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До реєстр. № 3157 від 03.03.2020
(пропозиції Президента України)












ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О.
від 26  листопада 2020 року Комітет на своєму засіданні 11 грудня 2020 року (протокол № 56) розглянув повернутий з пропозиціями Президента України Закон України  «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо електронної форми документообігу» (реєстр. № 3157), прийнятий Верховною Радою України 4 листопада 2020 року.
Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України щодо електронної форми документообігу», прийнятим Верховною Радою України 4 листопада 2020 року в цілому, передбачено внесення змін, зокрема, до статей 15, 16 та 17 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо можливості внесення народним депутатом України як в електронній, так і в паперовій формі депутатського запиту, депутатського звернення, вимоги про припинення порушення законності.
Змінами до вказаних статей також запропоновано, що надсилання повідомлення про результат розгляду депутатського запиту, відповідь на депутатське звернення чи лист про продовження строку розгляду депутатського звернення, інформування народного депутата України щодо звернутої ним вимоги здійснюється органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян (яким відповідно були адресовані депутатський запит, депутатське звернення чи вимога) у паперовій або електронній формі відповідно до форми, в якій було внесено депутатський запит, надіслано депутатське звернення чи звернуто вимогу.
Підтримуючи розширення сфери електронного документообігу та використання електронних документів, Президент України зазначив, зокрема, що «не всі підприємства, установи, організації та об'єднання громадян, яким народними депутатами України згідно із Законом України «Про статус народного депутата України» можуть бути направлені депутатські запити, депутатські звернення, звернуті вимоги (частина друга статті 15, частина перша статті 16, частина п'ята статті 17), є суб'єктами електронного документообігу, користувачами електронних довірчих послуг та мають технічні, фінансові можливості забезпечити належним чином дотримання вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».
Крім цього, Президент України зауважив, що «не виключена ситуація, коли внаслідок певних технічних проблем, інших непередбачуваних обставин посадові особи підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян будуть позбавлені можливості надати відповідь народному депутату України в електронній формі в установлений строк, а відтак можуть бути необґрунтовано притягнуті до відповідальності за невиконання законних вимог народного депутата України (стаття 36 Закону України «Про статус народного депутата України»)».
Враховуючи викладене, Президент вважає, що результатом розгляду депутатського запиту, депутатського звернення або зверненої народним депутатом України вимоги є надання відповіді народному депутату України незалежно від того, в якій формі таку відповідь надано (паперовій або електронній).
У своїх пропозиціях Президент України запропонував у розділі І Закону виключити: слова «(відповідно до форми, в якій внесено депутатський запит)» в абзаці четвертому пункту 2; слова «(відповідно до форми, в якій направлено депутатське звернення)» в абзаці десятому пункту 3; слова «(відповідно до форми, в якій звернуто таку вимогу)» в абзаці третьому пункту 4.
Враховуючи зазначене, відповідно до положень статей 132, 133 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на пропозиції Президента України до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо електронної форми документообігу» і прийняв рішення врахувати пропозиції Президента України та подати на розгляд Верховної Ради України Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус народного депутата України» щодо електронної форми документообігу» з пропозиціями Президента України у вигляді порівняльної таблиці.
Співдоповідачем від Комітету при розгляді цього питання на засіданні                 Верховної Ради України визначено голову Комітету Кальченка С.В.

Додаток: на 7 арк.

Голова Комітету                                                С.В. КАЛЬЧЕНКО


