Ради України, якими пропонується виключити з переліку суб’єктів права законодавчої ініціативи у Верховній Раді України Національний банк України.
Крім цього, Комітет зазначив, що законопроект (реєстр. № 5163) включений до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання та знаходиться на розгляді в Комітеті.
Також Комітет звернув увагу, що народними депутатами України – членами Комітету, ще у грудні 2016 року підготовлено зміни до Регламенту Верховної Ради України, внесення яких обумовлене необхідністю приведення його положень у відповідність до положень Конституції України, та внесено проект Закону України "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (реєстр. № 5522 від 09.02.2017, доопрацьований). Цим законопроектом пропонується, зокрема, внести зміни і до статей 89, 99 Регламенту Верховної Ради України, аналогічні запропонованим ініціаторами внесення законопроектів (реєстр. № 5163, 7367).
До того ж, на законопроект "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (реєстр. № 5522 від 09.02.2017, доопрацьований) 7 жовтня 
2017 року надано висновок Венеціанською комісією, в якому, зокрема, йдеться про те, що "текст поправок стосується конституційного положення щодо права законодавчої ініціативи і запропонований текст є значно кращим порівняно із чинною версією." 
Відповідно до положень частини першої статті 100 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України (реєстр. № 7367 від 06.12.2017) є альтернативним до проектів законів України (реєстр. № 5163 від 22.09.2016 та реєстр. № 5522 від 09.02.2017, доопрацьваний), оскільки містить положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення попередніх законопроектів.
Комітет зазначив, що законопроект (реєстр. № 7367 від 06.12.2017) внесений з порушенням вимог, встановлених частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України щодо строку внесення альтернативних законопроектів, який становить 14 днів після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання. 


Відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
З огляду на викладене, згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо приведення окремих положень у відповідність до Конституції України), внесений народними депутатами України 
Мисиком В.Ю., Котвіцьким І.О. (реєстр. № 7367 від 06.12.2017), та прийняв рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути зазначений законопроект суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
	



Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК







