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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації», внесений народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М. та Устіновою О.Ю. (реєстр. № 2324 від 28.10.2019) 
Комітет на засіданні 5 листопада 2019 року (протокол № 14) розглянув, за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 30 жовтня ц.р., проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації», внесений народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М. та Устіновою О.Ю. (реєстр. № 2324 від 28.10.2019).   
Проектом Постанови пропонується внести зміни до складу  Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації (далі – Тимчасова слідча комісія), утвореної відповідно до Постанови                    Верховної Ради України від 17 жовтня 2019 року № 212-IX, а саме: увільнити  від  обов’язків членів Тимчасової слідчої комісії народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»                                    Юраша Святослава Андрійовича, Яцик Юлію Григорівну та обрати до складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України – члена вказаної депутатської фракції Неклюдова Владлена Михайловича та народного депутата України – члена депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» Ар’єва Володимира Ігоровича. 
Згідно з частиною другою статті 87, частиною третьою статті 85 Регламенту Верховної Ради України пропозиції  щодо персонального складу тимчасової слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами).
Депутатською фракцією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» було  запропоновано обрати  до складу Тимчасової слідчої комісії  народних депутатів України Юраша С.А. та  Яцик Ю.Г., а відтак і увільнення їх від обов’язків членів комісії  чи  заміни на іншого представника депутатської фракції можливе за  погодженням цієї ж фракції. 
Комітет зазначив, що до проекту Постанови додано листи першого                             заступника голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Корнієнка О.С., в яких пропонується виключити з персонального складу Тимчасової слідчої комісії народних депутатів України – членів цієї депутатської фракції Юраша С.А. і Яцик Ю.Г. та обрати до складу цієї комісії народного депутата України Неклюдова В.М. 
Комітет зауважив, що такі зміни пропонувалися при утворенні Тимчасової слідчої комісії, які Комітет погодив і про що було зазначено у його висновку від                9 жовтня 2019 року. Натомість, згідно зі стенограмою пленарного засідання Верховної Ради України від 17 жовтня 2019 року, під час розгляду проекту Постанови про утворення зазначеної Тимчасової слідчої комісії на пленарному засіданні Верховної Ради України його ініціатором та доповідачем – народним депутатом України Василевською-Смаглюк О.М. не було оголошено про вищезазначені зміни у складі комісії, а відтак дану комісію було утворено у складі, зазначеному в проекті Постанови. 
Стосовно обрання до складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України – члена депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» Ар’єва Володимира Ігоровича Комітет зазначив таке. 
Верховною Радою України було утворено Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації, до складу якої не було обрано представника депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ».
Водночас, пунктом 4 Постанови Верховної Ради України про утворення Тимчасової слідчої комісії встановлено, що кількісний склад комісії складає, з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій виходячи із забезпечення такого представництва в її складі, один представник від тридцяти народних депутатів України, але не менше як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи). 
Отже, до складу комісії може бути обрано  представника депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» за відповідним погодженням, як це передбачено  частиною третьою статті 85 Регламенту Верховної Ради України.
До проекту Постанови (реєстр. № 2324) додано лист депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» про включення до складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України  Ар’єва Володимира Ігоровича. 
Комітет зазначив, що проект Постанови оформлений і зареєстрований у відповідності з вимогами статей 87 та 90-92 Регламенту Верховної Ради України.
Враховуючи викладене та керуючись частиною третьою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалити висновок на проект Постанови Верховної  Ради України  «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу Російської Федерації», внесений народними депутатами України Василевською-Смаглюк О.М. та Устіновою О.Ю. (реєстр.                № 2324 від 28.10.2019), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статі 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України розглянути даний проект  Постанови та прийняти його в цілому.   
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні з цього питання визначено голову Комітету. 

Голова Комітету                                                               С.В.КАЛЬЧЕНКО


