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До реєстр. № 1126
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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
								

ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оприлюднення персонального складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді на офіційному веб-сайті Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Шуфричем Н.І. (реєстр. № 1126 від 29.08.2019)

Комітет на засіданні 15 липня 2020 року (протокол № 43) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумковим Д.О. від 4 вересня 2019 року проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оприлюднення персонального складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді на офіційному веб-сайті Верховної Ради України», внесений народним депутатом України Шуфричем Н.І. (реєстр. № 1126 від 29.08.2019).  
Метою проекту Закону, як зазначено у пояснювальній записці, є «приведення окремих положень Регламенту Верховної Ради України у відповідність з положеннями Конституції України, унормування організації і порядку діяльності Верховної Ради України шляхом законодавчого закріплення статусу коаліції як орган Верховної Ради України, визначення порядку її формування та забезпечення її діяльності, оприлюднення та оновлення станом на поточний час інформації щодо персонального складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді у відповідному розділі на офіційному веб-сайті Верховної Ради України», 
Для забезпечення вказаної мети автор законопроекту пропонує внести зміни до Регламенту Верховної Ради України, а саме: додати слова «коаліції депутатських фракцій» у частині першій статті 1 (правові засади роботи Верховної  Ради України)  та у частині першій статті 7 (забезпечення діяльності Верховної Ради України) Регламенту Верховної Ради України, а також доповнити новою Главою 12 «Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України», в якій передбачити статті 61-66.
Водночас Комітет інформує, що народним депутатом України                    Шуфричем Н.І. було внесено проект Постанови Верховної Ради України «Про оприлюднення персонального складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді на офіційному веб-сайті Верховної Ради України» (реєстр. № 1128 від 29.09.2019), який Комітетом на своєму засіданні 9 жовтня 2019 року (протокол № 10) розглянуто та прийнято рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 1128) суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Разом з цим народним депутатом України Шуфричем Н.І. було повторно  внесено на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про оприлюднення персонального складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді на офіційному веб-сайті Верховної Ради України» (реєстр. № 2829 від 31.03.2020).
Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив таке. 
Проект Закону України (реєстр. № 1126) 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 підписом особи, яка має 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. 
Водночас законопроект оформлено юридично некоректно, а саме -  назва проекту Закону не відповідає його змісту, оскільки у назві йдеться тільки про оприлюднення персонального складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, тоді як у законопроекті передбачається, зокрема,  доповнити Регламент Верховної Ради України новою Главою 12 «Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України», в якій запровадити не лише питання щодо оприлюднення персонального складу коаліції на офіційному веб-сайті Верховної Ради України,  але й порядок утворення та організацію діяльності коаліції, припинення діяльності коаліції тощо.
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.
 Відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Положеннями статті  83 Конституції України встановлено, що у Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгоджених політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені Конституцією України.
Комітет зазначив, що чинний Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від                    10 лютого 2010 року № 1861-VI не містить положень щодо формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, такі норми було виключено Законом України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» від 08.10.2010                                      № 2600-VII.
Питання створення, організації діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України полягають в організації роботи самої Верховної Ради України, відповідно до  статті 83 Конституції України, формуванні її органів та обранні посадових осіб, отже віднесено до організаційної функції Верховної Ради України. 
Крім цього, в проекті пропонуються зміни до частини першої статті 7 Регламенту Верховної Ради України, передбачивши, що для коаліції депутатських фракцій Апарат Верховної Ради України здійснює організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення.
Разом з цим, в новій частині другій статті 63 Регламенту Верховної Ради України інформаційне та технічне забезпечення роботи коаліції здійснюється секретаріатом коаліції, який створюється на період її діяльності у порядку, встановленому для створення секретаріатів депутатських фракцій.
Однак, автор законопроекту в пояснювальній записці (пункт 5 – фінансово-економічне обгрунтування) зазначив, що реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України. Проте, Апарат Верховної Ради України здійснює забезпечення лише Верховної Ради України та її органів. Коаліція депутатських фракцій та її секретаріат не є постійно діючим органом Верховної Ради України і у разі прийняття цього закону має відбутися збільшення бюджетних витрат для організаційного, інформаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення діяльності коаліції депутатських фракцій та її секретаріату.
Відтак, автором законопроекту не дотримано вимоги частини третьої статті 91 Регламенту Верховної Ради України якою передбачено, що  «у разі внесення законопроекту, проекту іншого акта, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету), суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки)».
Також Комітет звернув увагу на нову частину першу статті 66 Регламенту Верховної Ради України, якою передбачено, що «у   разі   якщо  за  результатами  виборів  у  новообраній Верховній  Раді  утворена  депутатська  фракція,  до  складу  якої входить  більшість  народних  депутатів від конституційного складу Верховної Ради, коаліція може не утворюватися», проте частиною десятою встановлено, що депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України». Отже, Конституція України передбачає, що депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України має права коаліції, інших випадків Конституція України не передбачає.
До уваги взято висновок Комітету з питань бюджету (від 30 жовтня 2019 року (протокол № 10), в якому, зокрема, зазначено, що законопроект (реєстр.                 № 1126) може призвести до збільшення видатків державного бюджету за необхідності збільшення чисельності Апарату Верховної Ради України, а також висновок  Комітету з питань антикорупційної політики (рішення Комітету від                   06 листопада 2019 р., протокол № 17), в якому, зокрема, зазначено, що у проекті акта виявлено корупціогенні фактори – проект акта не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.
Згідно з частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України головний комітет попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України. 
Враховуючи викладене та те, що зазначений законопроект не включено до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2020 рік (Постанова Верховної Ради України № 689-IX від 16.06.2020), керуючись положеннями частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо оприлюднення персонального складу коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді на офіційному веб-сайті Верховної Ради України», внесений народним депутатом України                       Шуфричем Н.І. (реєстр. № 1126 від 29.08.2019), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати цей законопроект до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.



 Голова Комітету                                                      С.В.КАЛЬЧЕНКО

