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До реєстр. № 1043 
(друге читання)










                                                                  ВЕРХОВНА РАДА України 


                                          ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» (реєстр. № 1043), підготовлений до другого читання 


Комітет на засіданні 14 квітня 2020 року (протокол № 32) переглянув рішення Комітету від 18 вересня 2019 року (протокол № 7) у зв’язку з листом голови підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України – народного депутата України Фролова П.В. від 13 квітня 2020 року (56404) щодо пропозицій, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» (реєстр. № 1043), який прийнято Верховною Радою України за основу 10 вересня 2019 року (Постанова Верховної Ради України № 50-IХ).
У своєму листі народний депутат України Фролов П.В. зазначає, що «Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України (далі – ГЮУ) надано суттєві зауваження до підготовленого комітетом до другого читання проекту Закону «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури», реєстр. № 1043 від 29.08.2019. Згідно висновку ГЮУ від 18.09.2019 законопроект потребує суттєвого доопрацювання». Відтак, «з метою більш чіткого та повного врегулювання цієї особливої процедури, збереження можливості кожного суб’єкта законодавчої ініціативи поставити на підтвердження враховану головним комітетом поправку, а також захисту права на відстоювання своїх поправок позафракційних депутатів відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», яка надає право комітету при здійсненні законопроектної функції вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своєму засіданні проекту Закону» народний депутат України Фролов П.В. просить редакційно врахувати його пропозицію № 18.
Комітет зазначив, що, відповідно до частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України, у разі якщо висновки юридичної експертизи та редакційного опрацювання містять зауваження до законопроекту, підготовленого до другого читання чи повторного другого читання, головний комітет може розглянути на своєму засіданні пропозиції (поправки) членів комітету, підготовлені з урахуванням таких висновків.
Відтак, Комітет повторно розглянув пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» (реєстр. № 1043), підготовленого до другого читання, що надійшли від народних депутатів України: Фролова П.В. (№№ 2, 11, 18                           (в новій редакції), 20, 30); Лубінця Д.В. (№ 3); Пузійчука А.В. та Крулька І.І. (№№ 4, 12, 25, 31); Кондратюк О.К. (№№ 5, 13, 26, 32); Рахманіна С.І., Лозинського Р.М., Костенка Р.М., Железняка Я.І. (№№ 1, 39); Синютки О.М. (№№ 6, 14, 27, 33); Власенка С.В. (№№ 7, 15, 28, 34);  Папієва М.М. (№№ 8, 16, 29, 35); Корнієнка О.С. та Безгіна В.Ю. (№№ 19, 22, 38); Заблоцького М.Б. (№№ 23, 36); Приходько Н.І. (№№ 9, 17, 21, 24, 37); Скороход А.К. (№10), та за результатами повторного розгляду зазначених пропозицій врахував                                11 пропозицій (6, 10, 18, 25-28, 31-34), відхилив  28 пропозиції  (1-5, 7, 8, 9, 11-16, 17, 19, 20, 21-24, 29, 30, 35- 39).
Комітет, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16, частиною п’ятою статті 44 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», частиною шостою статті 118  Регламенту Верховної Ради України,  прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» (реєстр. № 1043) прийняти його в другому читанні та в цілому.
Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено голову підкомітету з питань Регламенту Верховної Ради України Фролова П.В.
Порівняльна таблиця законопроекту до другого читання додається.


Голова Комітету                                                 С.В.КАЛЬЧЕНКО

