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Комітет з питань правової 
політики та правосуддя

В И С Н О В О К

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України (на засадах пропорційної системи з відкритими виборчими списками)», внесеного народними депутатами України  Пастухом Т.Т. та іншими (усього - 10 підписів) (реєстр. № 7366-4 від 22.12.2017)

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 26 грудня 2017 року Комітет на засіданні 6 лютого 2018 року (протокол № 106) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України «Про вибори народних депутатів України (на засадах пропорційної системи з відкритими виборчими списками)», внесений народними депутатами України Пастухом Т.Т. та іншими (усього - 10 підписів) (реєстр.            № 7366-4 від 22.12.2017).
Комітет зауважив, що законопроект є альтернативним до проекту Закону України «Про вибори народних депутатів України (за мажоритарною системою)»      (реєстр. № 7366 від 06.12.2017), натомість цим законопроектом пропонується розглянути проект Закону України «Про вибори народних депутатів України (на засадах пропорційної системи з відкритими виборчими списками)», при цьому визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 10-11, ст.73; 2014, № 4, ст.61; 2014, № 12, ст.178; 2014, № 18-19, ст.696; 2014, № 27, ст.904).
Комітет зазначив, що відповідно до частини четвертої 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, і згідно з частиною другою статті 100 Регламенту Верховної Ради України, тобто в 14-денний строк після дня надання народним депутатам першого законопроекту з відповідного питання. 
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є створення цілісної правової основи для підготовки і проведення виборів народних депутатів України із застосуванням моделі виборчої системи, яка дозволяє впливати виборцям на персональний склад Верховної Ради України при збереженні конституційної ролі політичних партій як загальноукраїнських носіїв політичних програм розвитку держави і суспільства. 
Згідно з частиною восьмою 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.
Водночас, авторами законопроекту не враховано, що Регламент Верховної Ради України передбачає певні організаційні процедури, пов’язані з народними депутатами України, обраними за мажоритарною системою в одномандатних виборчих округах, зокрема, наприклад:
	згідно з підпунктом 2 частини другої статті 13 Регламенту Верховної Ради України, щодо формування та організації роботи Підготовчої депутатської групи: до її складу делегуються представники у тому числі народних депутатів України, обраних в одномандатних округах, які реєструвалися кандидатами у народні депутати України шляхом самовисування;
	згідно з частиною першою статті 58 Регламенту Верховної Ради України, депутатські фракції формуються із числа народних депутатів України, обраних за виборчими списками політичних партій та народних депутатів України, які були висунуті політичною партією в одномандатних округах. При формуванні депутатської фракції  до її складу також за умови додержання засад діяльності такої фракції, можуть увійти народні депутати України, обрані в одномандатних округах, які реєструвалися кандидатами у народні депутати України шляхом самовисування.

Комітет зауважив, що законопроектом не передбачено змін і до Закону України «Про статус народного депутата України», які також потребують врегулювання, зокрема, зазначений Закон містить відповідні норми, які регулюють діяльність народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах, а саме, абзац другий частини першої статті 7 Закону передбачає, що народні депутати України, обрані в одномандатних виборчих округах, зобов'язані підтримувати зв'язок з виборцями своїх округів тощо.
Крім того, Комітет звернув увагу на те, що Верховною Радою України                 7 листопада 2017 прийнято за основу в першому читанні та готується до другого читання проект Виборчого кодексу України (реєстр. № 3112-1 від 02.10.2015), яким пропонується проводити вибори народних депутатів України на засадах пропорційної системи за «відкритими» виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок на проект Закону України «Про вибори народних депутатів України (на засадах пропорційної системи з відкритими виборчими списками)», внесений народними депутатами України Пастухом Т.Т. та іншими (усього - 10 підписів) (реєстр. № 7366-4 від 22.12.2017) та прийняв рішення направити його до Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону.

Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК

