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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

про дотримання норм етики народним депутатом України Геращенко І.В. на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України
10 вересня 2019 року під час виступу з трибуни

На засіданні Комітету 12 вересня 2019 року (протокол № 5) було розглянуто лист депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» за підписом голови депутатської фракції, народного депутата України Арахамії Д.Г. (від 11.09.2019 № 04-04/04-03 (157068) щодо висловлювань народного депутата України Геращенко І.В. під час виступу з трибуни на вечірньому пленарному засіданні Верховної Ради України 10 вересня 2019 року. 
По суті порушеного у листі депутатської фракції питання Комітет зазначив таке.
Повноваження народного депутата України визначаються Конституцією та законами України (частина четверта статті 76 Конституції України). При виконанні своїх повноважень народний депутат України керується Конституцією України, законами України та загальновизнаними нормами моралі (частина третя статті 1 Закону України «Про статус народного депутата України»).
У частині першій статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України» зазначено, що у своїй діяльності народний депутат України повинен дотримуватися загальновизнаних норм моралі; завжди зберігати власну гідність, поважати честь і гідність інших народних депутатів України, службових та посадових осіб і громадян; утримуватись від дій, заяв та вчинків, що компрометують його самого, виборців, Верховну Раду України, державу.
Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про статус народного депутата України» народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у Верховній Раді України та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп. 
Права народного депутата України на пленарних засіданнях Верховної Ради України встановлено, зокрема, у статті 11 Закону України «Про статус народного депутата України», згідно з пунктом 8 частини першої якої народний депутат України має право висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні. 
Згідно із стенограмою вечірнього пленарного засідання Верховної Ради України від 10 вересня 2019 року під час розгляду на цьому пленарному засіданні проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури» (реєстр. № 1043) у виступах з цього питання народних депутатів України – представників депутатських фракцій (депутатських груп) народний депутат України Геращенко І.В. зазначила: «Друзі, ви знаєте, 5 років тому «зеленые человечки» захопили Крим, зараз «зеленые человечки» захоплюють український парламент…і насправді повністю його перекреслюють» та звернулась до головуючого на пленарному засіданні: «Я прошу Голову Верховної Ради заспокоїти свій югенд тут і не давати права перекрикувати опозицію».
Голова Верховної Ради Разумков Д.О. о 18 годині 16 хвилин (після прийняття рішення щодо законопроекту (реєстр. № 1043) попередив відповідно до статті 51 Регламенту Верховної Ради України народних депутатів України про неприпустимість виголошення образливих слів на адресу іншого народного депутата України або депутатської фракції (депутатської групи) та закликав народних депутатів України дотримуватися цих положень.
Главою 9 Регламенту Верховної Ради України визначені положення щодо дотримання дисципліни та норм етики на пленарних засіданнях Верховної Ради України. 
Відповідно до частин четвертої та п’ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України, якщо народний депутат України виголошує образливі слова на адресу іншого народного депутата України або депутатської фракції (депутатської групи), головуючий на пленарному засіданні попереджає цього народного депутата України про неприпустимість таких висловлювань або припиняє його виступ. Народний депутат України або представник депутатської фракції (депутатської групи), на адресу яких були виголошені образливі слова, може звернутися до головуючого на пленарному засіданні з вимогою про надання слова для репліки. Головуючий на пленарному засіданні надає слово для репліки народному депутату України або представнику депутатської фракції (депутатської групи) відразу після звернення або після завершення обговорення питання. Якщо народний депутат України, депутатська фракція (депутатська група), на адресу яких були виголошені образливі слова, вважають, що конфлікт не вичерпано і порозуміння між народними депутатами України не досягнуто, то вони письмово звертаються до комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, який розглядає це питання на своєму засіданні. У таких випадках за висновком комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, Верховна Рада України без обговорення може прийняти рішення про позбавлення народного депутата України права брати участь у пленарних засіданнях (до п'яти пленарних засідань). Це рішення доводиться до відома виборців через газету «Голос України».
У ході обговорення питання на засіданні Комітету взято до уваги лист народного депутата України Геращенко І.В. до Комітету (лист від 12.09.2019
№ 014/вп/2019).
Враховуючи звернення депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» про вжиття заходів з попередження подальших порушень норм депутатської етики народним депутатом України Геращенко І.В. відповідно до частини п’ятої статті 51 Регламенту Верховної Ради України,
а також висловлювання народного депутата України Геращенко І.В. (згідно із стенограмою вечірнього пленарного засідання Верховної Ради України
від 10 вересня 2019 року), Комітет ухвалив висновок рекомендувати Верховній Раді України без обговорення прийняти рішення про позбавлення народного депутата України Геращенко І.В. права брати участь у п’яти пленарних засіданнях Верховної Ради України і довести таке рішення до відома виборців через газету «Голос України».


Голова Комітету							С.В.КАЛЬЧЕНКО



