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ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України
«Про статус народного депутата України» (щодо підтримки захисту
населення під час дії режиму надзвичайної ситуації або
режиму надзвичайного стану)
У Головному науково-експертному управлінні розглянуто поданий
законопроект, в якому пропонується доповнити ст. 32 Закону України
«Про статус народного депутата України» (далі – Закон) приписом про те, що
«у разі введення режиму надзвичайної ситуації або введення режиму
надзвичайного стану на території України, з метою забезпечення безпеки
громадян та дотримання техногенної безпеки захисту населення, кошти, які
передбачені на відшкодовування народним депутатам України витрат,
пов’язаних із виконанням депутатських повноважень, за рішенням Верховної
Ради України перераховуються для цільового використання задля вжиття
заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків та загроз, які стали причиною
введення надзвичайної ситуації або надзвичайного стану».
Метою законопроекту є «додаткове фінансування та заохочення
безпосередніх виконавців робіт для створення умов безпеки і ліквідації
наслідків надзвичайного стану (надзвичайної ситуації) техногенного та
природного характеру» (п. 1 пояснювальної записки).
За результатами аналізу поданого законопроекту Головне управління
вважає за необхідне висловити наступні міркування та зауваження.
Відповідно до чинної ч. 4 ст. 32 Закону «народному депутату протягом
всього строку виконання депутатських повноважень щомісячно …
відшкодовуються витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень,
у розмірі місячної заробітної плати народного депутата, що не підлягають
оподаткуванню». Фінансування державою цих витрат належить до основних
гарантій депутатської діяльності і спрямоване на створення фінансових
передумов для незалежного виконання народними депутатами України
повноважень та є певним запобіжником політичної корупції.
Запропонована у проекті ідея полягає у позбавленні народних депутатів
України коштів на здійснення депутатських повноважень та зміни їх цільового
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призначення за рішенням Верховної Ради України у певних випадках. На нашу
думку, така пропозиція є неправомірною і невиправданою. Оскільки кошти,
про які йде мова, призначені для фінансового забезпечення виконання
народними депутатами України їх повноважень, то позбавлення депутатів цих
коштів істотно ускладнить їх діяльність, а у певних випадках зробить
здійснення депутатом своїх повноважень неможливим. На нашу думку, добрі
наміри, якими автори проекту обґрунтовують його внесення, в разі прийняття
проекту дадуть негативний ефект, оскільки їх результатом буде підрив
фінансових основ парламентаризму.
Узагальнюючий висновок: за результатами розгляду у першому читанні
законопроект доцільно відхилити.
Керівник Головного управління

С. Тихонюк

Вик.: О. Мельник

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:ТИХОНЮК СВІТЛАНА АНДРІЇВНА
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA104000000733B420047F32C01

Дійсний до: 10.11.2020 23:59:59

Апарат Верховної Ради України
№ 16/3-2020/37601 від 27.04.2020

