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      від 26.12.2017











Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування

ВИСНОВОК 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики", внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7446 від 26.12.2017)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
28 грудня 2017 року Комітет на засіданні 6 лютого 2018 року (протокол № 106) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7446 від 26.12.2017).
Метою поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, "є внесення змін до статей 12, 13 та 15 Закону України "Про засади державної регіональної політики" щодо уточнення повноважень суб'єктів, уповноважених на прийняття рішення про фінансування інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку".
У межах предмета відання Комітет зазначив таке.
Відповідно до частин першої, другої та шостої статті 91 Регламенту Верховної Ради України проект Закону (реєстр. № 7446) внесений на реєстрацію 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, Комітет звернув увагу, що у пояснювальній записці до проекту Закону зазначається, що "законопроект погоджено без зауважень – Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Вінницькою, Волинською, Дніпропетровською, Житомирською, Закарпатською, Запорізькою, Івано-Франківською, 




Київською, Кіровоградською, Львівською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Рівненською, Сумською, Тернопільською, Харківською, Херсонською, Хмельницькою, Черкаською, Чернівецькою, Чернігівською обласними, Луганською і Донецькою обласними військово-цивільними та Київською міською державними адміністраціями". Натомість, зазначені погодження та зауваження не додані до супровідних документів, як це передбачено частиною сьомою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, а саме: "якщо законопроект, проект іншого акта вноситься за погодженням з відповідними органами виконавчої чи судової влади, до нього додається таке погодження". 
Крім того, Комітет зауважив, що в Розділі ІІ "Прикінцеві положення" законопроекту, в контексті набрання чинності, зазначено що "Закон набирає чинності одночасно із Законом України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку". Таке формулювання спричинить правову невизначеність щодо набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики", у разі його прийняття Верховною Радою України, оскільки Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку", про який йдеться, на сьогодні є законопроектом (реєстр. № 7447), який також внесений Кабінетом Міністрів України і набрання ним чинності (у разі йогоприйняття Верховною Радою України) передбачено з 1 січня 2019 року. Відтак, з метою уникнення різночитання в подальшому, у поданому проекті Закону України (реєстр. № 7446) варто було б зазначити, що цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку" з 1 січня 2019 року.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики", внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7446 від 26.12.2017), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону. 



Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК 

