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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до проекту Закону України 
«Про внесення змін до статті 78 Конституції України
щодо створення політичних передумов для стабільної та ефективної роботи Кабінету Міністрів України»

Обґрунтування необхідності прийняття акта
В умовах соціально-економічної та політичної кризи, коли громадяни України втрачають довіру до спроможності владних інституцій забезпечити стабільний розвиток суспільства, виникає необхідність пошуку шляхів виходу з такої ситуації.
Сьогодні в більшості пострадянських країн сталим правилом є конституційне встановлення принципу несумісності депутатського мандата і посади члена уряду. 
За умов, що склались в Україні, така ситуація не сприяє налагодженню ефективних взаємозв’язків між урядом і парламентом та переважно зводить відповідальність першого перед другим лише до формального звітування. 
Презумпція сумісності посади члена уряду і депутатського мандата концептуально пов’язана з інститутом політичної відповідальності уряду перед парламентом.
В той же час питання сумісності депутатського мандата з членством в уряді переважно залежить від конституційного устрою тієї чи іншої країни. У більшості парламентських країн члени уряду є або можуть бути одночасно членами парламенту.  
На Фіджі та Мальті міністри зобов’язані бути членами парламенту, а в Австралії та Індії вони мають бути членами парламенту або мають стати ними впродовж визначеного проміжку часу (3 та 6 місяців з дня призначення відповідно).
Така практика є виключенням, проте в деяких країнах, наприклад в Канаді та Великобританії, за традицією міністри є членами парламенту,  хоч юридично такого зобов’язання і не мають. 
Міністри Швеції та Бельгії (з 1995 року) мають залишити місця в парламенті, але отримують свої депутатські мандати назад, якщо йдуть з кабінету міністрів. 
У Нідерландах, хоч парламентарі і мають скласти мандат, вони суміщають депутатські та міністерські функції, поки складання депутатських повноважень не набере чинності (може тривати досить довго).
Також члени парламенту можуть бути міністрами в Австрії, Чехії, Данії, Фінляндії, Німеччині, Греції, Угорщині, Ірландії, Італії, Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Іспанії, Великобританії.
Таким чином, проект Закону України «Про внесення змін до статті 78 Конституції України щодо створення політичних передумов для стабільної та ефективної  роботи Кабінету Міністрів України» спрямований на забезпечення стабільної роботи Уряду, консолідацію зусиль Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України та передбачає суміщення депутатського мандату з членством у Кабінеті Міністрів України. 

2. Мета і завдання прийняття акта
Метою проекту Закону України є створення умов для стабільної та ефективної роботи Кабінету Міністрів України шляхом забезпечення можливості народним депутатам України працювати у складі Кабінету Міністрів України без складання депутатського мандату.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Законопроектом пропонується внести зміни до частини другої статті 78 Конституції України. Передбачається, що Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 

4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання
Основу нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового регулювання становить Конституція України. Законопроект відповідає вимогам частини другої статті 156, статей 157 та 158 Конституції України.
Прийняття запропонованих у законопроекті змін до Конституції України не призведе до порушення міжнародних зобов’язань України.
У законопроекті відсутні положення, які в раніше наданих висновках та прийнятих рішеннях Конституційного Суду України визнавалися такими, що скасовують чи обмежують права та свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності України.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація законопроекту не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків
Прийняття запропонованих змін дозволить підвищити рівень політичної відповідальності, стабільності та результативності діяльності українського уряду, а також поліпшить його взаємодію та фактичну підзвітність парламенту. 

Народні депутати України

