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      До реєстр. № 4165 
                                                                                              від 22.09.2020,
                                                                                                 доопрацьований

                                                                           







ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років» (щодо зміни складу Тимчасової слідчої комісії)», внесений народним депутатом України Василівим І.В. (реєстр. № 4165 від 29.09.2020)
Комітет на засіданні 7 жовтня 2020 року (протокол № 51) розглянув             за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від                            30 вересня ц.р. проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років» (щодо зміни складу Тимчасової слідчої комісії)», внесений народним депутатом України Василівим І.В. (реєстр. № 4165 від 29.09.2020).
Проектом Постанови пропонується внести зміни до складу вказаної Тимчасової слідчої комісії, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12 грудня 2019 року № 366-IX, а саме: «Виключити з пункту 5 Постанови: Лероса Гео Багратовича – фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».
Комітет зазначив, що до проекту Постанови додано лист першого заступника голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»  Корнієнка О.С. від 29 вересня 2020 року № 04-01/04-2020/170944 (217093) щодо «увільнення народного депутата України Лероса Г.Б. зі складу Тимчасової слідчої комісії», якого було обрано до її складу за пропозицією зазначеної депутатської фракції, та заява народного депутата України            Лероса Г.Б. від 27 серпня 2020 року до Голови зазначеної Тимчасової слідчої комісії Василіва І.В., з проханням увільнити його від обов’язків члена цієї комісії (№ 23д9/5-2020/142973 (180735).
Крім того, за дорученням Голови Верховної Ради України                     Разумкова Д.О. від 16 вересня 2020 року в Комітеті також знаходиться на розгляді аналогічна за змістом заява народного депутата України                      Лероса Г.Б. до Голови Верховної Ради України від 16 вересня ц.р.                        (№ 23д9/2-2020/158972). 
Водночас Комітет звернув увагу на те, що відповідно до положень                частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України, головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України 2 вересня 2020 року було повідомлено про виключення народного депутата України Лероса Г.Б.                  із складу депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».
По суті поданого проекту Постанови (реєстр. № 4165) Комітет зауважив, що назву та пункт 1 проекту Постанови викладено юридично некоректно, тому беручи до уваги оформлення текстів аналогічних за змістом проектів постанов, доцільно назву та пункт 1 проекту Постанови (реєстр. № 4165) викласти в такій редакції: 
«Про зміну у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років». 
«1. Внести до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років (далі - Тимчасова слідча комісія), утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12 грудня 2019 року № 366-IX, таку зміну:
увільнити  Лероса Гео  Багратовича – народного депутата України, позафракційного, від обов’язків члена Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років». 
Окремо Комітет зазначив, що, згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України про утворення цієї Тимчасової слідчої комісії, кількісний склад комісії складається з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) 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).
Відтак, у разі прийняття Верховною Радою України проекту Постанови (реєстр. № 4165) та увільнення від обов’язків члена комісії народного депутата України Лероса Г.Б., кількісний склад членів Тимчасової слідчої комісії – представників депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» буде змінено та становитиме 7 народних депутатів України.
З огляду на зазначене, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років» (щодо зміни складу Тимчасової слідчої комісії)», внесений народним депутатом України Василівим І.В.                  (реєстр. № 4165 від 29.09.2020), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений проект Постанови, згідно з                       пунктом  8 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України, з урахуванням зауважень Комітету щодо назви та пункту 1 проекту Постанови (реєстр. № 4165), і прийняти рішення відповідно до частини третьої               статті 138 Регламенту Верховної Ради України.   
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету. 

  
Голова Комітету                                                         С.В.КАЛЬЧЕНКО

