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від 20.02.2019










Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної 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 Кодексу України про адміністративні правопорушення" (щодо адміністративної відповідальності народних депутатів України за прогул), внесеного народним депутатом України Ємцем Л.О. (реєстр. 
№ 10072 від 20.02.2019)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 
21 лютого 2019 року Комітет на засіданні 19 березня ц.р. (протокол № 143) 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 Кодексу України про адміністративні правопорушення" (щодо адміністративної відповідальності народних депутатів України за прогул), внесений народним депутатом України Ємцем Л.О. (реєстр. № 10072 від 20.02.2019).
Законопроект, як зазначено в пояснювальній записці до нього, підготовлено з метою впровадження адміністративної відповідальності для народних депутатів України за порушення вимоги бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях Верховної Ради України.
Для досягнення зазначеної мети у законопроекті пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 1868 "Прогул народного депутата України", якою передбачити адміністративну відповідальність для народних депутатів України у вигляді громадських робіт на строк від двадцяти до шістдесяти годин за "прогул народного депутата України, тобто відсутність народного депутата України на засіданні Верховної Ради України без поважних причин, підтверджена рішенням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, вчинений більше двох разів протягом однієї пленарної сесії Верховної Ради України або вчинений один раз протягом позачергової сесії Верховної ради України".
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 зазначив таке.
Проект Закону України (реєстр. № 10072) 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. 
Положення статті 19 Конституції України передбачають, 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.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України (частина п’ята статті 83 Конституції України).
Відповідно до статті 78 Конституції України, статей 1, 7 Закону України "Про статус народного депутата України", народний депутат України є обраний відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів України" представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України; здійснює свої повноваження на постійній основі та при виконанні своїх повноважень керуються Конституцією України, законами України та загальними нормами моралі; відповідальний за свою депутатську діяльність перед Українським народом.
Комітет зазначив, що запропонована новела стосовно впровадження адміністративної відповідальності за невиконання обов’язків народного депутата України, а саме – відсутність його на засіданні Верховної Ради України без поважних причин "вчинений більше двох разів протягом однієї пленарної сесії Верховної Ради України або вчинений один раз протягом позачергової сесії Верховної Ради України", є необґрунтованою, зважаючи на особливий статус народного депутата України та особливості календарного плану роботи сесії Верховної Ради України, передбачені Законом України "Про статус народного депутата України" та статтею 19 Регламенту Верховної Ради України. 
Комітет зауважив, що ані Конституція України, ані Регламент Верховної Ради України не містять поняття "пленарна сесія", натомість Регламент Верховної Ради України передбачає чергові та позачергові сесії (стаття 9 Регламенту Верховної Ради України) і ранкове та вечірнє пленарні засідання (частина третя статті 19 Регламенту Верховної Ради України). Так, у вівторок та четвер тижня, відведеного для пленарних засідань, якщо не прийнято (ad hoc) іншого рішення Верховної Ради України, протягом дня проводяться два засідання: ранкове - з 10 до 14 години з перервою з 12 години до 12 години 30 хвилин і вечірнє - з 16 до 18 години. У середу та п'ятницю проводяться лише ранкові засідання. 
Народні депутати України здійснюють свої повноваження на постійній основі (стаття 78 Конституції України), здійснення ними своїх повноважень є трудовою діяльністю, у зв’язку з чим виникають сумніви щодо можливості застосування до народних депутатів України заходів адміністративної відповідальності за невиконання ними своїх трудових обов’язків. 
Комітет звернув увагу на те, що відповідно до частини п’ятої статті 33 Закону України "Про статус народного депутата України", за дні, в які народний депутат України без поважних причин не виконує свої депутатські повноваження, передбачені законом, за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, народним депутатам України не провадяться виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень. 
Êð³ì öüîãî, ä³ÿ, îõàðàêòåðèçîâàíà àâòîðîì çàêîíîïðîåêòó ÿê "ïðîãóë íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè, òîáòî â³äñóòí³ñòü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè íà çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí" çà ñâîºþ ïðàâîâîþ ïðèðîäîþ º äèñöèïë³íàðíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, â÷èíåííÿ ÿêîãî òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ ñòÿãíåíü çà ïîðóøåííÿ òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè (äèñöèïë³íàðíèõ ñòÿãíåíü), º ï³äñòàâîþ äëÿ ðîç³ðâàííÿ ç ïðàö³âíèêîì òðóäîâîãî äîãîâîðó çà ³í³ö³àòèâîþ ðîáîòîäàâöÿ (ïóíêò 4 ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 40 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî ïðàöþ Óêðà¿íè). Àëå ïîëîæåííÿ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, íàñàìïåðåä, Çàêîí Óêðà¿íè "Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè", íå ì³ñòèòü íîðì ùîäî âèä³â ³ ìåõàí³çìó ñòÿãíåíü, ÿê³ ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñü äî íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè çà ïîðóøåííÿ íèìè òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè, â òîìó ÷èñë³ çà â³äñóòí³ñòü íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí.
Òàêîæ, ó çàêîíîäàâñòâ³ â³äñóòíº âèçíà÷åííÿ òåðì³íó "ïðîãóë", ïðîòå ³ â ïîäàíîìó çàêîíîïðîåêò³ ñóá’ºêò ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè âèçíà÷åííÿ öüîãî òåðì³íó òàêîæ íå ïðîïîíóº, ÿê ³ íå ïðîïîíóº çì³í äî Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî ñòàòóñ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè".
Îäíî÷àñíî, àâòîð çàêîíîïðîåêòó ïðîïîíóº ïîêëàñòè íà êîì³òåò, äî ïðåäìåòà â³äàííÿ ÿêîãî íàëåæàòü ïèòàííÿ ðåãëàìåíòó, íîâ³ ïîâíîâàæåííÿ, à ñàìå, çà éîãî ð³øåííÿì ï³äòâåðäæóâàòè â³äñóòí³ñòü íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè íà çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí "â÷èíåíèé á³ëüøå äâîõ ðàç³â ïðîòÿãîì îäí³º¿ ïëåíàðíî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè àáî â÷èíåíèé îäèí ðàç ïðîòÿãîì ïîçà÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè".
Êîì³òåò çàóâàæèâ, ùî äî ïðåäìåòà â³äàííÿ Êîì³òåòó íå íàëåæàòü ïèòàííÿ êîíòðîëþ çà ïðèñóòí³ñòþ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, íàòîì³ñòü, â³äïîâ³äíî äî ïîëîæåíü ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 17 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, çîêðåìà, ïèòàííÿ  âñòàíîâëåííÿ ïðèñóòíîñò³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ íàëåæèòü äî ïîâíîâàæåíü Ë³÷èëüíî¿ êîì³ñ³¿, à çã³äíî ç ÷àñòèíàìè äðóãîþ òà òðåòüîþ 
ñòàòò³ 26 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íà ïî÷àòêó ðàíêîâîãî òà âå÷³ðíüîãî ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü Àïàðàò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîäàº ãîëîâóþ÷îìó íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ñïèñîê íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, â³äñóòí³õ íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íà ï³äñòàâ³ ðîçïîðÿäæåíü Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Ïåðøîãî çàñòóïíèêà Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè (ïåðåáóâàííÿ ó â³äðÿäæåíí³, â³äïóñòö³). Òàêèé ñïèñîê îäíî÷àñíî âèñâ³òëþºòüñÿ íà ìîí³òîð³ ãîëîâóþ÷îãî íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³. Ï³äñòàâîþ äëÿ â³äñóòíîñò³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè íà ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ â³äïîâ³äíî äî êàëåíäàðíîãî ïëàíó ðîáîòè ñåñ³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, º âèêîíàííÿ íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ó öåé ÷àñ äîðó÷åíü Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà ³íø³ ïîâàæí³ ïðè÷èíè: òèì÷àñîâà íåïðàöåçäàòí³ñòü, â³äïóñòêà ó çâ'ÿçêó ç âàã³òí³ñòþ òà ïîëîãàìè, â³äïóñòêà ó çâ'ÿçêó ç íàðîäæåííÿì äèòèíè, â³äïóñòêà äëÿ äîãëÿäó çà äèòèíîþ, â³äïóñòêà ó çâ'ÿçêó ç îäðóæåííÿì, â³äïóñòêà ó çâ'ÿçêó ³ç ñìåðòþ ð³äíèõ, äîêóìåíòàëüíî ï³äòâåðäæåí³ òðàíñïîðòí³ ïåðåøêîäè. Ïîâàæíèìè ïðè÷èíàìè â³äñóòíîñò³ íàðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè º é ³íø³ îáñòàâèíè, êîëè çã³äíî ç çàêîíîäàâñòâîì ïðàö³âíèêó íàäàºòüñÿ â³äïóñòêà.
Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ïîëîæåííÿìè ÷àñòèíè ÷åòâåðòî¿ ñòàòò³ 93 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Êîì³òåòó óõâàëèâ öåé åêñïåðòíèé âèñíîâîê íà â³äïîâ³äí³ñòü îôîðìëåííÿ òà ðåºñòðàö³¿ âèìîãàì çàêîíó, Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà ïðèéíÿòèì â³äïîâ³äíî äî íèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèì àêòàì ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè "Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ" (ùîäî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè çà ïðîãóë), âíåñåíîãî íàðîäíèì äåïóòàòîì Óêðà¿íè ªìöåì Ë.Î. (ðåºñòð. ¹ 10072 â³ä 20.02.2019), òà ïðèéíÿâ ð³øåííÿ íàïðàâèòè éîãî äî Êîì³òåòó ç ïèòàíü çàêîíîäàâ÷îãî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâîîõîðîííî¿ ä³ÿëüíîñò³, ÿêèé âèçíà÷åíî ãîëîâíèì ç ï³äãîòîâêè ³ ïîïåðåäíüîãî ðîçãëÿäó öüîãî ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè. 



Ïåðøèé çàñòóïíèê
ãîëîâè Êîì³òåòó                                                                      Ï.Â.ÏÈÍÇÅÍÈÊ 




