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До реєстр. № 8315
від 20.04.2018












Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин

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 законодавчих актів України щодо ґендерно-правової експертизи", внесеного народними депутатами України Сусловою І.М., Луценко І.С. та іншими (разом - 11 підписів) (реєстр. № 8315 від 20.04.2018)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
20 квітня 2018 року Комітет на засіданні 25 травня 2018 року (протокол 
№ 115) 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 деяких законодавчих актів України щодо ґендерно-правової експертизи", внесений народними депутатами України Сусловою І.М., Луценко І.С. та іншими (разом – 11 підписів) (реєстр. № 8315 від 20.04.2018).
Метою поданого законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, "є удосконалення існуючого механізму ґендерно-правової експертизи законодавства та проектів нормативно-правових актів задля попередження дискримінації за ознакою статі та дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків".
Для досягнення зазначеної мети у законопроекті пропонуються зміни до Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Регламенту Верховної Ради України, та передбачається запровадити проведення ґендерно-правової експертизи із застосуванням затвердженого порядку та методики. 
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України "Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів 
Верховної Ради України восьмого скликання" від 4 грудня 2014 року 
№ 22-VIII, Комітет повідомляє таке. 


Проект Закону України (реєстр. № 8315) внесений 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. 
Водночас, при оформленні законопроекту допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, а саме: текст законопроекту та додані до нього матеріли містять посилання на Закон України "Про Регламент Верховної Ради України", проте, посилання має бути на Регламент Верховної Ради України, затверджений відповідним Законом, оскільки за структурою Закон України "Про Регламент Верховної Ради України" складається з двох пунктів. 
Поданим законопроектом пропонується внести зміни до статей 4 та 8 Закону України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", передбачивши, що "порядок та методику проведення ґендерно-правової експертизи законопроектів визначає Верховна Рада України", а також повноваження Верховної Ради України у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків доповнити положеннями, згідно з якими Верховна Рада України затверджуватиме порядок та методику проведення ґендерно-правової експертизи законопроектів та забезпечуватиме здійснення ґендерно-правової експертизи законопроектів. 
Разом з тим, в пункті 3 Розділу ІІІ Прикінцеві положення передбачається, що розробити та затвердити порядок та методику проведення ґендерно-правової експертизи законопроектів протягом двох місяців має Голова Верховної Ради України.
Комітет зауважив, що згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України, а статтею 85 Конституції України визначений перелік повноважень Верховної Ради України. 
Крім того, Комітет зазначив, що поняття "затвердження Верховною Радою України" і "затвердження Головою Верховної Ради України" не є тотожними, адже про затвердження Верховною Радою України нормативно-правового акта приймається акт Верховної Ради України. До того ж, положеннями статті 88 Конституції України та статті 78 Регламенту Верховної Ради України передбачені повноваження Голови Верховної Ради України, серед яких  відсутнє "розроблення і затвердження", але в пункті 15 частини першої 
статті 78 Регламенту Верховної Ради України, чітко визначено, з яких питань Голова Верховної Ради України видає розпорядження – з питань відрядження народних депутатів України, посадових осіб Верховної Ради України і підписує відповідні документи. 
Комітет звернув увагу на те, що у законопроекті також пропонується внести зміни до статей 93 та 103 Регламенту Верховної Ради України. 


Так, пункт 2 частини першої статті 93 Регламенту Верховної Ради України пропонується доповнити новелою про те, що законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію разом, крім іншого, з обґрунтуванням впливу на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а частини першу та другу статті 103 Регламенту Верховної Ради України, яка передбачає експертизу законопроектів, автори пропонують доповнити новелою про їх направлення і на "гендерно-правову експертизу".
Натомість, авторами законопроекту не зазначається, хто саме у Верховній Раді України має здійснювати таку експертизу, а це може спричинити необхідність створення нового структурного підрозділу в Апараті Верховної Ради України, а, відтак, і відповідного матеріального забезпечення. Проте, фінансово-економічне обґрунтування такої необхідності до законопроекту не додано. 
Крім того, Комітет зауважив, що законодавча процедура єдина для всіх законопроектів, відтак і надання експертиз, зокрема і гендерно-правової у разі її запровадження, має мати єдиний підхід, закріплений в Регламенті Верховної Ради України, а не окремим "порядком та методикою".
Комітет звернув увагу на те, що на своєму засіданні 21 березня 2018 року розглянув проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків), внесений народним депутатом України 
Войцеховською С.М. та іншими (всього – 6 підписів) (реєстр № 7283 від 10.11.2017), який включено 20 березня ц.р. до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України.
У зазначеному законопроекті, зокрема, пропонувались зміни до              статті 93 Регламенту Верховної Ради України в контексті запровадження новели, що кожен законопроект, проект іншого акта направляється в комітет, до предмета відання якого належить законодавче забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків для підготовки експертного висновку. На сьогодні це  Комітет з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин.
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 деяких законодавчих актів України щодо ґендерно-правової експертизи", внесеного народними депутатами України Сусловою І.М., Луценко І.С. та іншими (разом – 11 підписів) (реєстр. № 8315 від 20.04.2018), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону України. 



Перший заступник
голови Комітету                                                                      П.В.ПИНЗЕНИК 

