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До реєстр. № 4244
від 16.03.2016










                                                                         ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку діяльності тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії», внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В.
(реєстр. № 4244 від 16.03.2016)

Комітет на засіданні 7 грудня 2016 року (протокол № 67) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України від 17 березня 2016 року проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку діяльності тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії», внесений народним депутатом України  Бубликом Ю.В. (реєстр. № 4244 від 16.03.2016).
Метою поданого законопроекту є «врегулювання повноважень Верховної Ради України, щодо визначення статусу, порядку створення та діяльності тимчасових органів Верховної Ради України – тимчасових слідчих, тимчасових спеціальних комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії».
Для досягнення зазначеної мети у законопроекті передбачається доповнити Регламент Верховної Ради України новими  статтями 881, 1731,  1741 та  внести зміни до статей 85, 87, 88 (Глава 17 утворення спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України), 173, 174, 175, 176, 177 (Глава 30 порядок дострокового припинення повноважень Президента України у зв’язку з неможливістю виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я, а також у разі усунення Президента України з поста в порядку імпічменту). 
Також пропонується доповнити новою частиною десятою статтю 18 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та внести зміни до статті 385 Кримінального кодексу України, статей 18, 1711 Кодексу адміністративного судочинства України і статті 57 Закону України «Про Конституційний Суд України».
Відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначає, що проект Закону (реєстр. № 4244) внесено на реєстрацію з дотриманням вимог частини першої, другої та шостої статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та електронним файлом. 
Відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України головний комітет не пізніш як у тридцятиденний строк попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради. 
Згідно з частиною другою статті 108 Регламенту Верховної Ради України після включення законопроекту до порядку денного сесії Верховної Ради підготовка його до першого читання здійснюється головним комітетом.
Комітет інформує, що відповідно до частини першої статті 21 Регламенту Верховної Ради України  на засіданні Комітету  6 липня 2016 року (протокол                    № 57) народні депутати України – члени Комітету затвердили пропозиції до проекту порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України, в яких, зокрема, було запропоновано Апарату Верховної Ради України включити до другого розділу порядку денного сесії законопроект (реєстр. № 4244). 
Станом на сьогодні проект Закону України (реєстр. № 4244) не включено до порядку денного п’ятої  сесії Верховної Ради України.
До Комітету 25 листопада 2016 року надійшов висновок Головного науково-експертного управління  Апарату Верховної Ради України, в якому пропонується: за результатами розгляду у першому читанні законопроект (реєстр. № 4244) доцільно повернути на доопрацювання. 
Враховуючи викладене та керуючись положеннями частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет  ухвалив висновок на  проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку діяльності тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії», (реєстр. № 4244) та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України включити даний законопроект до порядку денного п’ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.   



Перший заступник
голови Комітету                                                        П.В.ПИНЗЕНИК        

