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До реєстр. № 7320
                                                                                                                          від 26.09.2022,
                                                                                                                            доопрацьований

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ   

ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо строків повноважень тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України в умовах воєнного стану, надзвичайного стану», внесений народними депутатами України Богданцем А.В. та іншими (всього 19 підписів) (реєстр. № 7320 від 26.09.2022, доопрацьований)

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. від 26 вересня 2022 року (електронна картка документа (1010856) Комітет на засіданні 24 жовтня ц.р. (протокол № 135) розглянув проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо строків повноважень тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України в умовах воєнного стану, надзвичайного стану», внесений народними депутатами України Богданцем А.В. та іншими (всього 19 підписів) (реєстр. № 7320 від 26.09.2022, доопрацьований), та висновки Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України від 26.10.2022 (електронна картка документа (1035010) і Комітету з питань бюджету від 04.11.2022 (електронна картка документа (1041366).
Метою законопроекту, як зазначено в пояснювальній записці до нього, є «законодавче врегулювання питання діяльності тимчасових слідчих і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України в умовах дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану шляхом внесення відповідних змін, якими пропонується встановити, що у період дії в Україні воєнного стану, надзвичайного стану Верховна Рада України за поданням слідчої комісії, спеціальної комісії, прийнятим на її засіданні, може прийняти рішення про продовження строку її повноважень на один рік, але не більше ніж на шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, надзвичайного стану».
У зв’язку з цим, пропонується внести зміни до Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України».
Комітет звернув увагу на те, що проект Закону України (реєстр. № 7320) було попередньо розглянуто Комітетом 14 червня 2022 року (протокол № 113) та висловлено низку зауважень щодо його змісту та оформлення, з огляду на які Комітетом було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України включити проект Закону України (реєстр. № 7320) до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України і за наслідками його розгляду в першому читанні повернути суб’єктам права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 
Водночас, народним депутатом України – ініціатором внесення проекту Закону України (реєстр. № 7320) 1 липня 2022 року було відкликано цей законопроект, до його розгляду Верховною Радою України, а 26 вересня                     2022 року внесено доопрацьований. 
У свою чергу, 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, що проект Закону України (реєстр. № 7320 від 26.09.2022, доопрацьований) (далі – законопроект) внесено на реєстрацію з дотриманням вимог, передбачених частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами першою, 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, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею, які подані в електронній формі. 
Комітет зазначив, що у поданому до Верховної Ради України законопроекті автори пропонують внести зміни до Регламенту Верховної Ради України, а саме: 
– частину восьму статті 85, якою передбачено, що строк повноважень тимчасової спеціальної комісії не може перевищувати одного року з дня її утворення, доповнити словами і цифрами «за винятком особливостей, визначених статтею 281 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України»; 
– у пункті 3 частини третьої статті 88 слова «але не більше одного року з дня її утворення» виключити.
Крім цього, автори законопроекту пропонують доповнити Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» новим розділом V1 та статтею 281 такого змісту: 
«Розділ V1. Особливості діяльності слідчих комісій і спеціальних комісій в умовах воєнного стану, надзвичайного стану 
Стаття 281 . Особливості діяльності слідчих комісій і спеціальних комісій в умовах воєнного стану, надзвичайного стану 
1. У період дії в Україні воєнного стану, надзвичайного стану Верховна Рада України за поданням слідчої комісії, спеціальної комісії, прийнятим на її засіданні, може прийняти рішення про продовження строку повноважень слідчої комісії, спеціальної комісії на один рік, але не більше ніж на шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, надзвичайного стану. 
2. Проект постанови про продовження строку повноважень слідчої комісії, спеціальної комісії вноситься на реєстрацію разом з поданням цієї                             комісії протягом двох днів з дня прийняття комісією відповідного рішення та розглядається на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради                  України. 
3. У разі, якщо за результатами розгляду проекту постанови про продовження строку повноважень слідчої комісії, спеціальної комісії Верховна Рада України не прийняла рішення про продовження строку її повноважень, повноваження такої слідчої комісії, спеціальної комісії припиняються в порядку, встановленому цим Законом».
Разом з цим, авторами законопроекту запропоновано частину п’яту статті 3 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», якою передбачено першочерговість розгляду Верховною Радою України питань про заслуховування звіту, висновків і пропозицій тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії, після слів «утворення відповідної комісії» доповнити словами і цифрами «а також про продовження строку повноважень слідчої комісії, спеціальної комісії відповідно до статті 281 цього Закону».
По суті запропонованих змін 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.
Частиною п’ятою статті 83 Конституції України передбачено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Відповідно до положень частин другої та третьої статті 89 Конституції України, частини першої статті 85 та частини першої статті 87 Регламенту Верховної Ради України, Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань, а також для підготовки і доопрацювання проектів законів та інших актів Верховної Ради України на правах головного комітету, якщо предмет правового регулювання таких проектів не належить до предметів відання комітетів, утворених Верховною Радою України, а для здійснення парламентського контролю шляхом проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес – тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
Організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом (частини п’ята статті 89 Конституції України).
У свою чергу, Закон України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» (далі – Закон) визначає правовий статус тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України, їх повноваження та організаційні основи діяльності.
Так, чинними положеннями частин сьомої статті 3 Закону та                      частини восьмої статті 85, частини другої статті 87 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що строк повноважень тимчасової слідчої і тимчасової спеціальної комісій не може перевищувати одного року з дня утворення такої комісії.
З огляду на це Комітет зауважив, що пропонуючи доповнити частину восьму статті 85 Регламенту Верховної Ради України словами і цифрами «за винятком особливостей, визначених статтею 281 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», ініціаторами внесення не запропоновано змін до положень частини сьомої статті 3 Закону, яка містить аналогічні вимоги щодо строку повноважень тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, про що також зазначено у висновку Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України на проект Закону України (реєстр. № 7320 від 26.09.2022, доопрацьований). 
Крім того, Комітет звернув увагу на положення частини першої нової             статті 281 Закону, якими пропонується передбачити, що у період дії в Україні воєнного стану, надзвичайного стану Верховна Рада України за поданням тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії, прийнятим на її засіданні, може прийняти рішення про продовження строку повноважень тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії на один рік, але не більше ніж на шість місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану, надзвичайного стану.
Комітет зауважив, що запропонована редакція залишає правову невизначеність щодо обчислення строку, на який може бути продовжено повноваження тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії, у період дії в Україні воєнного стану, надзвичайного стану.
Так, не можна дійти однозначного висновку щодо того, з якого дня має починатися перебіг строку, на який продовжено повноваження тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії: з дня прийняття Верховною Радою України рішення про продовження строку чи з наступного дня після закінчення строку, на який було утворено тимчасову слідчу комісію, тимчасову спеціальну комісію. 
Крім цього, з огляду на імперативність положень щодо тривалості строку, на який може бути продовжено повноваження тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії, а саме: один рік – під час дії воєнного стану, надзвичайного стану, та не більш ніж на шість місяців – після припинення чи скасування воєнного стану, надзвичайного стану, є неможливим виконання вимог закону у разі припинення чи скасування воєнного стану, надзвичайного стану, через менш ніж шість місяців після прийняття Верховною Радою України рішення про продовжено строку повноважень тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії.  
Разом з цим, наведені зауваження є справедливими і щодо обчислення строку подання тимчасовою слідчою комісією, тимчасовою спеціальною комісією звіту про виконану роботу у разі продовження строку повноважень таких комісій, у період дії в Україні воєнного стану, надзвичайного стану. 
Також Комітет зазначив, що положення частини першої нової статті 281 Закону містить високий ступінь деталізації правової норми в частині того, що подання тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії про продовження строку повноважень комісії має бути прийнято саме на її засіданні, оскільки положеннями частини першої статті 6 Закону вже визначено, що формою роботи тимчасової слідчої комісії є засідання.
 Крім цього, Комітет звернув увагу на редакцію абзацу першого                      частини п’ятої статті 3 Закону із зміни, запропонованими авторами законопроекту, а саме:
«Питання про заслуховування звіту, висновків і пропозицій слідчої комісії, спеціальної комісії відповідно до порядку, встановленого цим Законом, і в термін, визначений у постанові Верховної Ради України про утворення відповідної комісії, а також про продовження строку повноважень слідчої комісії, спеціальної комісії відповідно до статті 281 цього Закону, позачергово без голосування включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України наступного дня пленарних засідань після дня подання звіту, висновків і пропозицій та розглядається першим на пленарному засіданні».
Комітет зауважив, що розширюючи перелік питань, які позачергово без голосування включаються до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України, автори законопроекту не вносять змін до тієї частини наведеної норми, у якій визначається день пленарних Верховної Ради України, на якому має бути розглянуто відповідне питання, залишаючи при цьому чинну редакцію, яка стосується подання звіту, висновків і пропозицій тимчасовою слідчою комісією, тимчасовою спеціальною комісією, а не подання про продовження строку повноважень окремої тимчасової комісії та розгляду відповідного проекту Постанови. 
Разом з цим, Комітет звернув увагу на невідповідність юридичних конструкцій, використаних ініціаторами внесення для визначення дня пленарних засідань Верховної Ради України, на якому має бути розглянуто питання про продовження строку повноважень тимчасової слідчої комісії, тимчасової спеціальної комісії, а саме: у абзаці першому частини п’ятої статті 3 Закону зазначається про те, що це питання «позачергово без голосування включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України … та розглядається першим на пленарному засіданні», водночас, згідно з частиною другою нової статті 281 Закону воно «розглядається на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради України».
Також Комітет привернув увагу до того, що пропонуючи визначити особливості діяльності тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій в умовах воєнного стану, надзвичайного стану, поза увагою авторів законопроекту залишилось питання подання тимчасовими слідчими комісіями до Верховної Ради України звітів про виконану роботу, у разі продовження строку їх повноважень більше ніж на один рік. 
З огляду на це Комітет зазначив, що чинними положеннями статті 3 Закону та  частини сьомої статті 88 Регламенту Верховної Ради України, передбачено, що у визначений Верховною Радою України термін, але не пізніш як через шість місяців з дня утворення тимчасової слідчої комісії, подає Верховній Раді України, зокрема, письмовий звіт, а Верховна Рада України заслуховує його в будь-який час не пізніше встановленого терміну для діяльності тимчасової слідчої комісії або на її вимогу раніше цього терміну, але не більше двох разів за весь термін її діяльності.
Комітет зауважив, що дотримання наведених вимог щодо кількості подання тимчасовою слідчою комісією звітів Верховній Раді України, у разі якщо строк повноважень тимчасової слідчої комісії становитиме більше одного року з дня утворення такої комісії, є неможливим. 
Відтак, запропоновані зміни до частини восьмої статті 85 Регламенту Верховної Ради України не узгоджуються із положеннями частини сьомої                статті 88 Регламенту Верховної Ради України. 
Крім цього, з огляду на коло питань, які пропонується врегулювати в цьому законопроекті, а також враховуючи аналіз практики застосування окремих положень Закону та Регламенту Верховної Ради України, Комітет вважає за необхідне деталізувати норми цих законів в частині підстав припинення повноважень тимчасових слідчих комісій та тимчасових спеціальних комісій, а також здійснити уніфікацію термінів, що вживаються в законопроекті, Законі та Регламенті Верховної Ради України, а саме: «строк» / «термін», «звіт» / «звіт про виконану роботу». 
Враховуючи зазначені зауваження та пропозиції, законопроект (реєстр.            № 7320 від 26.09.2022, доопрацьований) потребує доопрацювання під час його підготовки до другого читання, а також, відповідно до частини першої статті 116  Регламенту Верховної Ради України, згідно з якою 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 України і оголошено головуючим на пленарному засіданні під час розгляду такого законопроекту у першому читанні, необхідно внести відповідні зміни до                 статей 3, 4, 7, 9, 13, 17, 18, 21, 22, 23 та пункту 2 Розділу VII Прикінцеві положення Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», а також статей 85, 86, 87, 88 Регламенту Верховної Ради України.
Комітет ухвалив висновок на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо строків повноважень тимчасових слідчих комісій і тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України в умовах воєнного стану, надзвичайного стану», внесений народними депутатами України Богданцем А.В. та іншими (всього 19 підписів) (реєстр. № 7320 від 26.09.2022, доопрацьований), та рекомендує Верховній Раді України включити цей законопроект до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України і за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу з дорученням Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України підготувати цей законопроект до другого читання, передбачивши внесення необхідних змін до Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та Регламенту Верховної Ради України, зазначених у висновку Комітету, про що оголошується головуючим на пленарному засіданні відповідно до положень частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету.   


  Голова Комітету 						            С.В.КАЛЬЧЕНКО



