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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК 

	на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для якісного законотворчого процесу та професійного парламентаризму", внесеного народними депутатами України Железняком Я.І. та іншими (всього 16 підписів) (реєстр. № 2034 від 03.09.2019)

	Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 4 вересня 2019 року Комітет на засіданні 15 липня ц.р. (протокол № 43) розглянув проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для якісного законотворчого процесу та професійного парламентаризму", внесеного народними депутатами України Железняком Я.І. та іншими (всього 16 підписів) (реєстр. № 2034 від 03.09.2019), висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 23 жовтня 2019 року № 16/3-597/2034 (194023), висновки Комітету з питань бюджету (лист від 01.11.2019 № 04-13/8-468 (202964) та Комітету з питань антикорупційної політики (лист від 11.11.2019 № 04-12/17-181 (211289).
Комітет зазначив, що даний законопроект було попередньо розглянуто Комітетом 9 жовтня 2019 року в порядку статті 93 Регламенту Верховної Ради України (протокол № 10) та, відповідно до рекомендації Комітету, було включено до порядку денного третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (Постанова Верховної Ради України від 04.02.2020 № 485-ІХ). Метою внесення цього законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці, є «проведення якісної трансформації роботи Парламенту та розвитку держави й благополуччя людей внаслідок дії професійних законів».
Для досягнення зазначеної мети в законопроекті пропонується внести зміни до статей 4, 5, 8, 15 Закону України «Про статус народного депутата України», до статей 5, 6, 7, 9, 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», до статей 1, 3, 5, 7, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 37, 43, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 59, 60, 601, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 84, 85, 87, 89, 91, 92, 93, 98, 99, 100, 103, 104, 105, 113, 130, 137, 138, 139, 157, 161, 170, 173, 187, 204, 205, 206, 207, 2081, 2084, 209, 211, 222, 223, 224, 226, 229, 231, 232 (всього – 74 статті) Регламенту Верховної Ради України, а також доповнити Регламент Верховної Ради України новою Главою 12 «Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України» (статті 61 – 66).
Комітет зауважив, що зміни стосуються реєстрації народних депутатів України на засіданнях Верховної Ради України, яка, на думку авторів проекту, забезпечить персоналізацію дій народних депутатів України та здійснення виплат за участь у пленарних засіданнях за результатами такої реєстрації; врегулювання етики народних депутатів України Кодексом парламентської етики, що має затверджуватись постановою Верховної Ради України, за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту; відведення 3-х тижнів на місяць для пленарних засідань Верховної Ради України; роботи Верховної Ради України протягом пленарного дня до повного вичерпання питань порядку денного. Крім того, пропонується запровадити «своєчасну публікацію» порядку денного на кожний день пленарного тижня, тиждень, «невідкладну публікацію» всіх зареєстрованих поправок від народних депутатів України, законопроекту та супровідних документів одразу після реєстрації; протоколів, стенограм засідань комітетів; «обов’язковій публікації» офіційної позиції Кабінету Міністрів України на сторінці законопроекту. Також передбачається надання народним депутатам України документів в електронній формі, вдосконалення процедури відкликання законопроектів, скасування обов’язковості подання проекту постанови при реєстрації законопроекту тощо.
	Комітет зазначив, що зміни до статей  25, 26, 27, 55, 91, 92, 98, 224 Регламенту Верховної Ради України та статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачають регулювання положень вже змінених статей, оскільки законами України: «Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України» та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України» (від 16.10.2019 № 196-ІХ); «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів» (від 17.10.2019 № 206-ІХ); «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» (від 17.10.2019 № 207-ІХ); «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» (від 16.01.2020 року № 469-ІХ).
По суті поданого законопроекту Комітет зауважив таке.

Щодо змін до Закону України «Про статус народного депутата України».

Комітет звернув увагу на деякі неточності техніко-юридичного характеру, зокрема, якщо зміни вносяться до закону, викладеного в новій редакції – вони вносяться до його основної редакції з посиланням на джерело офіційного опублікування цієї редакції. Чинний Закон України «Про статус народного депутата України» діє в редакції Закону № 2328-III від 22.03.2001 (ВВР, 2001, № 42, ст. 212), що має бути відображено і в джерелах опублікування, на які йдеться посилання в законопроекті.
Крім того, терміни, які наводяться в законопроекті, мають відповідати термінології, що міститься в чинному законодавстві, та мають бути однаковими у всьому тексті закону. У законопроекті (у частині внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України») вживається словосполучення «народний депутат України», тоді як в усьому тексті чинної редакції вказаного Закону (крім статті 1) вживається скорочення «народний депутат», також термін  «виборчий блок політичних партій» використовувався у попередній редакції Закону України «Про вибори народних депутатів України» (від 25.03.2004 № 1665-IV), який втратив чинність на підставі однойменного Закону від 17.11.2011 № 4061-IV та положеннями розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» якого внесено відповідні зміни (щодо виключення словосполучення «виборчий блок політичних партій») з редакцій інших законів.
Відповідно до пункту 6 частини другої, частини шостої статті 81 Конституції України невходження народного депутата України, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу народного депутата України із складу такої фракції є підставою припинення повноважень народного депутата України достроково. 
Відтак, при розгляді пропозиції авторів законопроекту щодо приведення норм спеціального законодавства до вимог Конституції України в частині доповнення переліку підстав дострокового припинення повноважень народного депутата України, варто звернути увагу на те, що по суті зміни до Закону України «Про статус народного депутата України» є ідентичними конституційним нормам, які є нормами прямої дії, та не потребують їх дублювання. Водночас, зміни до статей 4, 5 Закону мали б відповідати положенням Регламенту Верховної Ради України, відповідно до яких передбачено функціонування у Верховній Раді України крім депутатських фракцій ще й депутатських груп, гарантії діяльності яких є однаковими. 
У цьому контексті варто зазначити, що положеннями статті 58 Регламенту Верховної Ради України визначено певні принципи формування депутатських фракцій – із числа народних депутатів України, обраних за виборчими списками політичних партій, та народних депутатів України, які були висунуті політичною партією в одномандатних округах. При формуванні депутатської фракції до її складу, також за умови додержання засад діяльності такої фракції, можуть увійти народні депутати України, обрані в одномандатних округах, які реєструвалися кандидатами у народні депутати України шляхом самовисування, або народні депутати України, які були висунуті політичною партією, що за результатами виборів не взяла участь у розподілі депутатських мандатів. Водночас, на тих народних депутатів України, що входять до складу депутатської групи, формально вимоги нового пункту частини першої статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України» можуть не поширюватися.
Крім зазначеного, Комітет звернув увагу на редакцію запропонованого доповнення до статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України», відповідно до якої можна вважати, що підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата України буде вихід із складу будь-якої фракції, а не лише з тієї депутатської фракції, що сформована політичною партією, за списками якої було обрано відповідного народного депутата України; також достроково припинятимуться повноваження (з підстав, визначених у новому пункті частини першої статті 4) народного депутата України, обраного саме у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Тому незрозумілим залишається, чи поширюватиметься принцип імперативного мандата на народних депутатів України, обраних в одномандатних виборчих округах, які не увійшли до складу депутатської фракції політичної партії – суб’єкта висування його кандидатом у народні депутати України. 
На підставі зазначеного викликає сумніви реалізація нових положень
статті 4 Закону України «Про статус народного депутата України» стосовно усіх народних депутатів України у поточному скликанні Верховної Ради України (обрання до якої народних депутатів України здійснювалося за змішаною виборчою системою). Вочевидь, що набрання чинності цими положеннями закону можливе після впровадження пропорційної виборчої системи (що, зокрема, передбачено змінами до статті 77 Конституції України згідно із проектом Закону України «Про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи)» (реєстр.                       № 1017), проте у законопроекті (реєстр. № 2034) жодних уточнень щодо набрання чинності саме цими положеннями розділ «Прикінцеві та перехідні положення» не містить.
З приводу запропонованих змін до статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо визначення питань етики народних депутатів України Кодексом парламентської етики, який затверджується постановою Верховної Ради України за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, варто зазначити, що відповідно до положень пункту 21 частини першої статті 92 Конституції України, зокрема, статус народного депутата України визначається виключно законами України.
Власне, Законом України «Про статус народного депутата України» передбачено, що народний депутат України є обраний відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» представник Українського народу у Верховній Раді України і уповноважений ним протягом строку депутатських повноважень здійснювати повноваження, передбачені Конституцією України та законами України. Положеннями статті 8 вказаного Закону визначено основні вимоги щодо етичної поведінки народного депутата України: дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу; неприпустиміть використання депутатського мандата всупереч загальновизнаним нормам моралі, правам і свободам людини і громадянина, законним інтересам суспільства і держави, в особистих, зокрема корисливих, цілях.
Також, на народних депутатів України поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», статтею 37 якого визначено загальні вимоги до поведінки осіб (у тому числі народних депутатів України), якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог встановлюються вказаним Законом, який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики. Серед іншого, відповідно до вказаної статті, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.
Додержання вимог закону та етичних норм поведінки особами, зазначеними, зокрема у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (в тому числі – народними депутатами України) передбачено і положеннями статті 38 вказаного Закону, тому під час виконання своїх службових повноважень народні депутати України зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
Враховуючи зазначене вище, питання «Кодексу» етики поведінки народних депутатів України не можуть бути законодавчо вирішені шляхом прийняття постанови Верховної Ради України, а усі нормативно-правові акти, що врегульовують діяльність народного депутата України, мають відповідати вищезазначеним нормам Конституції та законам України. Тому, якщо передбачати, що нормативний акт має бути затверджено Постановою Верховної Ради України, доречніше було б запропонувати, щоб він був у вигляді, наприклад, правил поведінки народного депутата України.
Щодо запропонованих до статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» змін стосовно оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України повного тексту депутатського запиту та відповіді на такий депутатський запит, то це питання вже врегульовано на законодавчому рівні, зокрема, положеннями статті 224 Регламенту Верховної Ради України (в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів» від 17.10.2019 № 206-ІХ). Крім того варто зазначити, що питання порядку розміщення депутатських запитів та відповідей на них з використання веб-ресурсів не відповідає предмету правового регулювання Закону України «Про статус народного депутата України», який визначає порядок реалізації народним депутатом України права на депутатський запит. 

Щодо змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

Поданим законопроектом пропонується внести зміни до статей 5, 6, 7, 9, 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», які стосуються, зокрема, визначення максимальної кількості осіб – членів комітетів у складі одного комітету Верховної Ради України, обрання народних депутатів України до складу комітетів Верховної Ради України за  принципом «д’Ондт», оприлюднення комітетами прийнятих актів, протоколів із зазначенням результатів голосування та поіменного голосування, а також здійснення відеозаписів  засідань комітетів Верховної Ради України.
Стаття 89 Конституції України передбачає, що Верховна Рада України затверджує перелік комітетів Верховної Ради України, обирає голів цих комітетів. Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом.
Відповідно до статті 2 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» (далі – Закон) організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України та постановами Верховної Ради України.
Автори законопроекту пропонують передбачити в частині другій статті 5 Закону, що максимальна кількість осіб у складі одного комітету Верховної Ради України не може перевищувати двадцяти п’яти осіб.  
Дана пропозиція не може вважатися доцільною, оскільки, враховуючи досвід формування комітетів у  попередніх скликаннях Верховної Ради України, кількість осіб – членів комітетів Верховної Ради України визначалася безпосередньо під час створення комітетів Верховної Ради України Підготовчими депутатськими групами, зокрема, мінімальна та максимальна кількості осіб – членів комітету Верховної Ради України, визначається виходячи із завдання кожного із комітетів Верховної Ради України та потреби суспільства у цей час.
Крім того, автори законопроекту не врахували пропозицію  про внесення змін до статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи (реєстр. № 1017), який визнано Конституційним Судом України таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України (висновок Конституційного Суду України від 16 грудня 2019 року                               № 8-в/2019).
 До того ж, автори законопроекту пропонуючи визначити максимальну кількість осіб, які можуть бути обрані до складу одного комітету Верховної Ради України, не пропонують визначити мінімальну кількість таких осіб.
Стосовно змін до статті 6 Закону та статті 81 Регламенту Верховної Ради України щодо забезпечення обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників, заступників, секретарів та членів комітетів  Верховної Ради України на основі пропозицій депутатських фракцій за принципом «д’Ондта», Комітет зазначив, що пропозиції щодо формування комітетів Верховної Ради України за принципом «д’Ондта» вже були предметом розгляду Комітету у восьмому скликанні Верховної Ради України при розгляді законопроекту (реєстр. № 7550), який Верховною Радою України восьмого скликання прийнято в першому читанні і до якого Комітетом було висловлено низку зауважень. При цьому, зазначені пропозиції неодноразово розглядалися Верховною Радою України, не підтримувалися народними депутатами України та їх розгляд декілька разів переносився. За змістом пропозиції щодо принципу «д’Ондта» законопроект (реєстр. № 7550, восьме скликання), є аналогічним пропозиціям, викладеним у законопроекті (реєстр. № 2034), про що зазначаємо таке.
 Запропонований авторами принцип обрання народного депутата України на відповідну посаду за пропозицією депутатської фракції має імперативний характер і унеможливлює внесення іншою депутатською фракцією пропозиції щодо обрання народного депутата України на цю ж посаду. 
Також є незрозумілим, яким чином за допомогою принципу «д’Ондта» вирішуватиметься питання обрання народного депутата України до складу комітету у випадках, якщо депутатська фракція не внесла пропозиції щодо обрання народного депутата України на відповідну посаду у порядку черговості, отриманої в результаті застосування принципу «д’Ондта»,  вирішить відкликати запропоновану кандидатуру з посади або виключить народного депутата України з цієї фракції, та у випадках виходу чи переходу народного депутата України з однієї депутатської фракції до іншої, що, в свою чергу, ускладнить формування та роботу комітетів Верховної Ради України.
До того ж, за змістом положень законопроекту не можна дійти однозначного висновку щодо «черговості», отриманої в результаті застосування принципу «д’Ондта», а саме, чи є вона загальною для обрання народних депутатів України на посади голів комітетів, перших заступників голів комітетів, заступників голів комітетів, секретарів комітетів та членів комітетів, чи для кожної категорії посад вона розраховується окремо. Так, у випадку окремого обчислення, отримані «черговості» потребуватимуть кореляції одна з одною для збереження пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) у комітетах Верховної Ради України. 
Крім того, принцип «д’Ондта» не враховує положення частини п’ятої статті 6 Закону, якими передбачено, що голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції. 
Щодо змін до частини першої статті 9 (висвітлення діяльності комітетів) Закону, якими передбачається, що комітети Верховної Ради України інформують громадськість про свою діяльність, зокрема, шляхом оприлюднення прийнятих комітетами актів, протоколів із зазначенням результатів голосування та поіменного голосування, Комітет зауважив, що частиною третьою статті 44 Закону встановлено, що  голосування на засіданні комітету здійснюється членами комітету особисто і відкрито. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комітету із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались». За пропозицією, підтриманою не менш як третиною присутніх на засіданні членів комітету, до протоколу засідання комітету заносяться поіменні результати голосування.
Відтак, автори законопроекту не врахували положення частини третьої статті 44 Закону, якою передбачено занесення результату поіменного голосування до протоколу засідання комітету Верховної Ради України за умови підтримки цієї пропозиції не менш як третиною присутніх на засіданні членів комітету.
Щодо  змін до частини другої статті 9 та частини першої статті 51 Закону, якими пропонується передбачити, що на засіданні комітету має здійснюватися відеозапис  цього засідання, який протягом трьох робочих днів розміщується на веб-сторінках комітетів на офіційному веб-сайті Верховної Ради України Комітет зазначив, що реалізація запропонованої новели потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України на спеціальне технічне обладнання для ведення відеозапису та  наявність у кожному комітеті відповідної апаратури для цього, а також залучення на постійній основі висококваліфікованих фахівців, які будуть здійснювати технічний супровід роботи апаратури та програмного забезпечення, їх обслуговування та сервісне забезпечення. Натомість, у кошторисі Верховної Ради України на 2020 рік кошти на ці цілі не передбачено.
Також пропонується частину п’яту статті 51 Закону викласти у новій редакції, передбачивши, що «Протоколи (із зазначенням результатів голосування та поіменного голосування), стенограми, відео та аудіозаписи засідань комітетів зберігаються в установленому порядку та розміщуються на веб-сторінці комітету на офіційному веб-сайті Верховної Ради». Однак, автори законопроекту не визначають порядок використання, зберігання носіїв із записами засідань комітетів Верховної Ради України, як це передбачено для протоколів засідань комітетів Верховної Ради України.
  Проте, ініціатори внесення законопроекту у пояснювальній записці до нього, зазначають, що реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.
Крім того, в чинній редакції частини п’ятої статі 51 Закону передбачено право народного депутата України звернутися до комітетів Верховної Ради України для надання протоколів і стенограм засідань комітетів для ознайомлення, проте це право автори законопроекту у новій редакції цієї частини не передбачають.
З огляду на викладене, пропозиції, які стосуються змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», потребують доопрацювання.

Щодо змін до Регламенту Верховної Ради України.

Автори законопроекту пропонують зміни до 74-ох статей Регламенту Верховної Ради України. 
У законопроекті запропоновано виключити термін «депутатські групи». Натомість, змінами до статті 59 цього законопроекту передбачено створення «депутатської групи позафракційних», яка матиме права депутатської фракції.
Крім того, в частинах другій та третій статті 59 Регламенту Верховної Ради України, нова редакція якої запропонована у поданому законопроекті, передбачено термін «(виборчий блок політичних партій)».
Комітет зауважив, що Верховною Радою України 19 грудня 2019 року прийнято Виборчий кодекс України, в якому не міститься термін «виборчий блок політичних партій», проте зазначено, що «громадяни України, які є виборцями, мають право висувати кандидатів на виборах, яке реалізується ними через політичні партії та їхні організації або шляхом самовисування».
Також, слід звернути увагу на визначення «позафракційності», яке запропоновано у законопроекті. Так, відповідно до частини четвертої зазначеної статті передбачається, що «народний депутат, якого виключено зі складу депутатської фракції, є позафракційним». У такому разі залишається відкритим питання стосовно статусу народних депутатів України, які не увійшли до складу жодної депутатської фракції. Саме на це також звертає увагу й Головне науково-експертне управління у своєму висновку, а саме: «необхідно звернути увагу на те, що сьогодні вибори народних депутатів України проводяться за «змішаною» виборчою системою, тобто під час виборів застосовується і пропорційна, і мажоритарна виборчі системи. Тому існування у парламенті народних депутатів, які не входять до будь-якої депутатської фракції (позафракційні народні депутати), зумовлено об’єктивними причинами».
Запропонованими змінами до статті 19 Регламенту Верховної Ради України передбачається, що за звичайних обставин перші три тижні кожного календарного місяця  відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України, четвертий – для роботи народних депутатів України з виборцями. Вказані зміни, по суті, виключають тиждень роботи народних депутатів України в комітетах і комісіях Верховної Ради України, а відводять для такої роботи понеділок. 
Крім цього, пропонується, що ранкові пленарні засідання триватимуть з 10-ї до 14-ї години без перерви, а вечірнє з 16-ої години до закінчення розгляду всіх питань порядку денного.
З приводу цієї пропозиції варто заначити, 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 та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. Відтак, роботі народних депутатів України в комітетах має бути приділена максимальна увага. Якщо припустити, що робота в комітетах Верховної Ради України зведеться до роботи лише по понеділках, виникає сумнів у ефективності і конструктивності такої роботи. По-перше, один день для роботи в комітеті дуже мало у разі, якщо комітету, наприклад, доручено доопрацювати законопроект та підготувати його до другого читання. При цьому, у разі, якщо до законопроекту запропоновано велику кількість пропозицій і поправок (а як показує практика минулих скликань, кількість внесених пропозицій і поправок може сягати більше двох тисяч), одного дня для їх розгляду буде недостатньо. 
Комітет зазначив, що запропонований тритижневий цикл не завжди буде співпадати зі строками початку роботи чергових сесій, не враховує особливостей організації роботи Верховної Ради України у тижні, на які припадають святкові та неробочі дні, визначені статтею 73 Кодексу законів про працю України, а також особливостей процедури розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік, визначеної положеннями Бюджетного кодексу України, якими, зокрема, встановлено строки для розгляду проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік у першому (до 20 жовтня), другому (до 20 листопада) та прийняття Закону до                 1 грудня року, що передує плановому (статті 157-159 Регламенту Верховної Ради України). Тобто, зазначені строки та дати мають співпадати з тижнями, відведеними для пленарних засідань.
Крім того, у разі внесення такої пропозиції до статті 19 Регламенту Верховної Ради України не буде дотримано системний зв’язок з положеннями статті 9 Регламенту Верховної Ради України.
Також автори законопроекту не враховують участь народних депутатів України в роботі міжнародних організацій.
Авторами законопроекту вноситься пропозиція до статті 25 Регламенту Верховної Ради України щодо доповнення новою частиною сьомою такого змісту: «питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради України розглядаються до закінчення усіх питань порядку денного, і закриття пленарного засідання відбувається лише після прийняття процедурного рішення Верховної Ради України, але не раніше 19-ї год. 00 хв. У разі якщо народними депутатами прийнято рішення про закриття пленарного засідання, а питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради залишилися нерозглянутими на пленарному засіданні, то такі питання розглядаються Верховною Радою України першими на наступному пленарному засіданні Верховної Ради».
Комітет зазначив, що така пропозиція не відповідає пункту 7 частини першої статті 28 Регламенту Верховної Ради України, відповідно до якої головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради України має право продовжувати засідання на 15 хвилин понад визначений час. Таке положення має системний зв’язок з чинною частиною третьою статті 19 Регламенту Верховної Ради України, якою передбачено, що 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. Тобто, час початку і закінчення пленарних засідань чітко визначено. Водночас, в запропонованій новій редакції пропонується, що пленарні засідання триватимуть до вичерпання всіх питань порядку денного, тобто без часового визначення.
Комітет на засіданні 1 липня ц.р. (протокол № 41) попередньо розглянув проект 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.
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).
Вказані зміни Комітет підтримав і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект (реєстр. № 3608) за основу і в цілому, і 15 липня ц.р. зазначений законопроект прийнято Верховною Радою України в першому читанні за основу.
Також автори законопроекту пропонують зміни до статті 26 Регламенту Верховної Ради України щодо реєстрації народних депутатів України, натомість частини першу та четверту цієї статті вже змінено Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" та до Регламенту Верховної Ради України щодо припинення відшкодування народному депутату України витрат, пов’язаних з виконанням депутатських повноважень, у разі пропуску без поважних причин пленарних засідань Верховної Ради України або засідань комітетів Верховної Ради України» від 16 жовтня 2019 року № 196-ІХ.
Пропозиція до статті 30 Регламенту Верховної Ради України передбачає доповнення новим пунктом частини першої цієї статті, яким пропонується запровадити у процедуру повного обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради України виступи по одному представнику від кожного з комітетів Верховної Ради України, до предметів відання яких належать питання відповідно бюджету, боротьби з корупцією, оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, питання регламенту, у разі, якщо висновки цих комітетів не були надані народним депутатам України.
Комітет зауважив, що пункт 4 частини першої зазначеної статті Регламенту Верховної Ради України вже містить запропоновані положення, відтак пропозиція авторів є зайвою.
Автори законопроекту в статті 31 Регламенту Верховної Ради України передбачають зміни до процедури скороченого обговорення питань на пленарному засіданні Верховної Ради України, згідно з якими «скорочена процедура обговорення відбувається за процедурою повного обговорення із наданням часу для виступів за процедурою скороченого обговорення, визначеного частиною другою статті 32 цього Регламенту». При цьому,                          до зазначеної статті 32 також пропонується, що «для виступів за                процедурою скороченого обговорення передбачається одна хвилина тридцять секунд». 
Комітет зазначив, що відмінності між процедурою повного обговорення і процедурою скороченого обговорення полягають не у скороченні часу виступів, а в задіянні меншого кола суб’єктів обговорення. Це, перш за все, стосується законопроектів, проектів інших актів, які невеликі за об’ємом та не потребують масштабного обговорення. Відтак, вважаємо недоцільним враховувати зазначену пропозицію.
Пропозиція до частини другої статті 46 Регламенту Верховної Ради України виокремлює Регламент Верховної Ради України серед актів Верховної Ради України. Тобто, суб’єктами права законодавчої ініціативи передбачається, що «Актами Верховної Ради є закони, постанови, Регламент Верховної Ради України, резолюції, декларації, звернення, заяви».
Конституційний Суд України неодноразово наголошував у своїх висновках, що Регламент Верховної Ради України, який, зокрема, унормовує організацію і порядок діяльності Верховної Ради України, має прийматися виключно як закон України за встановленою статтями 84, 93, 94 Конституції України процедурою його розгляду, ухвалення і набрання ним чинності. 
Пропозиція до статті 48 Регламенту Верховної Ради України містить зміни до частини третьої цієї статті, а саме: «Порушення законодавчої процедури розгляду й ухвалення проекту закону, постанови, іншого акта Верховної Ради може бути підставою для визнання цього акта таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним)».
Комітет зауважив, що пропозиція щодо визнання неконституційними законів, постанов, інших актів Верховної Ради України внаслідок порушення процедури їх прийняття не може бути нормою як цієї статті, так і Регламенту Верховної Ради України у цілому, оскільки визнання неконституційними законів, постанов чи інших актів Верховної Ради України належить до повноважень Конституційного Суду України.	
Крім того, пропозиція до частини восьмої цієї статті передбачає, що «у своєму висновку комітет повинен визначити наявність чи відсутність порушення законодавчої процедури, передбаченої цим Регламентом». 
Комітет зазначив, що визначення «повинен» не застосовується в Регламенті Верховної Ради України, адже таке визначення більше підходить для застосування стосовно особи. Передбачений чинними нормами Регламенту Верховної Ради України висновок комітету щодо доцільності прийняття чи відхилення проекту постанови щодо скасування відповідного рішення Верховної Ради України вже передбачає обгрунтування позиції комітету, адже, відповідно до пункту 5 частини третьої статті 50 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» у мотивувальній частині, зокрема, висновків комітетів Верховної Ради України зазначається обгрунтування і мотиви висновку.
У новій редакції частини першої статті 59 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що «мінімальна кількість народних депутатів для формування депутатської фракції має становити не менше ніж 15 народних депутатів». Натомість, вважаємо що така конкретна визначеність не може бути прийнятною, оскільки кількість народних депутатів України, які потрапляють до Верховної Ради України в результаті виборів народних депутатів України, визначається шляхом розрахунку квоти внаслідок подолання «прохідного бар’єру». Відтак, запровадження сталої цифри – «не менше 15 народних депутатів України» спричинить проблеми для утворення депутатської фракції, якщо від відповідної політичної партії буде обрано менше ніж 15 народних депутатів  України. 
До того ж, автори не враховують пропозицію  про внесення змін до              статей 76 та 77 Конституції України (щодо зменшення конституційного складу Верховної Ради України та закріплення пропорційної виборчої системи (реєстр. № 1017), який визнано Конституційним Судом України таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України (висновок Конституційного Суду України від 16 грудня 2019 року № 8-в/2019).
Крім того, поданий законопроект передбачає зміни з урахуванням того, що у Верховній Раді України буде діяти електронний документообіг. Це стосується запропонованих змін до статей 78, 79, 89, 93, 98 Регламенту Верховної Ради України. Водночас зауважуємо, що положеннями Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо запровадження електронного документообігу, пов’язаного із законодавчим процесом» від 17 жовтня 2019 року № 207-IX у Верховній Раді України вже запроваджено електронний документообіг.
16 січня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді України» № 469-ІХ, згідно з яким внесено зміни до статей 7, 191, 34, 86, 88, 89, 91, 92, 97, 98, 104, 105, 107, 130, 131, 132, 139, 140, 143, 205, 208, 2081, 209, 211, 212 Регламенту Верховної Ради України.
Також, у законопроекті пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України Главою 12 «Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді». При цьому, коаліція прийматиме певні рішення, її діяльність буде забезпечена секретаріатом коаліції, який створюватиметься на період її діяльності у порядку, встановленому для створення секретаріатів депутатських фракцій.  Варто погодитися з думкою Головного науково-експертного управління щодо того, «що відповідно до частини дев’ятої статті 83 Конституції України до функцій коаліції відносяться лише внесення пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також внесення пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України. Відтак, коаліція не є органом Верховної Ради України, що обов’язково бере участь у реалізації законодавчої, організаційної чи-то контрольної функції парламенту та для функціонування якого потрібно створювати окремий постійно діючий секретаріат, тим більш, що кожна депутатська фракція, що входить до складу коаліції, має свій секретаріат. Тому включення до Регламенту приписів про обов’язкове створення секретаріату коаліції є доволі дискусійним…Поява у Регламенті положень про коаліцію депутатських фракцій зумовлює необхідність збалансування Регламенту шляхом доповнення його положень нормами, які б визначали процедурні права парламентської опозиції. Однак законопроект не містить таких норм».
Також Комітет зауважив, що запропоновані зміни до Регламенту Верховної Ради України стосовно призначення на посади та звільнення з посад відповідних осіб, щодо яких Верховна Рада України дає згоду, не мають системного зв’язку з Конституцією України, законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про Центральну виборчу комісію» тощо.
При підготовці цього висновку взято до уваги висновок Комітету з питань бюджету від 30 жовтня 2019 (протокол № 10), в якому зазначено, що «проект Закону України про внесення зміни до деяких законів України щодо створення умов для якісного законотворчого процесу та професійного парламентаризму (реєстр. № 2034 від 03.09.2019), поданий народними депутатами України Железняком Я.І., Лозинським Р.М. та іншими народними депутатами України, може призвести до збільшення видатків державного бюджету за необхідності збільшення чисельності Апарату Верховної Ради України. У разі прийняття відповідного закону до 15 липня 2020 року він має вводитися в дію не раніше 1 січня 2021 року, а після 15 липня 2020 року – не раніше 1 січня 2022 року (або 1 січня наступного за цим року залежно від часу прийняття закону)».
Крім цього, Комітет з питань антикорупційної політики у своєму висновку зазначив, що «у проекті акта не виявлено корупціогенних факторів – проект акта відповідає вимогам антикорупційного законодавства» (рішення цього Комітету від 6 листопада 2019 року, протокол № 17), а також те, що «законопроект містить техніко-юридичні недоліки та потребує узгодження формулювання та уточнення змісту окремих статей, та окремі положення законопроекту не узгоджуються з Конституцією України (статтям 85, 92, 152)».
Зазначаємо, що Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило низку зауважень у своєму узагальнюючому висновку щодо проекту Закону України (реєстр. № 2034) і вважає, що за результатами розгляду у першому читанні законопроект доцільно повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання.
	Враховуючи викладене, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для якісного законотворчого процесу та професійного парламентаризму", внесеного народними депутатами України Железняком Я.І. та іншими (всього                               16 підписів) (реєстр. № 2034 від 03.09.2019), та прийняв рішення  рекомендувати Верховній Раді України не включати зазначений законопроекту до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.
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