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                  До реєстр. № 2337
                  від 05.03.2015










                                                                             ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК                                                           
на проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин розкрадання державних коштів під час надання послуг зі збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу в Калуському районі Івано-Франківської області у 2011-2014 роках», внесений народними депутатами України  Матвієнком А.С., Дерев`янком Ю.Б., Насаликом І.С.,                   Чорновол Т.М., Довбенком М.В. (реєстр. № 2337 від 05.03.2015)

Комітет на засіданні 18 березня 2015 року (протокол № 11) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від           6 березня 2015 року проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин розкрадання державних коштів під час надання послуг зі збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу в Калуському районі Івано-Франківської області у 2011-2014 роках», внесений народними депутатами України Матвієнком А.С., Дерев`янком Ю.Б., Насаликом І.С., Чорновол Т.М., Довбенком М.В.  (реєстр. № 2337 від 05.03.2015), на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів.
Проектом Постанови пропонується утворити тимчасову слідчу комісію з метою, як зазначено в пояснювальній записці, розслідування обставин виконання договорів про надання послуг зі збирання небезпечних відходів гексахлорбензолу в Калуському районі Івано-Франківської області, оплати коштів за відповідними договорами за період з 2011 року по 2014 рік та їх розкрадання.
Відповідно до частини третьої статті 89 Конституції України, частини першої статті 87 Регламенту Верховної Ради України  Верховна Рада України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
Порядок утворення, вимоги до персонального складу тимчасової слідчої комісії визначаються в порядку, передбаченому для утворення тимчасової спеціальної комісії (частинами другою - п'ятою, сьомою та восьмою статті 85 Регламенту Верховної Ради України).
Згідно з частиною третьою статті 85 Регламенту Верховної Ради України, пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора утворення тимчасової спеціальної комісії. Якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк представників для  роботи в тимчасовій спеціальній комісії, то комісія утворюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи). 
До складу утворюваної тимчасової слідчої комісії пропонується обрати представників всіх депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Також пропонується обрати від депутатської групи «Економічний розвиток» народного депутата України Гуляєва В.О.
Комітет звернув увагу на те, що 5 березня 2015 року у Верховній Раді України припинила свою діяльність депутатська група «Економічний розвиток», а 6 березня ц.р. сформована нова депутатська група «Відродження», до якої входить народний депутат України Гуляєв В.О.
Крім цього, пропонується обрати до складу комісії від позафракційних народних депутатів України - Дерев’янка Ю.Б., Березу Б.Ю.
Комітет зазначив, що обрання позафракційних народних депутатів України до складу тимчасових спеціальних та слідчих комісій законодавчо не передбачено. До того ж, згідно з пунктом 4 проекту Постанови, в якому визначено пропорційне представництво  депутатських фракцій і груп у складі комісії – один народний депутат України від сімдесяти народних депутатів України, але не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції та групи, обрання двох позафракційних народних депутатів України порушує принцип пропорційного представництва депутатських фракцій і груп у складі цієї комісії. Тому Комітетом пропонується під час розгляду питання про утворення запропонованої тимчасової слідчої комісії Верховній Раді України визначитись щодо обрання до складу цієї комісії позафракційних народних депутатів України  Дерев’янка Ю.Б. та  Берези Б.Ю.
Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок та  рекомендувати Верховній Раді України, згідно з частиною першою статті 87 Регламенту Верховної Ради України,  включити до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України без голосування проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. №  2337), розглянути його та визначитись шляхом голосування щодо обрання до складу утворюваної тимчасової слідчої комісії позафракційних народних депутатів України  Дерев’янка Ю.Б. та  Берези Б.Ю.
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено першого заступника голови Комітету.


Перший заступник 
голови Комітету                                                          П.В.ПИНЗЕНИК

