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До реєстр. № 7453
від 27.12.2017











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 публічні консультації", внесеного Кабінетом Міністрів України 
(реєстр. № 7453 від 27.12.2017)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
29 грудня 2017 року Комітет на засіданні 4 квітня 2018 року (протокол 
№ 112) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України "Про публічні консультації", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7453 від 27.12.2017).
Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, 
є визначення порядку проведення публічних консультацій під час підготовки та прийняття проектів актів суб’єктами владних повноважень з метою залучення до підготовки проекту рішення заінтересованих осіб для збалансування публічних та приватних інтересів, запровадження сучасних стандартів підготовки проектів рішень, обов’язкових для державних органів і органів місцевого самоврядування.
Крім цього, для досягнення зазначеної мети у статті 19 "Прикінцеві положення" законопроекту пропонується внести зміни до низки законів України, серед яких Закон України "Про комітети Верховної Ради України" та Регламент Верховної Ради України.
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Закону (реєстр. № 7453) 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, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.


Водночас, Комітет звернув увагу, що в оформленні законопроекту допущено неточності техніко-юридичного характеру, зокрема, частиною восьмою статті 90 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що 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. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття, що не дотримано автором законопроекту, оскільки зміни до законів України передбачені в статті 19 "Прикінцеві положення". 
Крім того, ініціатор законопроекту в частинах першій та другій статті 9 законопроекту визначає, що електронні консультації є обов’язковою формою проведення публічних консультацій, які проводяться шляхом оприлюднення суб’єктом владних повноважень консультаційного документа, проекту акта у спеціальній рубриці "Публічні консультації" на власному офіційному веб-сайті. Отже, реалізація положень поданого проекту Закону, у разі його прийняття, матиме вплив на показники бюджету. Водночас, у пункті 4 "Фінансово-економічне обгрунтування" пояснювальної записки до законопроекту зазначено, що "реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат".  
Відповідно до положень 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). Якщо такі зміни показників бюджету передбачають зменшення надходжень бюджету та/або збільшення витрат бюджету, до законопроекту подаються пропозиції змін до законодавчих актів України щодо скорочення витрат бюджету та/або джерел додаткових надходжень бюджету для досягнення збалансованості бюджету.
Крім зазначеного, Комітет звернув увагу на частину другу статті 1 законопроекту, якою визначено, що суб’єктами владних повноважень відповідно до запропонованого Закону є, зокрема, народні депутати України та комітети Верховної Ради України, а відтак фінансування утримання веб-сайтів комітетів Верховної Ради України та особистих сторінок народних депутатів України, розташованих на  веб-сайті Верховної Ради України, здійснюється з кошторису Верховної Ради України. До того ж, доцільно було б передбачити хто і на якому етапі має розміщувати інформацію про законопроект: якщо це стадія розробки – то інформація має бути розміщена на веб-сторінці розробника чи на сторінці народного депутата України до моменту реєстрації такого законопроекту, а чи на веб-сайті комітету Верховної Ради України після його реєстрації. 




Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 січня 2011 року № 5 "Про затвердження Положення про Єдину базу даних електронних адрес, номерів факсів (телефаксів) суб'єктів владних повноважень", суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт під час здійснення ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Відтак, суб’єктом владних повноважень може бути орган законодавчої влади, тобто Верховна Рада України.
З огляду на це, в кошторисі Верховної Ради України мають окремо передбачатися кошти для таких цілей на всіх народних депутатів України та  комітетів Верховної Ради України, а відтак і на Верховну Раду України в цілому.
Також Комітет звернув увагу на те, що інститут публічних консультацій доцільно запроваджувати на стадії законотворчого процесу, а не законодавчої процедури, оскільки законодавча процедура побудована поетапно, і передбачає розгляд законопроекту в такий спосіб, коли до прийняття його Верховною Радою України за основу, до тексту законопроекту не можна вносити будь-які зміни. Така трансформація законодавчої ініціативи можлива лише за умови відкликання такого законопроекту суб’єктом права його внесення. Проте, у разі запровадження пропонованих у законопроекті новел, відкликання з наступним повторним внесенням виправлених законопроектів в окремих випадках спричинить безкінечний процес відкликань/реєстрацій законопроектів. Відтак, концепцію внесеного законопроекту щодо публічних консультацій доцільно передбачити виключно на стадії розробки законопроекту суб’єктом права законодавчої ініціативи, тобто  - в дореєстраційний період. 
Разом з тим пропозиція щодо проведення публічних консультацій не узгоджується із загальною концепцією законодавчої процедури, встановленої Регламентом Верховної Ради України.
Враховуючи те, що частиною другою статті 3 законопроекту передбачено, що суб’єкт владних повноважень зобов’язаний: "1) здійснювати планування та своєчасно оприлюднювати інформацію щодо підготовки проектів актів, забезпечувати доступ до такої інформації; 2) забезпечувати проведення публічних консультацій на всіх етапах формування державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення, підготовки проекту акта; 3) дотримуватися порядку проведення публічних консультацій, визначеного законодавством", створюються умови за яких неможливо передбачити вплив проведення консультацій на стадії підготовки до розгляду законопроекту у першому та наступних читаннях.
Крім цього, частиною третьою статті 1 законопроекту передбачено, що проведення публічних консультацій щодо проектів актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, здійснюється відповідно до вимог запропонованого проекту Закону "Про публічні консультації" з особливостями їх проведення, визначеними Регламентом Верховної Ради України та Законом України "Про комітети Верховної Ради України".


Аналогічну пропозицію передбачається застосувати і в Законі України "Про комітети Верховної Ради України" шляхом внесення змін до статті 16,  доповнивши її новим пунктом 21, а саме: "проводити публічні консультації щодо проектів законів, внесених до Верховної Ради України народними депутатами України, в порядку, встановленому Законом України "Про публічні консультації".
Комітет звернув увагу на те, що згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України, а відтак порядок проведення публічних консультацій законопроектів, внесених народними депутатами України, має визначатися Регламентом Верховної Ради України.
Відповідно до положень статті 93 Конституції України та статті 89 Регламенту Верховної Ради України право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України належить не лише народним депутатам України, а й Президентові України та Кабінету Міністрів України. Тому, новела, передбачена в частині третій статті 1 законопроекту, не узгоджується з Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Статтею 8 законопроекту передбачено, що публічні консультації проводяться у формі: "1) електронних консультацій шляхом оприлюднення консультаційного документа, проекту акта на офіційному веб-сайті суб’єкта владних повноважень для отримання пропозицій і зауважень; 2) публічного обговорення шляхом проведення публічних заходів (засідань за круглим столом, слухань, конференцій, фокус-груп, зустрічей, інтернет-, відеоконференцій тощо)". 
Водночас, Комітет звернув увагу на те, що "публічне обговорення проводиться додатково до електронних консультацій за рішенням суб’єкта владних повноважень…" (частина перша статті 10 законопроекту), а "види публічних заходів щодо проведення публічного обговорення визначаються з урахуванням того, що до таких консультацій повинні бути залучені представники заінтересованих осіб, а також повинен бути забезпечений вільний доступ заінтересованих осіб до процесу публічних консультацій" (частина друга статті 10 законопроекту). 
Комітет зауважив, що Верховна Рада України, згідно із Законом України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", входить до числа об’єктів, що перебувають під державною охороною, тому вільний вхід будь-яких осіб до адмінбудинків Верховної Ради України є обмеженим, крім осіб, які мають вільний доступ до відкритих пленарних засідань Верховної Ради України. 
Комітет зазначив, що не можна погодитися із пропозицією щодо змін до Регламенту Верховної Ради України, а саме – доповнити частину третю статті 93 Регламенту Верховної Ради України абзацом такого змісту: "Після надходження до головного комітету законопроекту, внесеного до Верховної Ради України народним депутатом України, у разі непроведення публічних консультацій щодо такого законопроекту під час його розроблення текст законопроекту апарат Верховної Ради України не пізніше ніж через три робочі 


дні оприлюднює на офіційному веб-сайті Верховної Ради України для проведення публічних консультацій з громадськістю в порядку, встановленому Законом України "Про публічні консультації", що не узгоджується з частинами першою та четвертою статті 92, частиною першою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, якими передбачено, що, законопроект, внесений з дотриманням вимог статей 90, 91  Регламенту Верховної Ради України, реєструється в Апараті Верховної Ради України в день його внесення. Усі зареєстровані законопроекти, проекти інших актів та супровідні документи вводяться Апаратом Верховної Ради України до бази даних законопроектів електронної комп'ютерної мережі веб-сайту Верховної Ради України, а кожен законопроект після його реєстрації не пізніш як у п’ятиденний строк направляється Головою Верховної Ради України в комітет, який відповідно до предметів відання комітетів визначається головним  з підготовки і попереднього розгляду законопроекту.
Також, запропоновані зміни до Регламенту Верховної Ради України не узгоджуються з частиною першою статті 5 законопроекту (де зазначено, що  організацію та проведення публічних консультацій здійснює суб’єкт владних повноважень), а також з частиною першою статті 17 законопроекту, в якій передбачається, що проведення публічних консультацій забезпечують структурні підрозділи суб’єктів владних повноважень, що розробляють проекти актів.
Комітет зауважив, що виникає багато запитань щодо співвідношення та кореспондування публічних консультацій із законодавчою процедурою, зокрема, розгляду законопроекту головним комітетом, згідно із статтями 93, 96, 109 Регламенту Верховної Ради України, та у інших випадках, коли Верховною Радою України буде прийнято рішення про скорочення строків внесення пропозицій до законопроекту та підготовки головним комітетом до відповідного читання цього законопроекту.
Враховуючи викладене, Комітет зазначив, що законопроект (реєстр. 
№ 7453) містить низку недоліків  щодо оформлення та по суті і не може бути прийнятим у запропонованій редакції, а потребує суттєвого доопрацювання.
Тому, Комітет вважає за необхідне розглядати зазначений законопроект за повною процедурою обговорення на пленарному засіданні Верховної Ради України з наданням слова для виступу від Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.
З огляду на викладене, 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 публічні консультації", внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7453 від 27.12.2017), 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 України. 



Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК 

