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До реєстр. № 6303-д
від 04.07.2018

                                                                           








                                                            Комітет з питань фінансової політики 
                                                             і банківської діяльності


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 захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу», внесеного народними депутатами України – членами Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності                   Довбенком М.В. та іншими (реєстр. № 6303-д від 04.07.2018)

Комітет на засіданні 7 листопада 2018 року (протокол № 132) розглянув, за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
4 липня 2018 року, 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 захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу», внесений народними депутатами України – членами Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Довбенком М.В. та іншими (реєстр. № 6303-д від 04.07.2018).
Дана законодавча ініціатива, як зазначено у поданні, спрямована на розширення повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, збільшення її функціональної та інституційної спроможності, підвищення її статусу як незалежного фінансового регулятора тощо.
Для досягнення зазначеної мети в законопроекті пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Господарського процесуального, Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та Кодексу адміністративного судочинства України, до законів України «Про оплату праці», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про банки і банківську діяльність», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист персональних даних», «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про комітети Верховної Ради України» та до Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито».
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 зазначає таке.
Проект Закону України (реєстр. № 6303-д) внесений на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, разом з проектом постанови (реєстр. № 6303-д/П), яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, порівняльною таблицею та електронним файлом. 
Комітет звернув увагу на запропоновані зміни до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», якими передбачається статтю 6 викласти в новій редакції, а саме - «Від імені Верховної Ради України контроль за діяльністю Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання регулювання цінних паперів та фондового ринку. У разі необхідності, на вимогу комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання регулювання цінних паперів та фондового ринку, Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку доповідає про діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
Крім цього, ініціатори законопроекту пропонують доповнити Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» новими статтями, зокрема, статтею 6-1 (Порядок призначення та звільнення членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), а також статтею 21 (Бюджетна рада Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), в якій зазначено, що до складу Конкурсної комісії та Бюджетної ради входять, зокрема, дві особи, які визначає комітет Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання регулювання цінних паперів та фондового ринку, який шляхом прийняття рішення делегує таких осіб до складу Конкурсної комісії (пункт 2).
Разом з тим, автори законопроекту пропонують доповнити новим                 пунктом 11 статтю 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а саме: «Комітет, до предмета відання якого належать питання регулювання цінних паперів та фондового ринку визначає членів Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 6-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та членів Бюджетної ради Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до статті 21 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні». 
Комітет зазначив, що відповідно до частини першої статті 89 Конституції України, частини першої статті 1 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів  України комітети, які є органами Верховної Ради України, та відповідальні перед нею і підзвітні їй. 
За своїм конституційним статусом  комітети є органами, які забезпечують здійснення парламентом його повноважень. Отже, діяльність комітетів пов’язана з вирішенням питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України. 
Комітети, згідно з пунктом 3 статті 13 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,  мають право обговорювати відповідно до предметів їх відання кандидатури посадових осіб, яких згідно з положеннями Конституції України, обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на призначення, брати участь у підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур. 
Отже, Конституція України не наділяє комітети самостійними контрольними повноваженнями, вони можуть лише сприяти Верховній Раді України у здійсненні її повноважень щодо парламентського контролю, виконуючи певні дії допоміжного (інформаційного,  експертного, аналітичного тощо) характеру. 
Також з цього питання Конституційним Судом України було викладено його позицію в рішеннях (від 5 березня 2003 року № 5-рп/2003,                                     від 10 червня 2010 року № 16-рп/2010) про, відповідно, офіційне тлумачення положень, зокрема, Закону України «Про комітети Верховної Ради України», а саме: «За своїм конституційним статусом  комітети  є  органами,  які забезпечують   здійснення   парламентом  його  повноважень.  Отже, діяльність комітетів пов'язана з вирішенням питань,  віднесених до повноважень  Верховної  Ради  України. Комітети згідно з пунктом 4 статті  13  Закону  про  комітети мають право обговорювати відповідно до предметів їх відання кандидатури посадових осіб,  яких за Конституцією  України Верховна Рада України обирає і призначає або надає згоду на призначення,  та готувати до розгляду висновки  щодо  цих кандидатур. Основний Закон  України не наділяє комітети самостійними контрольними повноваженнями, вони можуть лише сприяти Верховній Раді  України   у   здійсненні   повноважень   щодо парламентського  контролю, виконуючи певні дії допоміжного (інформаційного, експертного,   аналітичного   тощо)  характеру. Наведене узгоджується з  правовою  позицією  Конституційного  Суду України,   за   якою   комітети   не   є  самостійними  суб'єктами парламентського контролю.  Вони беруть участь  у  його  здійсненні лише   на  стадії  підготовки  та  попереднього  розгляду  питань, віднесених  до  сфери  парламентського  контролю  Верховної   Ради України  (абзац  сьомий  пункту  8  мотивувальної частини Висновку Конституційного Суду України                    від 14 березня 2001 року № 1-в/2001)». 
Крім цього, згідно з пунктом 2 розділу ІІ Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядку ведення  Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 10.08.2017 № 607 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України                   8 вересня 2017 року за № 1112/30980, персональний склад конкурсної комісії та зміни до її складу затверджуються відповідним рішенням НКЦПФР. Кількісний склад конкурсної комісії - не менше 7 осіб. Конкурсна комісія складається із представників органів державної влади, професійних учасників ринку цінних паперів та їх об’єднань, емітентів, наукових закладів, при цьому кількість представників професійних учасників ринку цінних паперів та їх об’єднань, емітентів, наукових закладів складає не менше 1/3 від кількісного складу конкурсної комісії.
Водночас, виходячи із запропонованих змін (стаття 6-1) до складу Конкурсної комісії будуть входити: 
1) дві особи, які визначає Президент України; 
2) дві особи, які визначає комітет Верховної Ради України, до предметів відання якого належать питання регулювання цінних паперів та фондового ринку, який шляхом прийняття рішення делегує таких осіб до складу Конкурсної комісії; 
3)  дві особи, які визначає Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової та бюджетної політики; 
4) одна особа, яку обирають спільним рішенням саморегулівні організації професійних учасників фондового ринку.
Отже, зазначені зміни до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та Положення про порядок проведення конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств та порядок ведення  Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств не узгоджуються між собою.
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 захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу», внесеного народними депутатами України – членами Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Довбенком М.В. та іншими (реєстр. № 6303-д від 04.07.2018), та прийняв рішення направити його до Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту. 


Перший заступник
голови Комітету                                                          П.В.ПИНЗЕНИК




