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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК 

	на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для якісного законотворчого процесу та професійного парламентаризму", внесеного народними депутатами України Железняком Я.І. та іншими (всього 16 підписів) (реєстр. № 2034 від 03.09.2019)

	За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від                    4 вересня 2019 року Комітет на засіданні 9 жовтня ц.р. (протокол № 10) попередньо розглянув проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для якісного законотворчого процесу та професійного парламентаризму", внесеного народними депутатами України Железняком Я.І. та іншими (всього 16 підписів) (реєстр. № 2034 від 03.09.2019).
Метою прийняття цього законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці, є «проведення якісної трансформації роботи Парламенту та розвитку держави й благополуччя людей внаслідок дії професійних законів».
Для досягнення зазначеної мети в законопроекті пропонується внести зміни до статей 4, 5, 8, 15 Закону України «Про статус народного депутата України», до статей 5, 6, 7, 9, 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», до статей 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 43, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 59, 60, 601, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 113, 130, 137, 138, 139, 157, 161, 170, 173, 187, 204, 205, 206, 207, 2081, 2084, 209, 211, 222, 223, 224, 226, 229, 231, 232 Регламенту Верховної Ради України, а також доповнити Регламент Верховної Ради України новою Главою 12 «Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України». 
Комітет зауважив, що, загалом, зміни стосуються реєстрації народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України, яка, на думку авторів проекту, забезпечить персоналізацію дій народних депутатів України та здійснення виплат за участь у пленарних засіданнях за результатами такої реєстрації; врегулювання етики народних депутатів України Кодексом парламентської етики, що затверджується постановою Верховної Ради України, за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту; відведення 3 тижнів на місяць для пленарних засідань Верховної Ради України; роботи Верховної Ради України протягом пленарного дня до повного вичерпання питань порядку денного. Крім того, пропонується запровадити «своєчасну публікацію» порядку денного на кожний день пленарного тижня, тиждень, «невідкладну публікацію» всіх зареєстрованих поправок від народних депутатів України, законопроекту та супровідних документів одразу після реєстрації; протоколів, стенограм засідань комітетів; «обов’язковій публікації» офіційної позиції Кабінету Міністрів України на сторінці законопроекту. Також передбачається надання народним депутатам України документів в електронній формі, вдосконалення процедури відкликання законопроектів, скасування обов’язковості подання проекту постанови при реєстрації законопроекту тощо.
При попередньому розгляді поданого законопроекту Комітет зазначив, що положення, які в ньому запропоновані, акумулюють в собі положення декількох законопроектів, які вже були предметом розгляду Комітету. Так, зокрема, зміни до статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України», а також до статей 25, 55, 224, 225 Регламенту Верховної Ради України містяться в проекті Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів» (реєстр. № 1036-1), який 13 вересня 2019 року Верховною Радою України прийнято за основу.
Деякі з запропонованих до розгляду положень законопроекту (реєстр.             № 2034) регулюють однакове коло питань з положеннями проектів законів України (реєстр. №№ 1035-2, 1044-1), прийнятих Верховною Радою України в першому читанні за основу 12 вересня 2019 року, водночас мають іншу редакцію та передбачають реалізацію запропонованих норм в інший спосіб.
Наприклад, в проектах законів України (реєстр. № 2034) та (реєстр.                   № 1036-1), який  прийнятий Верховною Радою України в першому читанні за основу, пропонуються зміни до частини третьої статті 15  Закону України «Про статус народного депутата України», водночас вони є різними за змістом і різняться за предметом правового регулювання. 
Так, у внесеному законопроекті (реєстр. № 2034) пропонується  доповнити частину третю статті 15 зазначеного Закону другим реченням такого змісту: «Апарат Верховної Ради України забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України повного тексту депутатського запиту, з дотриманням вимог закону, щодо правового режиму інформації з обмеженим доступом, протягом трьох робочих днів з дня оголошення його короткого змісту відповідно до частини другої статті 224 Регламенту Верховної Ради.».
Водночас, в законопроекті (реєстр. № 1036-1) частина третя статті 15 зазначеного Закону має таку редакцію: «3. Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, а у випадку, передбаченому                   пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України, також на вимогу групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України.»
Комітет зауважив, що   внесений   законопроект (реєстр. № 2034) містить низку інших пропозицій щодо змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламенту Верховної Ради України, які можуть бути розглянуті при підготовці до першого читання законопроекту. 
Згідно з частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України, а відтак відповідно до частини другої статті 103 Регламенту Верховної Ради України зареєстрований та включений до порядку денного сесії законопроект при підготовці до першого читання в обов'язковому порядку направляється для проведення наукової експертизи. Тому, проект Закону (реєстр. № 2034) після включення до порядку денного другої сесії Верховної Ради України буде направлено до Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України для надання висновку. 
Комітет зазначив, що питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається Верховною Радою України протягом 30 днів після ухвалення висновку головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії, але не раніше ніж через два дні після надання народним депутатам України висновку головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), висновків інших комітетів (частина друга статті 96 Регламенту Верховної Ради України).
	З огляду на вищезазначене та керуючись положеннями частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для якісного законотворчого процесу та професійного парламентаризму", внесеного народними депутатами України                   Железняком Я.І. та іншими (всього 16 підписів) (реєстр. № 2034 від 03.09.2019), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного другої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання. 
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