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від 20.03.2020








ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


                                               ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)», внесений народними депутатами України  Стефанчуком Р.О. та Стефанчуком М.О.                                                (реєстр. № 3250 від 20.03.2020)
  

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. Комітет на засіданні 15 липня 2020 року (протокол № 43) попередньо розглянув проект Закону України «Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)», внесений народними депутатами України  Стефанчуком Р.О. та Стефанчуком М.О. (реєстр. № 3250 від 20.03.2020).
Проект Закону розроблено, як зазначено в пояснювальній записці до нього, з метою уникнення блокування роботи єдиного законодавчого органу держави та забезпечення можливості ухвалення під час пандемії COVID-19 у світі та епідемії в Україні парламентом рішень, які мають особливу важливість і пов’язані з запобіганням виникненню і поширенню, локалізацією і ліквідацією спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпеченням національної безпеки та оборони, економічного добробуту та прав людини.
Зокрема, даним законопроектом пропонується створити правове підґрунтя для забезпечення можливості ухвалення Верховною Радою України та її комітетами рішень в режимі відеоконференції.
Крім цього, у прикінцевих положеннях законопроекту передбачаються зміни до статті 1 (Правові засади роботи Верховної Ради України) Регламенту Верховної Ради України доповнивши речення частини першої після слів «спеціальні комісії Верховної Ради України» словами і символами «Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)». 
Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року 
№ 19-IХ, Комітет зазначив, що проект Закону України (реєстр. № 3250) 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 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. 
	Водночас, 30 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення зміни до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», яким Розділ VIII "Прикінцеві положення" Закону України "Про комітети Верховної Ради України» доповнено новим пунктом 4. Так, зазначена новела встановлює, що впродовж встановленого Кабінетом Міністрів України згідно із Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб" карантину для здійснення заходів, спрямованих на запобігання поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), організація роботи комітетів здійснюється на основі положень прийнятого Закону з певними особливостями.
Комітет зауважив, що згідно з Постановою Верховної Ради України «Про організацію роботи Верховної Ради України» від 13 травня 2020 року № 593-ІХ, роботу Верховної Ради України було відновлено, а саме: з 18 травня 2020 року Верховна Рада України працює відповідно до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 січня 2020 року № 462-IX.
Крім того, на засіданнях Погоджувальних рад депутатських фракцій (депутатських груп) за пропозиціями народних депутатів України, зокрема першого заступника голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» -  народного депутата України Корнієнка О.С., неодноразово приймалися рішення щодо роботи Верховної Ради України у вівторок, четвер та п’ятницю з 10 години до 15 години.
Зазначене знайшло своє відображення в проекті Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань», внесений народними депутатами України Фроловим П.В., Корнієнком О.С., Железняком Я.І., Батенком Т.І., Геращенко І.В.Крульком І.І., Рабіновичем В.З. та іншими (всього 47 підписів) (реєстр. № 3608 від 05.06.2020), яким, зокрема, пропонуються зміни до статей 19, 24, 25, 26, 47 Регламенту Верховної Ради України, і який 15 липня ц.р. прийнято Верховною Ради України в першому читанні за основу.
Поданим законопроектом пропонується передбачити одне пленарне засідання в день з 10 до 15 години, а у п’ятницю  - до 16 години, з перервою з 12 години до 12 години 30 хвилин. Понеділок та час після завершення пленарних засідань відводиться для самостійної роботи народних депутатів України, пов’язаної із здійсненням депутатських повноважень, а у разі необхідності – проведення засідань комітетів, тимчасових спеціальних комісій і тимчасових слідчих комісій (депутатських фракцій (депутатських груп). При цьому, Верховна Рада України може прийняти рішення щодо одноразової зміни тривалості пленарного засідання після 15 години, відповідно у п’ятницю – після 16 години, більш як на 15 хвилин на цьому пленарному засіданні до перерви з 12 години до 12 години 30 хвилин (запропоновані зміни до частин третьої та п’ятої статті 19 Регламенту Верховної Ради України).
	Враховуючи зазначене, питання,  порушені в законопроекті (реєстр.                    № 3250) вже врегульовано в інших законодавчих актах.
Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України головний комітет попередньо розглядає законопроект і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради України.
Відтак, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про підстави та порядок проведення пленарних засідань Верховної Ради України та засідань комітетів Верховної Ради України в режимі відеоконференції на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)», внесений народними депутатами України  Стефанчуком Р.О. та Стефанчуком М.О. (реєстр. № 3250 від 20.03.2020), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати зазначений законопроект до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
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