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До реєстр. № 5352
від 08.04.2021


ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ                                                                                                         

ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг», внесений народним депутатом України Сушком П.М. (реєстр. № 5352 від 08.04.2021)
Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 12 квітня 2021 року (електронна картка документа (469059) Комітет на засіданні 28 квітня ц.р. (протокол № 69) попередньо розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг», внесений народним депутатом України Сушком П.М. (реєстр. № 5352 від 08.04.2021). 
Проектом Постанови пропонується внести зміни до персонального HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2605-19" \l "n14" \t "_blank" складу  Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 18 лютого 2021 року 
№ 1251-IX (далі – Тимчасова слідча комісія), а саме – увільнити від обов’язків членів Тимчасової слідчої комісії – народних депутатів України (депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ») Радуцького Михайла Борисовича і Колісник Анну Сергіївну, та обрати до складу Тимчасової слідчої комісії народних депутатів України (депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ») Борзову Ірину Наумівну та Мезенцеву Марію Сергіївну. 
Відповідно до положень частини шостої статті 4 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», частин другої та третьої статті 85, частини другої статті 87 Регламенту Верховної Ради України тимчасова слідча комісія утворюється з числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Пропозиції щодо персонального складу тимчасової слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами).
Комітет зазначив, що до проекту Постанови додано лист першого заступника голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Корнієнка О.С. від 23 березня 2021 року № 04-01/05-2021/103562 (444680), у якому висловлено прохання «увільнити народних депутатів України Радуцького М.Б. та Колісник А.С., а також включення на їх заміну народних депутатів України Борзову І.Н. та Мезенцеву М.С. до складу Тимчасової слідчої комісії».
Також до проекту Постанови додані листи народних депутатів України Радуцького М.Б. та Колісник А.С. щодо їх виключення зі складу Тимчасової слідчої комісії (листи від 16 березня 2021 року № 18д9/1-2021/94546 (440017)  та від 17 березня 2021 року № 91д9/5-2021/96176 (441818), а також листи народних депутатів України Борзової І.Н. та Мезенцевої М.С. щодо їх              обрання до складу зазначеної Тимчасової слідчої комісії (листи від 4 березня 2021 року № 229д9/5-2021/78448 (423144) та від 17 березня 2021 року                      № 369д9/5-2021/95557 (441154).
Крім цього, до проекту Постанови додано копію протоколу засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг від 18 березня              2021 року № 3, у якому зазначено про розгляд та прийняття рішення Тимчасовою слідчою комісією про зміну персонального складу комісії.
Окремо Комітет звернув увагу на те, що народного депутата України              Мезенцеву М.С. було обрано до складу Тимчасової слідчої комісії для здійснення парламентського контролю за розслідуваннями нападів на  Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років, термін діяльності якої було визначено – один рік з дня її утворення, тобто до               12 грудня 2020 року (пункт 7 Постанови Верховної Ради України від 12 грудня 2019 року № 366-IX). 
Разом з цим, згідно з положеннями частини сьомої статті 3 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», частини восьмої статті 85, частини другої статті 87 Регламенту Верховної Ради України строк повноважень тимчасової слідчої комісії не може перевищувати одного року з дня утворення такої комісії.
Враховуючи вищенаведене, проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 5352 від 08.04.2021) оформлено з дотриманням вимог положень Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України. 
Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування випадків та причин порушення прав дитини під час здійснення децентралізації повноважень з питань охорони дитинства, реформування системи закладів інституційного догляду та виховання, реалізації права дитини на сімейне виховання та усиновлення, розвитку (модернізації) соціальних послуг», внесений народним депутатом України Сушком П.М. (реєстр. № 5352 від 08.04.2021), та рекомендує Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 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 Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету. 
 

Голова Комітету 						            С.В.КАЛЬЧЕНКО

