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                  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України » (щодо прав опозиції), внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р.
(реєстр. № 5284 від 18.10.2016)


Комітет на засіданні 4 липня 2018 року (протокол № 121) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 18 жовтня 2016 року проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р. (реєстр. № 5284 від 18.10.2016), висновок Комітету з питань запобігання і протидії корупції (лист від 09.11.2016 № 04-19/17-3946).
Ініціатор законопроекту пропонує внести зміни до статей 6 та 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та доповнити новою статтею 71 Закон, з метою створення гарантій опозиційної діяльності шляхом закріплення за опозиційними фракціями (групами) виключного права на подання пропозицій щодо кандидатур голів комітетів до предметів відання яких належать такі питання: запобігання і протидії корупції, прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, регламенту, свободи слова, а також на посаду голови спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.
Як зазначено в пояснювальній записці, завданням законопроекту є встановлення механізму, згідно з яким відповідні права опозиційних фракцій (груп) будуть реалізовані.
Згідно з частинами першою та третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України зазначаємо, що проект Закону (реєстр. № 5284) внесено на реєстрацію з дотриманням вимог частини першої, другої та шостої 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. 
При підготовці та ухваленні висновку Комітетом враховано таке.
Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з частиною п’ятою статті 83 Конституції України, порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
У статті 1 Регламенту Верховної Ради України визначено, що  порядок роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.                   
Стаття 89 Конституції України передбачає, що Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, цим Законом, Законом України «Про статус народного депутата України», іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.
Автор законопроекту пропонує у частині четвертій статті 7 після слів «був обраний на посаду» доповнити новим реченням такого змісту «Без такої згоди фракції питання про відкликання Верховною Радою України не розглядається».
Частина третя статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачає підстави для відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови та секретаря комітету з відповідних посад, а умови для відкликання з посад встановлені частиною четвертою цієї статті. Так, однією із підстав відкликання з відповідної посади є заява народного депутата України, яка має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду.
З огляду на викладене, згідно з положеннями Регламенту Верховної Ради України, Закону України «Про комітети Верховної Ради України» заява народного депутата України про відкликання його з посади має бути погоджена з відповідною фракцією. У разі відсутності такого погодження, ця заява не відповідатиме вимогам Закону, а відтак не буде розглянута.
Комітет зазначив, що запропоновані автором доповнення до частини четвертої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» втрачають актуальність, а з урахуванням вищенаведеного є недоцільними. 
Стосовно нової статті 71  до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», якою визначаються права депутатських фракцій і депутатських груп, що не входять до коаліції депутатських фракцій  у Верховній Раді України,  слід звернути увагу на те, що зміст окремих її частин повторюють положення, а подекуди, суперечать порядку формування персонального складу комітетів Верховної Ради України, встановленому Регламентом Верховної Ради України, а саме.    
Частиною першою нової статті 71 визначено, що кандидатури на посади голів комітетів, до предметів відання яких належать питання запобігання і протидії корупції, прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, регламенту, свободи слова, а також кандидатури на посаду голови спеціальної контрольної комісії з питань приватизації, можуть подавати лише депутатські фракції і депутатські групи, що не входять до коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, а  частинами другою, третьою та четвертою цієї статті передбачено порядок обрання народних депутатів України до складу зазначених вище комітетів.  
Підстави та порядок обрання на посади, зокрема, голів комітетів визначені Регламентом Верховної Ради України та Законом України «Про комітети Верховної Ради України».
Обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України. Якщо кількість членів депутатської фракції у Верховній Раді України дорівнює кількості комітетів або є більшою ніж кількість комітетів, депутатські фракції направляють не менш ніж по одному представнику до кожного комітету Верховної Ради України (частина друга статті 6 Закону).
Відповідно до пункту 3 частини чотирнадцятої статті 73 та частини першої статті 82 Регламенту Верховної Ради України Погоджувальна рада депутатських фракцій (депутатських груп) погоджує кандидатів на посади голови комітету за подання депутатських фракцій (депутатських груп).
Згідно з частиною четвертою статті 81 Регламенту Верховної Ради України квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів України у порядку, встановленому Верховною Радою України.
З огляду на викладене, зазначені пропозиції не узгоджуються з положеннями Регламенту Верховної Ради України.  
Крім цього, частиною п’ятою статті 71 передбачено, що  у разі відкликання голови комітету, дострокового припинення повноважень народного депутата України, що був головою комітету, іншого припинення повноважень голови комітету, кандидатуру на посаду голови цього комітету може подавати лише та фракція (група), яка вносила пропозицію про обрання на посаду голови відповідного комітету, за умови, що вона на день подання такої пропозиції зареєстрована в Апараті Верховної Ради України і не входить до коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, в іншому разі – відповідну пропозицію подає фракція (група), що має найбільшу кількість членів.
Комітет звернув увагу на те, що частиною сьомою статті 83 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що у разі відкликання голови комітету з посади право висунення кандидатури на цю посаду належить депутатській фракції (депутатській групі), за квотою якої він був обраний на цю посаду. 
Відтак, право висунення кандидатури на посаду голови комітету у разі його відкликання, дострокового припинення повноважень народного депутата України, належить депутатській фракції (депутатській групі), незалежно від того є вона опозиційною чи входить до складу коаліції.  
Комітет вважає, що пропозиція автора щодо збереження права висунення кандидатури на обрання голови комітету при наявності певних умов, суперечить частині сьомій статті 83 Регламенту Верховної Ради України, тому законопроект (реєстр. № 5284) не узгоджується з положеннями Регламенту Верховної Ради України. 
Комітетом взято до уваги висновки комітетів Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції від 2 листопада 2016 року (протокол                  № 87) та з питань  бюджету від 7 грудня 2016 року (протокол № 81).
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Мірошниченком Ю.Р. (реєстр. № 5284 від 18.10.2016), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати законопроект (реєстр. № 5284) до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 


Перший заступник
голови Комітету                                                       П.В.ПИНЗЕНИК


