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                До реєстр. № 2278
                     від 03.03.2015






	


                                                                            ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
     

                                                   ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту», внесений народними депутатами України Ляшком О.В., Вовком В.І. та іншими
(реєстр. № 2278 від 03.03.2015)


Комітет на засіданні 8 квітня 2015 року (протокол № 12) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від 4 березня 2015 року розглянув проект Закону України «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту», внесений народними депутатами України Ляшком О.В.,  Вовком В.І. та іншими (реєстр. № 2278 від 03.03.2015).
Законопроект внесено з метою врегулювання правового статусу, повноважень та організаційних основ діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування під час процедури усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
Відповідно до положень частини п’ятої статті 83 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України. 
Як визначено частиною першою статті 1 Регламенту Верховної Ради України порядок роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб, засади формування, організації діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України, Регламентом Верховної Ради України та законами України «Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України.
З положень статті 111 Конституції України та частини першої статті 171 Регламенту Верховної Ради України вбачається, що для проведення розслідування з питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту в разі вчинення ним державної зради або іншого злочину Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, при цьому,  частиною другою статті 171 Регламенту Верховної Ради України визначено, що розгляд у Верховній Раді України питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту здійснюється відповідно до статей 85, 111 Конституції України, закону про тимчасові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України та Регламенту Верховної Ради України.
Згідно з частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. 
Частиною другою статті 96 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що питання про включення законопроекту до порядку денного сесії розглядається Верховною Радою України протягом 30 днів після ухвалення висновку головного комітету чи тимчасової спеціальної комісії, але не раніше ніж через два дні після надання народним депутатам висновку головного комітету (або тимчасової спеціальної комісії у разі її створення), висновків інших комітетів.
Враховуючи зазначене та керуючись частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення ухвалити висновок Комітету на проект Закону України «Про спеціальну тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України з розслідування справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту», внесений народними депутатами України Ляшком О.В.,  Вовком В.І. та іншими (реєстр. № 2278 від 03.03.2015), та рекомендувати Верховній Раді України включити зазначений законопроект до порядку денного другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.   


Перший заступник 
голови Комітету                                                  П.В.ПИНЗЕНИК 






