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                                                                                           До реєстр. № 8136
                                                                                           від 19.10.2022
                                         
                                                                        ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

                                             ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», внесений народними депутатами України Завітневичем О.М. та іншими (реєстр. № 8136 від 19.10.2022)

Комітет на засіданні 10 січня 2023 року (протокол № 142) розглянув, згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України
Стефанчука Р.О. від 20 жовтня 2022 року (електронна картка документа (1027247), проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», внесений народними депутатами України Завітневичем О.М. та іншими (реєстр. № 8136 від 19.10.2022), а також висновки Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки (лист від 14 листопада 2022 року № 04-22/9-2022/193232), Комітету з питань цифрової трансформації (лист від 6 грудня 2022 року № 04-33/18-2022/209301), Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва (лист від 13 грудня 2022 року № 04-19/03-2022/214385), про що зазначив таке.
Метою проекту Постанови Верховної Ради України, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є уточнення предметів відання деяких комітетів Верховної Ради України, насамперед Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, шляхом узгодження їх з термінологією і новаціями, запровадженими у нещодавно прийнятих законодавчих актах України, які регулюють сферу національної безпеки і оборони, а також прагненнями держави щодо набуття членства в НАТО, шляхом внесення змін до пунктів 9, 12 і 23 додатка до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» щодо уточнення предметів відання Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки,  Комітету з питань цифрової трансформації. 
Так, ініціатори внесення проекту Постанови пропонують:
– виключити питання «законодавче забезпечення відсічі зовнішньої агресії проти України, невійськових міжнародних форм та методів стримування держави-агресора» (абзац шостий пункту 9) з переліку питань предмета відання Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, (підпункт 1 пункту 1 проекту Постанови);
– розширити новими питаннями предмет відання Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, виклавши пункт 12 в новій редакції (підпункт 2 пункту 1 проекту Постанови);
– питання «кібербезпека та кіберзахист, у тому числі у сфері критичної інфраструктури» (абзац двадцятий пункту 23) та «технічний та криптографічний захист інформації» (абзац двадцять перший пункту 23) виключити з предмета відання Комітету з питань цифрової трансформації (підпункт 3 пункту 1 проекту Постанови).
Комітет зазначив, що проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 8136) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частиною другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписами осіб, які мають право законодавчої ініціативи, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом.
По суті змісту проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 8136) Комітет зазначив таке.
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 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.
Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань про утворення, ліквідацію комітетів, зміну їх назв чи предметів відання, обрання, зміни їх керівництва та персонального складу визначається на основі Конституції України, Законом України «Про комітети Верховної Ради України» та Регламентом Верховної Ради України.
У свою чергу, відповідно до положень частин першої, четвертої статті 5
Закону України «Про комітети Верховної Ради України» Верховна Рада України затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання, а також може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання.
Також звертаємо увагу на те, що особливості здійснення контрольних функцій Верховної Ради України у сферах національної безпеки і оборони, а також правові та організаційні засади створення та функціювання національної системи захисту критичної інфраструктури, що  є складовою законодавства у сфері національної безпеки, визначаються, зокрема, законами України «Про національну безпеку України» та «Про критичну інфраструктуру».
Так, відповідно до положень статті 6 Закону України «Про національну безпеку України», з метою гарантування неухильного і безумовного дотримання державними органами спеціального призначення з правоохоронними функціями, правоохоронними органами спеціального призначення та розвідувальними органами вимог Конституції України щодо забезпечення національної безпеки створюється комітет Верховної Ради України, до повноважень якого належить забезпечення контрольних функцій Верховної Ради України за діяльністю цих органів. Завдання та повноваження цього комітету Верховної Ради України визначаються законом.  
Положеннями статті 27 Закону України «Про критичну інфраструктуру» визначено, що  контроль за дотриманням законодавства при здійсненні заходів із забезпечення захисту критичної інфраструктури здійснюється Верховною Радою України в порядку, визначеному Конституцією України. Комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання національної безпеки і оборони, та комітет Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання кібербезпеки об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, на своїх засіданнях розглядають звіт уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України про результати незалежного аудиту діяльності щодо ефективності системи забезпечення захисту критичної інфраструктури. 
Разом з цим, до Комітету надійшли висновки комітетів Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, з питань цифрової трансформації щодо розгляду  проекту Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» (реєстр. № 8136).
Так, у висновку Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки зазначено, що «за результатами обговорення Комітет ухвалив рішення запропонувати Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду проекту Постанови, рекомендувати Верховній Раді України прийняти Постанову в цілому з урахуванням таких пропозицій:
1. У підпункті 2 пункту 1 проекту абзаци двадцять перший і двадцять
другий замінити абзацом такого змісту: «національна безпека у кіберпросторі, сфері критичної інфраструктури, кібероборони, кіберрозвідки, протидії кібертероризму і кібершпигунству та безпеки урядового зв’язку».
2. Підпункт 3 пункту 1 проекту викласти в такій редакції:
«3) у пункті 23: 
абзац двадцятий викласти в такій редакції:
«кіберзахист та кібербезпека державних інформаційних ресурсів»;
абзац двадцять перший виключити».
У висновку Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва зазначено, що «Комітет не підтримав пропоновані в ньому зміни в частині уточнення предметів відання Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, а саме виключення абзацу шостого пункту 9 Додатку до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», який стосується законодавчого забезпечення відсічі зовнішньої агресії проти України, невійськових міжнародних форм та методів стримування держави-агресора».
Крім цього, Комітет з питань цифрової трансформації у своєму висновку зазначає, що «народні депутати України – члени Комітету підтримують запропоновані зміни з урахуванням наступних пропозицій», а саме:
«3) у пункті 23:
абзац двадцятий викласти в такій редакції: 
«кіберзахист та кібербезпека державних інформаційних ресурсів»;
абзац двадцять перший (технічний та криптографічний захист інформації) виключити».
З огляду на викладене та враховуючи зауваження і пропозиції комітетів Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, з питань цифрової трансформації, проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» (реєстр. № 8136) слід викласти в такій редакції:
«                                                                                     Проект
                                                                    
ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до додатка до Постанови Верховної Ради України від 
29 серпня 2019 року № 19-IX «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» такі зміни:
1) пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки:
державна політика у сферах національної безпеки і оборони;
законодавче забезпечення діяльності органів сектору безпеки і оборони, в тому числі щодо впровадження принципів і стандартів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) та досягнення критеріїв, необхідних для набуття Україною членства в НАТО;
демократичний цивільний контроль;
правовий режим державного кордону, воєнного та надзвичайного стану;
оборонно-промисловий комплекс; 
державна система страхового фонду документації;
військове та військово-технічне співробітництво з іншими державами;
участь в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, міждержавних системах та механізмах міжнародної колективної безпеки;
військова служба, Збройні Сили України, інші військові формування, утворені відповідно до законів України;
охорона державної таємниці;
боротьба з тероризмом;
оборонні закупівлі;
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей;
військова наука та освіта;
альтернативна (невійськова) служба;
державна система спеціального зв’язку;
космічна діяльність (в частині питань, що належать до сфери національної безпеки та оборони);
національна безпека у кіберпросторі, сфері критичної інфраструктури, кібероборони, кіберрозвідки, протидії кібертероризму і кібершпигунству та безпеки урядового зв’язку;
технічний та криптографічний захист інформації»;

2) ó ïóíêò³ 23: 
àáçàö äâàäöÿòèé âèêëàñòè â òàê³é ðåäàêö³¿:
«ê³áåðçàõèñò òà ê³áåðáåçïåêà äåðæàâíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â»;
àáçàö äâàäöÿòü ïåðøèé âèêëþ÷èòè».
     2. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

                                Голова Верховної Ради
                                         України                                                              »

Враховуючи зазначене, керуючись положеннями частини третьої
статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до додатка до Постанови Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», внесений народними депутатами України Завітневичем О.М. та іншими (реєстр. № 8136 від 19.10.2022), та рекомендує Верховній Раді України, згідно з пунктом 8 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України, включити зазначений проект Постанови Верховної Ради України позачергово без голосування до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням пропозицій Комітету, висловлених у висновку Комітету щодо нової редакції проекту Постанови, та прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету. 


Голова Комітету                                                С.В.КАЛЬЧЕНКО


