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                                                                                 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на  проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо здійснення ефективного парламентського контролю та забезпечення членства народного депутата України у двох Тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України), внесений народним депутатом України Качурою О.А.  (реєстр. № 3036 від 07.02.2020)

Комітет на засіданні 15 липня 2020 року (протокол № 43) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від  10 лютого ц.р. проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо здійснення ефективного парламентського контролю та забезпечення членства народного депутата України у двох Тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України), внесений народним депутатом України Качурою О.А.  (реєстр. № 3036 від 07.02.2020)
Законопроект підготовлений з метою, як зазначено в пояснювальній записці, забезпечення народним депутатам України можливості одночасно «входити» до двох тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України і передавати оригінали отриманих слідчою комісією документів разом із висновками і пропозиціями слідчої комісії відповідно до рішення Верховної Ради України Офісу Генерального прокурора. Для забезпечення цієї мети автор законопроекту пропонує внести зміни до статті 87 Регламенту Верховної Ради України, статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України» та статей 4, 10 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України». 
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. № 3036) 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. 
Комітет звернув увагу на те, що народним депутатом України                      Качурою О.А. 14 листопада 2019 року було внесено на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України» (щодо ефективного парламентського контролю, підготовки, доопрацювання проектів законодавчих актів Верховної Ради України та забезпечення членства народного депутата  України у  трьох Тимчасових спеціальних комісіях і Тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України)» (реєстр. № 2447), до якого було висловлено низку зауважень під час розгляду на засіданні Комітету 18 грудня 2019 року. Відтак за результатами розгляду законопроекту (реєстр. № 2447) висновок Комітету не було ухвалено.
Разом з цим народним депутатом України Качурою О.А. відкликано зазначений законопроект та 7 лютого 2020 року внесено  на розгляд Верховної Ради України новий проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо здійснення ефективного парламентського контролю та забезпечення членства народного депутата України у двох Тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України)  (реєстр. № 3036), і з  порушених у цьому законопроекті питань Комітет зазначив про таке.
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 положень частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Частиною третьою статті 89 Конституції України, частиною першою статті 1 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та частини першої статті 87 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
Згідно з частиною восьмою статті 4 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», частиною сьомою статті 87 Регламенту Верховної Ради України  народний депутат України за погодженням із відповідною депутатською фракцією (депутатською групою) може бути обраний членом лише однієї тимчасової слідчої комісії. 
Положеннями частини першої статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України» встановлено, що народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради України і бути одночасно членом однієї тимчасової слідчої та однієї тимчасової спеціальної комісій.
Автор законопроекту пропонує розширити права народного депутата України щодо його участі у роботі тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, а саме надання йому можливості брати участь одночасно у роботі двох тимчасових слідчих комісіях.
 Комітет зазначив, що відповідно до положень статті 89 Конституції України Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України, а отже роботі народних депутатів України в комітетах має бути приділено максимальну увагу.  
Відтак, згідно з положеннями статті 19 Регламенту Верховної Ради України другий тиждень кожного календарного місяця впродовж  сесії відводиться для роботи в комітетах, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах), а друга половина середи тижня, відведеного для пленарних засідань, якщо не прийнято (ad hoc) іншого рішення Верховної Ради України, відводиться для роботи народних депутатів України у комітетах, тимчасових спеціальних комісіях та тимчасових слідчих комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах). 
З огляду на викладене та враховуючи те, що, як правило, засідання комітетів та тимчасових слідчих комісій проводяться одночасно, відтак, у разі якщо народний депутат України буде членом комітету та одночасно входити до складу двох  слідчих комісій, виникає сумнів щодо ефективності  такого членства як у комітетах так і в комісіях.
Крім того, звертаємо увагу на частину п’яту статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України», якою передбачено, що  за дні, в які народний депутат України без поважних причин не виконує свої депутатські повноваження, передбачені законом, за поданням комітету, до компетенції якого входять питання депутатської етики, народним депутатам України не провадяться виплати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.
Якщо народний депутат протягом календарного місяця упродовж однієї чергової сесії Верховної Ради України без поважних причин не бере особистої участі у більш як 30 відсотках голосувань при прийнятті рішень Верховної Ради України на пленарних засіданнях Верховної Ради України або у більш як 50 відсотках засідань комітету Верховної Ради України, до складу якого його обрано, такому народному депутату України не відшкодовуються витрати, пов’язані з виконанням депутатських повноважень, за відповідний календарний місяць.
Щодо змін до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», то Комітет звернув увагу на  таке. 
Автор проекту пропонує частину восьму статті 4 цього Закону викласти в такій редакції: «Народний депутат України може обиратись і бути одночасно членом двох тимчасових слідчих комісій».
Чинна редакція частини восьмої цієї статті передбачає, що «Народний депутат України може бути обраний членом лише однієї слідчої комісії». 
Комітет зауважив, що в запропонованій редакції поняття «може обиратися» і « одночасно членом» не взаємозв’язані, відтак немає системного зв’язку в часі і просторі. 
Крім того, в новелі передбачається, що «обиратись» народним депутатом України може без конкретно визначеного органу Верховної Ради України та водночас зазначається  його право бути одночасно членом  двох тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.
Крім цього, автор законопроекту пропонує частину другу статті 10 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» викласти в новій редакції, а саме:  слова «Генеральної прокуратури України» замінити на слова «Офісу Генерального прокурора».
Відповідно до підпункту 2 пункту 21 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформування органів прокуратури» від 19 вересня 2019 року № 113-ІХ внесено зміни до Закону України «Про прокуратуру», якими визначено, що систему прокуратури України становить, зокрема, «Офіс Генерального прокурора». Крім того, у пункті 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону України зазначено, що день початку роботи Офісу Генерального прокурора визначається рішеннями Генерального прокурора. Так, відповідно до пункту 1 наказу Генерального прокурора від 23 грудня 2019 року № 351 днем початку роботи Офісу Генерального прокурора визначено 2 січня 2020 року.
   У зв’язку з цим, мають бути зміни по всьому тексу Закону України замінивши слова «Генеральної прокуратури України» на слова «Офіс Генерального прокурора» у всіх відповідних відмінках.
   При підготовці висновку на законопроект (реєстр. № 3036) Комітетом взято до уваги рішення Комітету з питань  бюджету від 24 квітня 2020 року (протокол № 34).
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 деяких законодавчих актів України» (щодо здійснення ефективного парламентського контролю та забезпечення членства народного депутата України у двох Тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України), внесений народним депутатом України Качурою О.А.  (реєстр. № 3036 від 07.02.2020), 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



