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До проекту Закону України 
(реєстр. № 5332  від 01.11.2016)










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 Постанови Верховної Ради України «Про встановлення мораторію на підвищення заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам  центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям вищого корпусу»,  внесеного народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 5332 від 01.11.2016)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. Комітет на засіданні 20 грудня 2017 року (протокол № 103)  розглянув, на відповідність  вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проект Постанови Верховної Ради України «Про встановлення мораторію на підвищення заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам  центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям вищого корпусу», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 5332 від 01.11.2016). 
Метою поданого проекту Постанови, як зазначено у пояснювальній записці до нього, «є запровадження мораторію на підвищення заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам  центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям,  посади яких належать до категорії «А», до закінчення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей та підвищення мінімальної заробітної плати в Україні до європейського рівня».
Також у проекті Постанови доручається Кабінету Міністрів України забезпечити підготовку пропозицій  щодо внесення необхідних змін до Закону України «Про Державний  бюджет України на 2017 рік» в частині реалізації положень цієї Постанови, та розробити і подати до Верховної Ради України законопроекти, що встановлюватимуть обов’язковість індексації заробітної платні та пенсій, мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму пропорційно рівню інфляції, зміні курсу національної валюти та зміні індексу споживчих цін, а також запроваджуватимуть механізми захисту інтересів соціально-незахищених верств населення. 
Згідно з положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, в межах предмета відання Комітету, визначеному 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, що проект Постанови внесено на реєстрацію згідно з частинами першою та другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою та електронним файлом. 
Комітет привернув увагу до того, що в пункті 1 проекту Постанови  застосовується термін «європейського рівня» в контексті підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Натомість, вживання такого терміну є недоречним, оскільки, незрозумілим є те, як розраховується цей показник. До того ж, достеменно не відомо застосування в країнах Європейського Союзу мінімальних соціальних гарантій на зразок  мінімальної заробітної плати.
Комітет зазначив, що 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.
Відповідно до частини четвертої статті 43 Конституції України кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Основні державні соціальні гарантії, в тому числі мінімальна заробітна плата, встановлюються законами з метою  забезпечення  конституційного  права  громадян на достатній життєвий рівень (стаття 17 Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»). 
Комітет зауважив, що встановлення мораторію на підвищення заробітної плати народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби) Постановою Верховної Ради України не узгоджується із положеннями статті 92 Конституції України, оскільки виключно законами України визначаються, зокрема, основи соціального захисту (пункт 6), організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби (пункт 12). 
У пункті 5 «Фінансово-економічне обґрунтування» пояснювальної записки до поданого проекту Постанови зазначено, що «прийняття даного проекту  не потребує  додаткових витрат з Державного бюджету України, а навпаки – призведе до економії коштів державного бюджету через зменшення витрат з державного бюджету на фінансування заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам центральних органів виконавчої влади, інших державних органів,  а також іншим державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби)».
Водночас, запропонований мораторій на підвищення заробітних плат зазначеної категорії осіб призведе до зменшення обсягів  податків і зборів, які є джерелом надходжень до бюджетів. 
У зв’язку з цим Комітет звернув увагу на те, що  відповідно до частини першої статті 27 Бюджетного кодексу України, частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування, включаючи відповідні розрахунки. 
Також Комітет зауважив, що відповідно до положень  частини першої, пункту 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України,  відсутність фінансово-економічного обґрунтування законопроекту, проекту іншого акта, якщо головний комітет не вважає за можливе розглядати його без такого обґрунтування, може бути підставою для повернення проекту Постанови Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України за пропозицією головного комітету суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про встановлення мораторію на підвищення заробітних плат народним депутатам України, членам Кабінету Міністрів України, керівникам  центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, а також іншим державним службовцям вищого корпусу»,  внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр.                  № 5332 від 01.11.2016), та прийняв рішення  направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 11 листопада 2016 року визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Постанови.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                   П.В.ПИНЗЕНИК

