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                     До реєстр. № 2517
                     від 02.04.2015
                         
         


ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 
з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт 
та перевірки ефективності використання бюджетних коштів 
при будівництві мостових переходів через річку Дніпро в місті Запоріжжя», внесений народним депутатом України  Сабашуком П.П.
(реєстр. № 2517 від 02.04.2015)

Комітет на засіданні 1 липня 2015 року (протокол № 26) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України  Гройсмана В.Б. від               3 квітня ц.р. проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через річку Дніпро в місті Запоріжжя», внесений народним депутатом України  Сабашуком П.П. (реєстр. № 2517 від 02.04.2015), 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, проведення повної технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через річку Дніпро в місті Запоріжжя. 
Комітет зазначив, що згідно з частиною першою статті 98 Конституції України  контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата, серед завдань якої є, зокрема, організація і  здійснення  контролю  за своєчасним виконанням видаткової  частини  Державного бюджету   України,   витрачанням бюджетних  коштів,  у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням (абзац четвертий статті 2 Закону України «Про Рахункову палату»).
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).
Частиною другою статті 85 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що  кількісний склад тимчасової слідчої комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп). 
Не зважаючи на те, що кількісний склад комісії має становити 15 народних депутатів України, виходячи із забезпечення такого представництва в її складі: один представник від тридцяти народних депутатів України, але не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи), а також один представник від позафракційних народних депутатів України, пропонується автором обрати лише 6 народних депутатів України, за письмовими пропозиціями від депутатських фракцій:   ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» - Сабашука П.П. (голова комісії), Артюшенка І.А., Кривохатька В.В., Фролова М.О.; Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» - Кривенка В.М.; Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» -  Соболєва С.В. (заступник голови комісії).
Комітет звернув увагу на те, що до складу депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» входять 144 народних депутати України, а отже при пропорційному представництві, яке запропоновано автором, від депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» має бути обрано до складу комісії 4,8, тобто 5 представників фракції (запропоновано обрати 4-х представників фракції). Отже, депутатська фракція ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» має право додати ще одного представника від фракції до складу комісії.
Крім цього, в пунктах 3 та 5 проекту Постанови передбачено обрати до складу комісії одного позафракційного народного депутата України, але обрання позафракційних народних депутатів України до складу тимчасових спеціальних та слідчих комісій законодавчо не передбачено. 
Комітетом взято до відома, що до проекту Постанови додані копії письмових звернень ініціатора внесення від 4 лютого 2015 року до депутатських фракцій та депутатських груп у Верховній Раді України стосовно внесення пропозицій щодо кількісного та персонального складу тимчасової слідчої комісії. 
В той же час відсутні письмові пропозиції як до кількісного, так і до персонального складу утворюваної тимчасової слідчої комісії від депутатських фракцій Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ», Політичної партії «Опозиційний блок», Радикальної парії Олега Ляшка, та від депутатських груп «Воля народу», «Відродження». 
Відповідно до частини третьої статті 85 Регламенту Верховної Ради України, якщо депутатська фракція (депутатська група) не запропонувала у встановлений строк представників для  роботи в тимчасовій слідчій комісії, то комісія утворюється без участі представників цієї депутатської фракції (депутатської групи). 
Комітет зазначив, що проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 2517) оформлено відповідно до вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України.
Положеннями статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Враховуючи викладене, Комітет прийняв рішення ухвалити даний висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через річку Дніпро в місті Запоріжжя», внесений народним депутатом України  Сабашуком П.П. (реєстр. № 2517 від 02.04.2015) 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 зазначений проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 2517) та визначитися шляхом голосування щодо утворення запропонованої тимчасової слідчої комісії.
Співдоповідачем від Комітету визначено першого заступника голови Комітету.


Перший заступник
голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК






