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До реєстр. № 5069-П1
від 15.07.2021

                                                                                  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 14.07.2021 року про прийняття в цілому як Закону України проекту Закону України «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5069 від 15.02.2021)», внесений народними депутатами України Суховим О.С., Вельможним С.А. (реєстр. № 5069-П1 від 15.07.2021)

За дорученням від 19 липня 2021 року (електронна картка документа (591725) Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. Комітет невідкладно на засіданні 20 липня ц.р. (протокол № 79) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 14.07.2021 року про прийняття в цілому як Закону України проекту Закону України «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5069 від 15.02.2021)», внесений народними депутатами України Суховим О.С., Вельможним С.А. (реєстр. № 5069-П1 від 15.07.2021) (електронна картка документа (587604).
Поданим проектом Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 5069-П1) передбачається скасувати рішення Верховної Ради України від 14.07.2021 року про прийняття в цілому як Закону України проекту Закону України «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5069 від 15.02.2021), оскільки, як зазначено в пояснювальній записці до проекту: «враховуючи те, що проект Закону України «Про внесення змін до статті 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5069 від 15.02.2021) – є пов’язаним з прийнятим в цілому як Закон України  проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя» (реєстр. № 5068 від 15.02.2021), з метою недопущення порушення конституційних прав членів Вищої ради правосуддя, пропонується скасувати прийняті Закони».
Ïî ñóò³ ïîäàíîãî ïðîåêòó Ïîñòàíîâè Êîì³òåò çàçíà÷èâ òàêå.
Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ òà ñòåíîãðàìîþ ïëåíàðíîãî çàñ³äàííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 14 ëèïíÿ 2021 ðîêó, ðîçì³ùåíèìè íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ðîçãëÿä ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³   188-32 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåâèêîíàííÿ çàêîííèõ âèìîã äèñöèïë³íàðíîãî ³íñïåêòîðà Âèùî¿ ðàäè ïðàâîñóääÿ» (ðåºñòð. ¹ 5069) ó äðóãîìó ÷èòàíí³ ðîçïî÷àâñÿ ç ðîçãëÿäó òà îáãîâîðåííÿ ïðîïîçèö³é ³ ïîïðàâîê ñóá’ºêò³â ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè – íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îáãîâîðåííÿ ïðîïîçèö³é ³ ïîïðàâîê äî çàêîíîïðîåêòó ãîëîâóþ÷èé íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ãîëîâà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè Ðàçóìêîâ Ä.Î. ïîñòàâèâ íà ãîëîñóâàííÿ ïðîïîçèö³þ ïðî ïðèéíÿòòÿ â äðóãîìó ÷èòàíí³ òà â ö³ëîìó ç íåîáõ³äíèìè òåõí³êî-þðèäè÷íèìè ïðàâêàìè ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 188-32 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåâèêîíàííÿ çàêîííèõ âèìîã äèñöèïë³íàðíîãî ³íñïåêòîðà Âèùî¿ ðàäè ïðàâîñóääÿ» (ðåºñòð. ¹ 5069). Çàçíà÷åíèé Çàêîí Óêðà¿íè áóëî ïðèéíÿòî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè â äðóãîìó ÷èòàíí³ òà â ö³ëîìó («çà» – 265 íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè).
Ïîëîæåííÿ ÷àñòèíè ïåðøî¿ ñòàòò³ 48 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àþòü ïðîöåäóðó ñêàñóâàííÿ Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè ïðèéíÿòèõ ð³øåíü äî ï³äïèñàííÿ çàêîíîïðîåêòó, ïîñòàíîâè, ³íøîãî àêòà Ãîëîâîþ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.
Â³äïîâ³äíî äî ÷àñòèí òðåòüî¿ – ñüîìî¿ ö³º¿ ñòàòò³, ó ðàç³ ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíî¿ Ðåãëàìåíòîì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðîöåäóðè ïðè ðîçãëÿä³ é ãîëîñóâàíí³ ïðîåêòó çàêîíó, ïîñòàíîâè, ³íøîãî àêòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ³íøèé ñóá’ºêò ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ÷è éîãî ïðåäñòàâíèê ìîæóòü çâåðíóòèñÿ äî ãîëîâóþ÷îãî íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ³ç çàÿâîþ ïðî ïîðóøåííÿ Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðè ðîçãëÿä³ é ãîëîñóâàíí³ ïèòàííÿ. Ãîëîâóþ÷èé íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ ïîâèíåí íåâ³äêëàäíî âæèòè çàõîä³â äëÿ óñóíåííÿ ïîðóøåíü Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ÿê³ âèíèêëè ïðè ðîçãëÿä³ é ãîëîñóâàíí³ ïèòàííÿ, àáî ó ðàç³ âèíèêíåííÿ ïåðåøêîä, ÿê³ ìîãëè âïëèíóòè íà ðåçóëüòàòè ãîëîñóâàííÿ ï³ä ÷àñ éîãî ïðîâåäåííÿ, ïðîâåñòè çà ð³øåííÿì Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïîâòîðíå ãîëîñóâàííÿ áåç îáãîâîðåííÿ. Ó ðàç³, ÿêùî â ðåçóëüòàò³ âæèòèõ ãîëîâóþ÷èì íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ çàõîä³â íå çàáåçïå÷åíî ïðèïèíåííÿ ïîðóøåííÿ Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè òà íå óñóíóòî íàñë³äê³â öüîãî ïîðóøåííÿ ïðè ãîëîñóâàíí³ çà çàêîí, ïîñòàíîâó ÷è ³íøèé àêò Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â ö³ëîìó àáî ÿêùî ãîëîâóþ÷èé íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ çàëèøèâ çàÿâó áåç ðîçãëÿäó, íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ³íøèé ñóá’ºêò ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè ìîæå ó äâîäåííèé ñòðîê çâåðíóòèñÿ äî Ãîëîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ç â³äïîâ³äíîþ çàÿâîþ. Îäíî÷àñíî íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè, ³íøèé ñóá’ºêò ïðàâà çàêîíîäàâ÷î¿ ³í³ö³àòèâè âíîñèòü ïðîåêò ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðî ïðèéíÿòòÿ çàêîíó, ïîñòàíîâè ÷è ³íøîãî àêòà Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â ö³ëîìó. 
Êîì³òåò çàçíà÷èâ, ùî ï³ä ÷àñ îáãîâîðåííÿ ïðîïîçèö³é ³ ïîïðàâîê äî çàêîíîïðîåêòó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè Сухов О.С., Вельможний С.А., ÿê³ º àâòîðàìè âíåñåíîãî ïðîåêòó Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè (ðåºñòð.                 ¹ 5069-Ï1), íå çâåðòàëèñÿ äî ãîëîâóþ÷îãî íà ïëåíàðíîìó çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ³ç çàÿâîþ ïðî ïîðóøåííÿ Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðè ðîçãëÿä³ é ãîëîñóâàíí³ çàçíà÷åíîãî ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè. Äî òîãî æ, çã³äíî ç äàíèìè ïî³ìåííîãî ãîëîñóâàííÿ, ðîçì³ùåíèìè íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ï³ä ÷àñ ãîëîñóâàííÿ çà ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó (ðåºñòð. ¹ 5069) â ö³ëîìó íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè Сухов О.С.,                         Вельможний С.А. ãîëîñóâàëè «çà».
Íàòîì³ñòü, íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè Сухов О.С., Вельможний С.А. âíåñëè íà ðîçãëÿä Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ïðîåêò Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Про ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 14.07.2021 ðîêó ïðî ïðèéíÿòòÿ â ö³ëîìó ÿê Çàêîíó Óêðà¿íè ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 188-32 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåâèêîíàííÿ çàêîííèõ âèìîã äèñöèïë³íàðíîãî ³íñïåêòîðà Âèùî¿ ðàäè ïðàâîñóääÿ» (ðåºñòð. ¹ 5069 â³ä 15.02.2021)» (ðåºñòð. ¹ 5069-Ï1 â³ä 15.07.2021).
Çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè ÷àñòèíè âîñüìî¿ ñòàòò³ 48 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, êîì³òåò, äî ïðåäìåòà â³äàííÿ ÿêîãî íàëåæàòü питання регламенту, в терміновому порядку, але не пізніш як за три дні від дня одержання проекту Постанови Верховної Ради України з урахуванням календарного плану роботи сесії Верховної Ради України, готує висновок щодо доцільності його прийняття чи відхилення.
Âðàõîâóþ÷è âèùåâèêëàäåíå, êåðóþ÷èñü ÷àñòèíàìè òðåòüîþ, ï’ÿòîþ, øîñòîþ ³ âîñüìîþ ñòàòò³ 48 Ðåãëàìåíòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, Комітет ухвалив висновок на проект Ïîñòàíîâè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Про ñêàñóâàííÿ ð³øåííÿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 14.07.2021 ðîêó ïðî ïðèéíÿòòÿ â ö³ëîìó ÿê Çàêîíó Óêðà¿íè ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ñòàòò³ 188-32 Êîäåêñó Óêðà¿íè ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ùîäî âñòàíîâëåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íåâèêîíàííÿ çàêîííèõ âèìîã äèñöèïë³íàðíîãî ³íñïåêòîðà Âèùî¿ ðàäè ïðàâîñóääÿ» (ðåºñòð. ¹ 5069 â³ä 15.02.2021)», âíåñåíèé íàðîäíèìè äåïóòàòàìè Óêðà¿íè Суховим О.С., Вельможним С.А. (ðåºñòð.             ¹ 5069-Ï1 â³ä 15.07.2021), та ðåêîìåíäóº Верховній Раді України визначитися шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови.
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету.

Ãîëîâà Êîì³òåòó 						Ñ.Â.ÊÀËÜ×ÅÍÊÎ





