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До проекту Закону
(реєстр. № 7528  від  21.01.2018)










Комітет Верховної Ради України 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 деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби», внесеного народними депутатами України Власенком С.В., Ледовських О.В. та іншими (разом - 13 підписів), (реєстр. № 7528 від 21.01.2018) 

За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від                           25 січня 2018 року, на засіданні Комітету 28 лютого 2018 року (протокол                           № 107) розглянуто на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України і прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби», внесений народними депутатами України Власенком С.В., Ледовських О.В. та іншими (разом - 13 підписів) (реєстр. № 7528 від 21.01.2018).
У поданому законопроекті пропонується внести зміни до низки законів  України, що, як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, «сприятиме удосконаленню законодавчого врегулювання відносин у сфері державної служби в окремих державних органах».
У межах предмета відання Комітету, визначеного 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 таке.
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.
У підпункті 2 пункту 24 проекту Закону пропонується внести зміни до частин першої, другої та третьої статті 92 «Патронатна служба» Закону України «Про державну службу», згідно з якими пропонується віднести до посад патронатної служби посади працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України.
Комітет зазначив, що з прийняттям Закону України «Про державну службу» до структури державних органів України був запроваджений інститут патронатної служби у посадової особи, на працівників якої, згідно з положеннями пункту 18 частини третьої статті 3 цього Закону,  не поширюється дія Закону України «Про державну службу». 
Комітет зауважив, що новели законопроекту передбачають створення патронатної служби органу Верховної Ради України, зокрема, працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України, посади яких за характером своєї роботи,  порядком добору працівників можуть бути віднесені до патронатної служби.
Запропоновані новели заслуговують на увагу, оскільки зміст діяльності працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України на відповідних посадах полягає в здійсненні організаційного, інформаційного, консультативно-правового та іншого забезпечення діяльності депутатської фракції (депутатської групи). 
Також Комітет зазначив, що відповідно до Положення про секретаріат депутатської фракції у Верховній Раді України, затвердженого Розпорядженням Голови Верховної Ради України від 22 лютого 2008 року № 304, секретаріат депутатської фракції у Верховній Раді України є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України і підпорядковується голові депутатської фракції та Керівнику Апарату Верховної Ради України, та утворюється на період діяльності відповідної депутатської фракції у Верховній Раді України поточного скликання. Призначення працівників секретаріату депутатської фракції здійснюється у порядку, затвердженому Головою Верховної Ради України. 
Отже, секретаріат депутатської фракції у Верховній Раді України є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України. 
Натомість, чинна стаття 92 Закону України «Про державну службу» передбачає наявність патронатної служби лише у посадових осіб, а не патронатних служб органів Верховної Ради України, а тому, у разі прийняття запропонованих у проекті Закону новел залишаться не визначеними питання – хто саме призначатиме на посаду працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України як працівників патронатних служб, хто припинятиме трудові відносини, за чиєю ініціативою зазначені працівники можуть бути достроково звільнені з посади тощо.  
Комітет зауважив, що Верховна Рада України 20 жовтня 2016 року визначилася на підтримку такої ідеї і прийняла Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну службу» щодо статусу працівників секретаріатів депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України» («за» проголосували 241 народний депутат України), який                         21 жовтня 2016 року було направлено на підпис Президенту України.
Як вбачається із бази даних законопроектів, розміщеної на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, 4 листопада 2016 року вищезазначений Закон було повернуто  з  пропозиціями Президента України «для повторного розгляду Верховною Радою України», і  наразі  він очікує на розгляд  на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, згідно з частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений 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 деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби», внесеного народними депутатами України Власенком С.В., Ледовських О.В. та іншими (разом -                         13 підписів) (реєстр. № 7528 від 21.01.2018), і прийняв рішення направити його Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                   П.В.ПИНЗЕНИК











