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До реєстр. № 5356
від 12.04.2021


ВИСНОВОК 

	на проект Закону України "Про внесення змін до статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" щодо особливостей розгляду пропозицій і поправок до законопроектів, які готуються до другого читання", внесений народним депутатом України Кузьміних С.В. (реєстр. № 5356 від 12.04.2021) 

За електронною резолюцією Голови Верховної Ради України                Разумкова Д.О.  від 13 квітня 2021 року (електронна картка документа (470645) Комітет на засіданні 19 травня ц.р. (протокол № 71) попередньо розглянув проект Закону України "Про внесення змін до статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України» щодо особливостей розгляду пропозицій і поправок до законопроектів, які готуються до другого читання", внесений народним депутатом України Кузьміних С.В. (реєстр. № 5356 від 12.04.2021).
Метою прийняття цього законопроекту та його завданнями, як зазначено в пояснювальній записці, "є закріплення на рівні закону права головного комітету під час підготовки законопроекту до другого читання, приймати рішення про врахування внесених пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні", і для реалізації цієї мети автор пропонує внести зміни до частини першої статті 116 Регламенту 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 таке. 
Проект Закону України (реєстр. № 5356) 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. 
Разом із цим Комітет зауважив, що у тексті законопроекту та у супровідних документах до нього містяться посилання на Закон України «Про Регламент Верховної Ради України», що є юридично некоректним, оскільки Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI складається із двох пунктів. Тому, має бути посилання на Регламент Верховної Ради України, затверджений зазначеним Законом.
Відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Порядок підготовки до розгляду законопроектів у другому читанні визначені положеннями Глави 20 Регламенту Верховної Ради України, і зокрема статтею 116 передбачено строки подання пропозицій і поправок до законопроекту, який готується на друге читання. 
Комітет зазначив, що Законом України «Про внесення зміни до статті 116 Регламенту Верховної Ради України щодо вимог до пропозицій і поправок до законопроекту, який готується на друге читання» від 3 жовтня 2019 року                    № 163-ІХ до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України було внесено зміни щодо надання головному комітету права прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок до тих структурних частин законопроекту, що не були предметом розгляду у першому читанні, якщо внесення таких пропозицій і поправок зумовлене необхідністю внесення змін до інших законів, виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, який готується до другого читання.
Попередня редакція зазначеної статті 116 Регламенту Верховної Ради України не передбачала такої можливості, і вносити пропозиції та поправки можна було лише до того тексту законопроекту, який було прийнято в першому читанні, проте новели прийнятого Закону надають можливість головному комітету запобігти виникненню різночитання або колізій у майбутньому законі шляхом внесення відповідних змін до інших законів, виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, який готується до другого читання.
Автор законопроекту пропонує доповнити назву зазначеної статті 116 словами «особливості розгляду» - «Особливості розгляду та строки подання пропозицій і поправок до законопроекту, який готується до другого читання».
Крім того, законопроект містить пропозицію щодо нової редакції абзацу першого частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, а фактично його двох останніх речень. На відміну від чинної редакції, яка передбачає: «Головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування внесених пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, якщо про необхідність їх внесення було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні. Такі пропозиції і поправки повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту».
У новій редакції зазначеної норми запропоновано: «У разі внесення пропозицій і поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, про необхідність внесення яких, було зазначено у висновках цього головного комітету та/або експертного підрозділу Апарату Верховної Ради і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні, головний комітет приймає рішення про врахування таких (зазначених) пропозицій і поправок за умови їх відповідності предмету правового регулювання законопроекту.».
	Комітет вважає, що існуюча на сьогодні редакція статті 116 Регламенту Верховної Ради України, яка передбачає обмеження – «як виняток», є виправданою, оскільки сприяє можливості внесення комплексних змін і до законопроекту, який прийнято в першому читанні за основу, і до інших законів України, якщо такі зміни стосуються предмету правового регулювання зазначеного проекту закону і є необхідними для механізму його реалізації. При цьому, положеннями частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, а саме «головний комітет, як виняток, може прийняти рішення про врахування», головному комітету надається право врахувати зазначені пропозиції і поправки або, відповідно не врахувати.
	Проте, якщо погодитися із редакцією, запропонованою у поданому законопроекті, буде по суті відкрита можливість для внесення будь-яких пропозицій та поправок до прийнятого у першому читанні законопроекту, а відтак, головний комітет буде зобов’язаний врахувати ті внесені пропозиції і поправки, які на розсуд комітету стосуються предмета правового регулювання законопроекту. У такому випадку прийняття Верховною Радою України законопроекту в першому читанні за основу буде зведено до формальності, а поділ законодавчої процедури на етапи втратить сенс. Адже, відповідно до частин першої та другої статті 102 Регламенту Верховної Ради України законопроекти розглядаються Верховною Радою України, як правило, за процедурою трьох читань, а саме: перше читання – обговорення основних принципів, положень, критеріїв, структури законопроекту та прийняття його за основу; друге читання – постатейне обговорення і прийняття законопроекту в другому читанні; третє читання – прийняття законопроекту, який потребує доопрацювання та узгодження, в цілому. Отже, початковий етап розгляду законопроекту – це перше читання. Йому передує попередній розгляд законопроектів, проектів інших актів у комітетах Верховної Ради України (стаття 93 Регламенту Верховної Ради України). 
	Відтак, є достатньо часу і можливостей ознайомитися з законопроектом, проектом іншого акта, розглянути його і запропонувати своє бачення як головному комітету, для врахування при підготовці свого висновку, а відтак і під час обговорення і прийняття за основу цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України та, у разі необхідності, внести пропозиції повернути законопроект на повторне перше читання на доопрацювання суб’єкту права законодавчої ініціативи – автору законопроекту для впорядкування його положень. 
	Крім того, важливо розділяти поняття «внесення пропозицій» і «розгляд пропозицій». Адже положення статті 116 Регламенту Верховної Ради України передбачають саме питання внесення пропозицій і поправок до законопроекту, який готується на друге читання, а також умови їх врахування головним комітетом. Водночас, розгляд внесених пропозицій і поправок головним комітетом та порядок включення (або не включення) їх до порівняльної таблиці законопроекту врегульовано у статті 118 Регламенту Верховної Ради України.
Враховуючи викладене та керуючись частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Закону України "Про внесення змін до статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" щодо особливостей розгляду пропозицій і поправок до законопроектів, які готуються до другого читання", внесений народним депутатом України Кузьміних С.В. (реєстр. № 5356 від 12.04.2021), та рекомендує Верховній Раді України не включати зазначений законопроект до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.



Голова Комітету 						     С.В.КАЛЬЧЕНКО


