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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 

на проект Закону України "Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України" (щодо тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради), внесений народними депутатами України 
Третьяковою Г.М. та іншими (всього - 6 підписів) 
(реєстр. № 2585 від 12.12.2019) 

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 
13 грудня 2019 року Комітет на засіданні 12 лютого 2020 року (протокол № 27) розглянув проект Закону України "Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України" (щодо тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради), внесений народними депутатами України Третьяковою Г.М. та іншими (всього - 6 підписів) (реєстр. № 2585 від 12.12.2019), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України (від 11.02.2020 № 16/3-144/2585 (33725).
Поданий законопроект, як зазначено в пояснювальній записці, "спрямований на посилення ролі Верховної Ради України у формуванні державної політики та знизить градус напруги серед населення". Автори вважають, що час відведений для виступів народних депутатів України "з різних питань" у п’ятницю у дні пленарних засідань використовується неефективно, тому пропонують внести зміни до частини третьої статті 25 Регламенту Верховної Ради України, а саме: цифри і слова "з 13 до 14 відводиться час для виступів народних депутатів України "з різних питань" виключити.
Комітет зазначив, що вказаний законопроект включено до другого розділу порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (Постанова Верховної Ради України від 04.02.2020 № 485-ІХ) як такий щодо якого головний комітет здійснює підготовку і доопрацювання для розгляду в першому читанні. 
Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України повідомляємо, що проект Закону України (реєстр. № 2585) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами першою, другою і шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписами осіб, які мають право законодавчої ініціативи, 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.
По суті поданого законопроекту Комітет зазначив таке.
Згідно з Правилами оформлення проектів законів та основних вимог законодавчої техніки (Методичні рекомендації) у законі, до якого вносяться зміни, обов’язково зазначається джерело опублікування – Відомості Верховної Ради України. 
Крім того, законопроект про внесення змін до законів має відповідну структуру, а саме, поділ на розділи з зазначенням на початку закону, до якого вносяться зміни. Отже, в даному випадку структура поданого законопроекту про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України має містити таке: 	
"Верховна Рада України постановляє:
Внести до Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами), такі зміни:…". 
Натомість, у поданому законопроекті (реєстр. № 2585) зазначено два пункти з наскрізною нумерацією арабськими цифрами, як це передбачено для структури постанов Верховної Ради України, та на початку законопроекту наведено невірне джерело опублікування Регламенту Верховної Ради України, затвердженого відповідним законом.
Згідно з положеннями частини четвертої статті 76 Конституції України повноваження народних депутатів України визначаються Конституцією та законами України.
Відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Автори проекту Закону пропонують у частині третій статті 25 Регламенту Верховної Ради України виключити слова "з 13 до 14 години відводиться час для виступів народних депутатів "з різних питань", і зазначену пропозицію у пояснювальній записці, яка додана до законопроекту, обґрунтовують тим, що "час з 13 до 14 години, який відведений для виступів народних депутатів "з різних питань" використовується народними депутатами неефективно. Внаслідок цього страждає робота у комітетах, комісіях і фракціях...  у виборців формується вкрай негативне ставлення до народних депутатів України, які використовують трибуну Парламенту за власний агітаційний майданчик".
Водночас, Комітет зазначив, що відповідно до частини третьої статті 19 Регламенту Верховної Ради України, 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. Друга половина середи відводиться для роботи народних депутатів України у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях та тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). Понеділок та друга половина п’ятниці відводяться для самостійної роботи народних депутатів України, пов’язаної із здійсненням депутатських повноважень. Тобто, друга половина п’ятниці, у дні пленарних засідань, не відводиться для роботи у комітетах, комісіях і депутатських фракціях (депутатських групах), як це аргументують автори на користь виключення вищезазначених положень.
Крім того, згідно з положеннями пунктів 6 та 11 частини першої статті 24 Закону України "Про статус народного депутата України", народний депутат України зобов’язаний  інформувати Верховну Раду України та її органи, до складу яких його обрано, про виконання доручень Верховної Ради України та її органів, постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а у разі необхідності повідомляти про них Верховну Раду України та її органи, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Відтак, час, який відведений для виступів народних депутатів України "з різних питань" (передбачений у частині третій статті 25 Регламенту Верховної Ради України) дає народним депутатам України можливість довести до відома Верховної Ради України та громадян України інформацію, що випливає з їх депутатських повноважень.
До того ж, відповідно до частини першої статті 26 Закону України "Про статус народного депутата України" ніхто не має права обмежувати повноваження народного депутата України, крім випадків, передбачених Конституцією України, Законом України "Про статус народного депутата України" та іншими законами України.
Також Комітет зауважив, що авторами законопроекту не враховано необхідність внесення відповідних змін і до частини другої статті 33 Регламенту Верховної Ради України, оскільки зазначеними положеннями передбачено запис на виступ з трибуни народних депутатів України "з різних питань" з посиланням на частину третю статті 25 Регламенту Верховної Ради України. 
Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України в узагальнюючому висновку зазначає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно відхилити.
Відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Комітет ухвалив висновок на проект Закону України "Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України" (щодо тижневого порядку денного пленарних засідань Верховної Ради), внесений народними депутатами України Третьяковою Г.М. та іншими (всього - 6 підписів) (реєстр. № 2585 від 12.12.2019), та прийняв рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути зазначений проект Закону України суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.



Голова Комітету                                                    С.В.КАЛЬЧЕНКО


