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До реєстр. № 1053-1-П 
 від 23.09.2019








ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 1053-1 від 06.09.2019)», внесений народними депутатами України Южаніною Н.П., Гончаренком О.О., Іоновою М.М., Геращенко І.В. (реєстр. № 1053-1-П від 23.09.2019)

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 
24 вересня 2019 року Комітет на засіданні 1 жовтня ц.р. (протокол № 9) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. 
№ 1053-1 від 06.09.2019)» (реєстр. № 1053-1-П від 23.09.2019), внесений народними депутатами України Южаніною Н.П., Гончаренком О.О., 
Іоновою М.М., Геращенко І.В., який надійшов до Комітету 26 вересня 2019 року без письмової заяви народних депутатів України, яку не було подано одночасно з проектом Постанови Верховної Ради України.
Проектом Постанови пропонується скасувати рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 1053-1 від 06.09.2019) на підставі того, що, як зазначається в пояснювальній записці до нього, «ухвалення цього рішення відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради України, зокрема, статей 117 та 121 а тому воно не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб».   
Комітет зазначив, що проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (реєстр. № 1053-1) було прийнято Верховною Радою України в цілому  20 вересня 2019 року («за» - 237 народних депутатів України).
По суті поданого проекту Постанови Комітет зазначив таке.
Згідно зі стенограмою пленарного засідання Верховної Ради України від 20 вересня 2019 року, розміщеною на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, розгляд проекту Закону України (реєстр. № 1053-1) у другому читанні розпочався з доповіді Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Д.О., у якій доповідач розкрив зміст основних положень законопроекту та зауважив, що «протягом з першого читання до комітету Верховної Ради було подано 412 поправок, 97 з яких враховано комітетом».
Під час обговорення пропозицій та поправок, які не були враховані під час роботи комітету щодо  законопроекту (реєстр. № 1053-1), народний депутат України Южаніна Н.П. зауважила: «Хочу наголосити всім, що  насправді скорочену процедуру підготовки пропозицій до другого читання по даному законопроекту  ніяк не можна було робити. В результаті ми маємо зараз таблицю, вона недоопрацьована, в сирому вигляді. І це стосується саме поправки моєї другої, тому що з самого початку поспіхом підготовлений проект закону, і тому він на одну третину перевантажений викладенням пунктів, розділів, абзаців у новій редакції в той час, як відповідно до норм проектувальної техніки мали вносити тільки зміни». Також народний депутат України Южаніна Н.П. у зверненні до Голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зазначила, що «Поправки 163-175, які не враховані комітетом, всі стосуються нормопроектуальної техніки. Я звертаюсь особисто до голови комітету, перед підписанням подайте і текст як потрібно, і не потрібно ставити на підтвердження, я думаю, що ця робота буде зроблена».
Також народні депутати України, зокрема, Бєлькова О.В., Ніколаєнко А.І., Бондарєв К.А., Королевська Н.Ю., Васильченко Г.І., Діденко Ю.О., 
Герасимов А.В. при обговоренні пропозицій до законопроекту висловили свої думки щодо змісту законопроекту. Голова головного Комітету Гетманцев Д.О. зауважив, що «відповідно до частини другої статті 118 Регламенту Верховної Ради комітет подав на заміну сторінки 20, 39, 78 та 114 до раніше наданої порівняльної таблиці до другого читання до проекту Закону України 1053-1».
Після завершення обговорення головуючий на пленарному засіданні поставив на голосування пропозицію прийняти в другому читанні та в цілому з техніко-юридичними правками  проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (реєстр. № 1053-1) («за» - 237 народних депутатів України).
Комітет зауважив, що відповідно до частини першої статті 48 Регламенту Верховної Ради України рішення Верховної Ради України можуть бути скасовані Верховною Радою України до підписання відповідного акта Верховної Ради України Головою Верховної Ради України.
Згідно з положеннями частин третьої, четвертої, п’ятої, шостої, сьомої цієї статті, у разі порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури при розгляді й голосуванні проекту закону, постанови, іншого акта Верховної Ради України народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи чи його представник можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення Регламенту Верховної Ради України при розгляді й голосуванні питання. Головуючий на пленарному засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень Регламенту Верховної Ради України, які виникли при розгляді й голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням Верховної Ради України повторне голосування без обговорення. У разі, якщо в результаті вжитих головуючим на пленарному засіданні заходів не забезпечено припинення порушення Регламенту Верховної Ради України та не усунуто наслідків цього порушення при голосуванні за закон, постанову чи інший акт Верховної Ради України в цілому або якщо головуючий на пленарному засіданні  залишив заяву без розгляду, народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи може у дводенний строк звернутися до Голови Верховної  Ради України з відповідною письмовою заявою. Одночасно народний депутат України, інший суб’єкт права законодавчої ініціативи вносить проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття закону, постанови чи іншого акта Верховної Ради України в цілому. Голова Верховної Ради України або Перший заступник чи заступник Голови Верховної Ради України направляє проект постанови Верховної Ради України, передбачений частиною шостою цієї статті, в день його внесення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, для попереднього розгляду і внесення пропозицій.
У стенограмі пленарного засідання Верховної Ради України від 
20 вересня 2019 року, розміщеній на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, відсутня інформація щодо звернення народних депутатів України 
Южаніної Н.П., Гончаренка О.О., Іонової М.М., Геращенко І.В. до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення встановленої Регламентом Верховної Ради України процедури розгляду й голосування проекту Закону (реєстр. № 1053-1). 
В той же час, ініціатори внесення проекту Постанови, без дотримання вимог частин п’ятої та шостої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, зокрема, без подання письмової заяви, внесли на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. 
№ 1053-1 від 06.09.2019)» (реєстр. № 1053-1-П від 23.09.2019).
Отже, проект Постанови Верховної Ради України  (реєстр. № 1053-1-П) поданий до Верховної Ради України народними депутатами України 
Южаніною Н.П., Гончаренком О.О., Іоновою М.М., Геращенко І.В. з порушенням вимог частин третьої, п’ятої та шостої статті 48 Регламенту Верховної Ради України.
Відповідно до положень частини восьмої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, в терміновому порядку, але не пізніш як за три дні від дня одержання проекту Постанови Верховної Ради України з урахуванням календарного плану роботи сесії Верховної Ради України, готує висновок щодо доцільності його прийняття чи відхилення.
Враховуючи вищевикладене, керуючись частинами третьою, п’ятою, шостою і восьмою статті 48 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 1053-1 від 06.09.2019)» (реєстр. № 1053-1-П від 23.09.2019), внесений народними депутатами України Южаніною Н.П., Гончаренком О.О., Іоновою М.М., Геращенко І.В., та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення цього проекту Постанови.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету.


Голова Комітету                                                    С.В. КАЛЬЧЕНКО



