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До реєстр. № 5846-2             
  від 20.08.2021






Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування

ВИСНОВОК
на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про  внесення  змін  до статті 9 Закону  України  "Про центральні  органи  виконавчої  влади"  щодо  визначення  вимог  до  особи, яка призначається на посаду першого заступника міністра чи заступника міністра», внесений народними депутатами України Корнієнком О.С. та іншими (всього 6 підписів) (реєстр. № 5846-2 від 20.08.2021)

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України 
Разумкова Д.О. від 25 серпня 2021 року (електронна картка документа (619345) Комітет на засіданні 13 жовтня ц.р. (протокол № 85) розглянув проект Закону України «Про  внесення  змін  до статті 9 Закону  України  "Про центральні  органи  виконавчої  влади"  щодо  визначення  вимог  до  особи, яка призначається на посаду першого заступника міністра чи заступника міністра», внесений народними депутатами України Корнієнком О.С. та іншими (всього 
6 підписів) (реєстр. № 5846-2 від 20.08.2021), на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам.
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 9 Закону  України  «Про центральні органи виконавчої влади», метою яких, як зазначено в пояснювальній записці, є «підвищення кадрової спроможності органів виконавчої влади. Основні завдання законопроекту полягають у сприянні підвищенню професійності, результативності та ефективності системи органів виконавчої влади».
Проект Закону України (реєстр. № 5846-2) зареєстрований як  альтернативний до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення кадрової спроможності органів виконавчої влади», внесеного народними депутатами України Бужанським М.А. та іншими (всього 
34 підписи) (реєстр. № 5846 від 12.08.2021), яким пропонується внести зміни до статті 9 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та до статті 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України зазначаємо, що проект Закону України (реєстр. № 5846-2) внесено на 
реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами, другою і шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписами осіб, які мають право законодавчої ініціативи, разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею, електронними файлами.
Крім того, проект Закону України (реєстр. № 5846-2) внесено з дотриманням вимог частин першої та другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України, згідно з якими альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин. Альтернативний законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання.
Разом з тим, відповідно до частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України законопроект, проект іншого акта вноситься на реєстрацію, зокрема, з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, що відсутнє у поданих супровідних документах до проекту Закону України (реєстр. № 5846-2).
Крім того, Головне науково-експертне управління Верховної Ради України у своєму висновку на законопроект (реєстр. № 5846-2 від 20.08.2021) зазначило, що на момент підготовки висновку законопроект не включений до Плану законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженого постановою Верховної Ради України від 02.02.2021 № 1165-ІХ. 
Враховуючи викладене, Комітет ухвалив цей експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про  внесення  змін  до статті 9 Закону  України  "Про центральні  органи  виконавчої  влади"  щодо  визначення  вимог  до  особи, яка призначається на посаду першого заступника міністра чи заступника міністра» (реєстр. № 5846-2 від 20.08.2021) та прийняв рішення направити його Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного законопроекту.

Голова Комітету 						            С.В.КАЛЬЧЕНКО


