До реєстр. № 1355
від 10.12.2014




Комітет Верховної Ради України
з питань  екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи


В И С Н О В О К

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони відчуження», внесеного народними депутатами України – членами Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Томенком М.В. та іншими (реєстр. № 1355 від 10.12.2014), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів


Комітет на засіданні 24 грудня 2014 року (протокол № 5) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б.  від 10 грудня 2014 року розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Постанови Верховної Ради України «Про проведення парламентських слухань на тему: «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони відчуження», внесений народними депутатами України – членами Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Томенком М.В. та іншими (реєстр. № 1355 від 10.12.2014). 
Поданим проектом постанови пропонується провести у березні місяці 2015 року парламентські слухання на тему: «Про зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС, об’єкт «Укриття» та перспективи розвитку зони відчуження».
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет зазначив, що проект Постанови Верховної Ради України внесений на реєстрацію разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні,  пояснювальною запискою, електронним файлом (частини перша, друга  статті 91 Регламенту Верховної Ради України). 
Пропозиція щодо проведення парламентських слухань внесена відповідно до вимог частини першої статті 234 Регламенту Верховної Ради України та пунктів 1, 2 частини першої статті 28 Закону України «Про комітети Верховної Ради України». 
При цьому Комітет зауважив, що у проекті Постанови не визначено дату та час проведення парламентських слухань. 
Комітет зазначив, що згідно з частою другою статті 233 Регламенту Верховної Ради України парламентські слухання проводяться в сесійний період, як правило, не більше одного разу на місяць у дні тижня, що відводиться для роботи в комітетах, депутатських фракціях (депутатських групах). Отже, зважаючи на календарний план проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, доцільно визначити дату  проведення парламентських слухань у дні тижня з 10 по 13 березня, або з 23 по 27 березня  2015 року. 
Водночас Комітет привернув увагу на таке, що відповідно до частини першої статті 7 Регламенту Верховної Ради України організаційне, правове, наукове, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, народних депутатів України, депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України здійснює Апарат Верховної Ради України. Отже, у пункті 6 проекту Постанови доручення здійснити матеріально-технічне забезпечення проведення парламентських слухань та фінансування видання матеріалів парламентських слухань Парламентським видавництвом слід надати Апарату Верховної Ради України, а не Управлінню справами Апарату Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини  четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок та прийняв рішення направити його Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови. 



Перший заступник голови Комітету                               П.В.ПИНЗЕНИК


