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До реєстр. № 6177
від 18.10.2021

                                    
                                                            Комітет з питань прав людини,
 деокупації та реінтеграції 
 тимчасово окупованих територій 
 у Донецькій, Луганській областях
 та Автономної Республіки Крим,
 міста Севастополя, національних
 меншин і міжнаціональних 
 відносин
                                                                                                            

ВИСНОВОК
на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», внесений народними депутатами України Тарасенком Т.П. та іншими (всього 20 підписів)  (реєстр. № 6177 від 18.10.2021)

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України                  Стефанчука Р.О. від  18 жовтня 2021 року  (електронна картка документа (670542) Комітет на засіданні 2 лютого 2022 року (протокол № 100)  розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», внесений народними депутатами України    Тарасенком Т.П. та іншими (всього 20 підписів)  (реєстр. № 6177 від 18.10.2021).
Основним завданням законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є «створення незалежного органу виконавчої влади із спеціальним статусом з метою імплементації на національному рівні міжнародних стандартів в сфері захисту права на доступ до інформації та права на захист персональних даних».
Для реалізації зазначеної мети пропонується прийняти Закон України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», в якому пропонується внести зміни до низки законів України, зокрема, Регламенту Верховної Ради України, а саме: до статті 93 та  доповнити новою статтею 2325 (розгляд Верховною Радою щорічних та спеціальних доповідей Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації).
Комітет зазначив, що Планом законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 2 лютого 2021 року № 1165-IX, не передбачено підготовку питання щодо створення Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації.
Відповідно до частини четвертої 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, що проект Закону України (реєстр. № 6177) 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 осіб, які мають право законодавчої ініціативи, з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.
Водночас, при оформленні законопроекту допущено деякі неточності техніко-юридичного характеру, а саме: авторами законопроекту пропонується внести зміни до Закону України «Про Регламент Верховної Ради України», проте, посилання має бути на Регламент Верховної Ради України, затверджений відповідним  Законом, оскільки за структурою Закон України «Про Регламент Верховної Ради України» складається з двох пунктів. 
По суті внесеного законопроекту (реєстр. № 6177) Комітет зазначив таке.
Автори законопроекту пропонують внести зміни до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, а саме:
доповнити частину четверту новими абзацами, в яких передбачити:
- «За дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, за зверненням головного комітету, голови або першого заступника голови головного комітету чи з власної ініціативи комітет, до предмета відання якого належить питання захисту персональних даних, розглядає законопроект, проект іншого акта та готує експертний висновок на відповідність міжнародним стандартам в сфері захисту персональних даних;
- «Висновок комітету, до предмета відання якого належать питання захисту персональних даних, додається до висновку головного комітету та має бути поданий до головного комітету у 21-денний строк з дня отримання законопроекту, проекту іншого акта для надання висновку. У разі якщо законопроект, проект іншого акта суперечить міжнародним стандартам в сфері захисту персональних даних, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання захисту персональних даних, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради»;
- частину п’яту доповнити новим абзацом другим такого змісту: «У разі якщо законопроект, проект іншого акта містять положення, що передбачають обробку персональних даних, головний комітет на своєму засіданні заслуховує позицію Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації щодо відповідності законопроекту, проекту іншого акта міжнародним стандартам в сфері захисту персональних даних.».
Крім цього, пропонується доповнити Регламент Верховної Ради України статтею 2325 , в якій передбачити розгляд Верховною Радою України щорічних та спеціальних доповідей Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації.
З питань, що належать до предмета відання, Комітет зазначив таке. 	
Положення статті 19 Конституції України передбачають, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Згідно з положеннями частини першої статті 89 Конституції України, Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів.
Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України, законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», Регламентом Верховної Ради України, іншими законами України та  постановами Верховної Ради України. 
Автори законопроекту у пунктах 10, 11 частини четвертої статті 4 проекту Закону України «Про Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації» передбачають, що до повноважень Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації (далі – Національна комісія)  належить  надання Верховній Раді України обов’язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроектів, які стосуються обробки персональних даних, доступу до публічної інформації (пункт 10) та погодження проектів законів та підзаконних нормативно-правових актів, які стосуються обробки персональних даних, доступу до публічної інформації (пункт 11). 
Натомість, авторами законопроекту не пропонується внесення відповідних змін до Регламенту Верховної Ради України щодо  «обов’язкового розгляду консультативних висновків Національної комісії до законопроектів, які стосуються обробки персональних даних, доступу до публічної інформації», тому залишається незрозумілим, де мають бути враховані такі висновки: у висновку головного комітету, а чи це має бути окремий акт. 
Водночас Комітет зауважив, що  законодавча процедура, визначена Регламентом Верховної Ради України, передбачає розгляд Верховною Радою України висновків на законопроекти, зокрема висновку  комітету, визначеного головним з підготовки і попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта (частини перша статті 93 Регламенту Верховної Ради України), та експертних висновків комітетів, до предмета відання яких належать питання бюджету, питання боротьби з корупцією, оцінка відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції (частина перша статті 93 Регламенту Верховної Ради України); комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту (частина четверта статті 93 Регламенту Верховної Ради України); комітету, до предмета відання якого належать питання конституційного права (пункт 1 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України); наукова, юридична та інша експертиза (частина перша статті 103 Регламенту Верховної Ради України).
Також Комітет звернув увагу на те, що положення запропонованого нового абзацу четвертого частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, в якому, зокрема, передбачено, що у разі якщо законопроект, проект іншого акта суперечить міжнародним стандартам в сфері захисту персональних даних, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання захисту персональних даних, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, дублює положення частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України в контексті надання відповідного експертного висновку комітетом, до предмета відання якого належать питання регламенту, який розглядає законопроект, проект іншого акта та готує експертний висновок на відповідність його оформлення та реєстрації вимогам закону,  Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів. 
Водночас, зазначені положення знаходяться у системному взаємозв’язку з положеннями пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, зокрема, однією з підстав повернення законопроекту, проекту іншого акта без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України, є висновок комітету,  до предмета відання якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений та/або зареєстрований без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
У такому разі, відповідно до частини першої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, Голова Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов'язків Перший заступник, заступник Голови Верховної Ради України за наявності передбачених статтею 94 Регламенту Верховної Ради України підстав за пропозицією головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії або Погоджувальної ради повертає внесений законопроект, проект іншого акта суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.  
Не зважаючи на це, автори законопроекту (реєстр. № 6177) не пропонують зміни до частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, що не дає підстав за наявності висновку комітету, до предмета відання якого належать питання захисту персональних даних, для повернення Головою Верховної Ради України законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Крім цього, Комітет також звернув увагу і на новий абзац другий частини п’ятої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, яким передбачено, що «у разі якщо законопроект, проект іншого акта містять положення, що передбачають обробку персональних даних, головний комітет на своєму засіданні заслуховує позицію Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації щодо відповідності законопроекту, проекту іншого акта міжнародним стандартам в сфері захисту персональних даних». 
З огляду на зазначене, Комітет зауважив, що у запропонованому законопроекті пропонується три різні не пов’язані між собою підходи для розгляду Верховною Радою України законопроектів з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації, зокрема, це:
  надання Національною комісією з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації Верховній Раді України обов’язкових до розгляду консультативних висновків щодо законопроектів, які стосуються обробки персональних даних, доступу до публічної інформації;
 у разі якщо законопроект, проект іншого акта суперечить міжнародним стандартам в сфері захисту персональних даних, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання захисту персональних даних, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України;
«у разі якщо законопроект, проект іншого акта містять положення, що передбачають обробку персональних даних, головний комітет на своєму засіданні заслуховує позицію Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації щодо відповідності законопроекту, проекту іншого акта міжнародним стандартам в сфері захисту персональних даних».
Комітет зазначив, що відповідно до положень статті 11 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» комітети Верховної Ради України здійснюють законопроектну, організаційну, контрольну функції.
Під час здійснення законопроектної функції, комітет Верховної Ради України має право, зокрема, звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, об’єднань громадян з проханням висловити пропозиції щодо проектів законів (пункт 9 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»). 
Крім того, положеннями статті 48 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що комітети мають право запрошувати на своє засідання Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України, міністрів, керівників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, а також їх посадових і службових осіб, отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз’яснення. 
Поряд з цим, положення частин п’ятої та шостої статті 93 Регламенту Верховної Ради України передбачають, що до попереднього розгляду законопроекту, проекту іншого акта головний комітет  на своє засідання може запропонувати Кабінету Міністрів України, міністерствам, іншим державним органам, об'єднанням громадян висловити свою думку щодо доцільності його прийняття (частина п’ята), а також запрошувати ініціатора внесення законопроекту чи представника суб'єкта права законодавчої ініціативи, а в разі необхідності - представників Кабінету Міністрів України, міністерств, інших державних органів, об'єднань громадян, а також експертів, фахівців та інших осіб (частина шоста).
Відтак, можливість участі представників Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації на засіданні відповідного комітету Верховної Ради України вищезазначеними нормами вже передбачена, а тому не є доцільним  доповнювати частину п’яту статті 93 Регламенту Верховної Ради України запропонованою новелою.
Крім того, стаття 93 Регламенту Верховної Ради України передбачає загальну процедуру розгляду законопроектів, проектів інших актів у комітетах, відтак недоречно виокремлювати порядок розгляду питань щодо відповідності законопроекту, проекту іншого акта міжнародним стандартам в сфері захисту персональних даних саме в цій статті.
Щодо запропонованої нової статті 2325 Регламенту Верховної Ради України, Комітет звернув увагу на таке.
Статтею 85 Конституції України визначені повноваження Верховної Ради України, зокрема, пунктом 33 частини першої цієї статті передбачено, що  Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у межах, визначених  Конституцією України та законом. 
Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у різних організаційно-правових формах. Зокрема, це – контроль за виконанням Державного бюджету України (пункт 4 частини першої статті 85), за діяльністю Кабінету Міністрів України (пункт 13 частини першої статті 85); заслуховування щорічних доповідей Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні (пункт 17 частини першої статті 85); висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади (пункт 25 частини першої статті 85); розгляд у встановленому порядку питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції недовіри йому (частина перша                 статті 87). З питань додержання конституційних прав і свобод людини і громадянина парламентський контроль здійснюється Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (стаття 101), з питань використання коштів Державного бюджету України – Рахунковою палатою, яка діє від імені парламенту (стаття 98 Конституції України). 
Крім цього, Комітет звернув увагу на те, що Верховною Радою України                                          3 грудня 2020 року було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення ефективної реалізації парламентського контролю» (№ 1052-IX),  яким внесені зміни до Глави 38-1 Регламенту Верховної Ради України (статті 2321 – 2324) щодо розгляду Верховною Радою України звітів, доповідей та іншої інформації державних органів та посадових осіб (крім Кабінету Міністрів України).
Так, статтею 2321 Регламенту Верховної Ради України визначено порядок розгляду Верховною Радою України звітів  і доповідей державних органів та посадових осіб, а саме: 1) Директора Державного бюро розслідувань,                                           2)  Генерального прокурора, 3)  Голови Служби безпеки України,                                                     4) Антимонопольного комітету України; 5) Фонду державного майна України;     6) Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, 7) Голови Національного банку України.
Крім того, статтею 2324 Регламенту Верховної Ради України передбачено порядок заслуховування звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб, а саме: 
звіти, доповіді та інформація інших державних органів та посадових осіб подаються до Верховної Ради України у передбачених законом випадках і надаються народним депутатам України та одночасно направляються до комітетів, до предмета відання яких належать відповідні питання. Заслуховування звітів, доповідей та інформації інших державних органів та посадових осіб здійснюється у комітетах, які можуть ініціювати перед Верховною Радою України питання про заслуховування таких звітів, доповідей та інформації на пленарному засіданні Верховної Ради України. Висновки Рахункової палати, інші матеріали, пов’язані з розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України звіту, доповіді та інформації інших державних органів та посадових осіб, зазначених у частині першій статті 2324, надаються народним депутатам України не пізніш як за три дні до дня заслуховування звіту, доповіді чи інформації. Питання про заслуховування на пленарному засіданні Верховної Ради України звіту, доповіді та інформації інших державних органів та посадових осіб, включаються до порядку денного сесії Верховної Ради України та розглядаються на пленарному засіданні Верховної Ради України у порядку, передбаченому частиною шостою статті 2321 Регламенту Верховної Ради України.
Відтак, не є доцільним виокремлювати такий орган, як Національну  комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації щодо надання головою цієї комісії щорічної та/або спеціальної доповіді Верховній Раді України про стан дотримання права на захист персональних даних та права на доступ до публічної інформації в Україні, а відтак юридично невірно передбачати в Регламенті Верховної Ради України ще одну нову статтю щодо розгляду Верховною Радою України щорічних та спеціальних доповідей Національної комісії з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації.
Крім того Комітет звернув увагу на те, що з метою приведення положень Регламенту Верховної Ради України у відповідність до Конституції України, а  також комплексного удосконалення законодавчих актів у сфері парламентського права, забезпечення впровадження Рекомендацій місії Європейського Парламенту щодо внутрішньої реформи та підвищення інституційної спроможності Верховної Ради України, схвалених Постановою Верховної Ради України № 1035-VIII від 17 березня 2016 року, утворено Робочу групу з підготовки комплексних законодавчих пропозицій щодо внесення змін до законів України у сфері парламентського права завданням якої, зокрема, є підготовка пропозицій щодо комплексного удосконалення положень Регламенту Верховної Ради України, законів України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України» та низки інших законів України (Розпорядження Голови Верховної Ради України від 24 листопада 2021 року № 431). 
Комітет зауважив, що у висновку Комітету з питань бюджету від 27 січня 2022 року зазначено, що «законопроект матиме вплив на показники бюджету (потребуватиме додаткових видатків державного бюджету на створення і функціонування Комісії, а також може призвести до збільшення доходів державного бюджету від штрафів у разі виявлення відповідних правопорушень). У разі прийняття відповідного закону він має вводитися в дію відповідно до вимог частини третьої статті 27 Бюджетного кодексу України». Відтак, крім зазначених у висновку зауважень щодо оформлення та правового змісту законопроекту, до супровідних документів мало бути додане фінансово-економічне обгрунтування (частини третя статті 91 Регламенту Верховної Ради України). Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, у разі якщо законопроект, проект іншого акта оформлено та/або зареєстровано без дотримання вимог закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, висновок комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, направляється головному комітету та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту, проекту іншого акта суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, частиною першою та пунктами 2, 3 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив 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 Національну комісію з питань захисту персональних даних та доступу до публічної інформації», внесений народними депутатами України                   Тарасенком Т.П. та іншими (всього 20 підписів)  (реєстр. № 6177 від 18.10.2021), і  прийняв рішення направити його Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду даного законопроекту, та Голові Верховної Ради України для повернення законопроекту суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
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