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                      До реєстр. № 9262 
                      від 06.11.2017

         








     ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК                                                                                                      
на проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів», внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та іншими  (реєстр. № 9262 від 06.11.2018)

Комітет на засіданні 6 листопада 2018 року (протокол № 131) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України від 6 листопада ц.р. проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів», внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та іншими  (реєстр. № 9262 від 06.11.2018), на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актам.
Проектом Постанови пропонується утворити тимчасову слідчу комісію з метою, як зазначено в пояснювальній записці, проведення перевірки відомостей та з’ясування стану розслідування щодо нападів  на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.
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 (частини друга - п'ята, сьома та восьма 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), а згідно з частиною третьою цієї статті  пропозиції щодо кількісного та персонального складу тимчасової слідчої комісії подаються у письмовій формі депутатськими фракціями (депутатськими групами) у п'ятиденний строк з дня направлення до них письмового звернення ініціатора утворення тимчасової слідчої комісії.
Відповідно до пункту 3 проекту Постанови кількісний склад утворюваної тимчасової слідчої комісії має становити 18 народних депутатів України, а саме від депутатських фракцій і депутатських груп: 
- ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»: 
Алєксєєв Сергій Олегович (заступник голови комісії)
Буглак Юрій Олександрович;
Карпунцов Валерій Віталійович;
Найєм Мустафа-Масі;
Саврасов Максим Віталійович;
Яніцький Василь Петрович;
           - Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»:
Алексєєв Ігор Сергійович; 
Висоцький Сергій Віталійович;
Геращенко Антон Юрійович;
           - Політичної партії «Опозиційний блок»:
Павленко Юрій Олексійович;
Шпенов Дмитро Юрійович;
- Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»: 
Сотник Олена Сергіївна;
- політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» -  Луценко Ігор Вікторович; 
- «Партія «Відродження» - Шипко Андрій Федорович;
- «Воля народу» -  Рибчинський Євген Юрійович;
- від позафракційних народних депутатів України: 
Береза Борислав Юхимович (голова комісії);
Геращенко Ірина Володимирівна;
Єднак Остап Володимирович
Комітет зауважив, що обрання позафракційного народного депутата України до складу тимчасових спеціальних та слідчих комісій законодавчо не передбачено, але враховуючи, що народний депутат України не може бути обмежений у своїх повноваженнях (частина перша статті 26 Закону України «Про статус народного депутата України»), Верховна Рада України своїм рішенням може визначитись з цього питання.
Комітет, звернув увагу на те, що завданням тимчасової слідчої комісії є  з’ясування стану розслідування щодо нападів  на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Проте, пунктом 4 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України № 4-рп від 11.04.2000 року, зазначено «Як випливає із статті 19 Конституції України та чинного законодавства, органи державної влади і місцевого самоврядування, їх посадові особи, засоби масової інформації, громадсько-політичні організації (рухи) та їх представники не повинні втручатись у діяльність прокуратури, якою відповідно до статті 121 Конституції України охоплюються питання підтримання державного обвинувачення в суді, представництва інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство, нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, а також з питань провадження слідчими прокуратури досудового слідства в конкретних кримінальних справах. Це стосується і Верховної Ради України, її органів та народних депутатів України. Такий висновок випливає з того, що Конституція України серед повноважень Верховної Ради України безпосередньо не передбачає здійснення контролю за діяльністю прокуратури, а правом надавати собі додаткові контрольні повноваження шляхом прийняття відповідного закону Верховна Рада України не наділена».
Комітет привернув увагу до того, що у разі якщо проект постанови про утворення тимчасової слідчої комісії оформлено з дотримання вимог статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України, то відповідно до частини четвертої статті 89 Конституції України Верховна Рада України утворює тимчасову слідчу комісію, якщо за це проголосувало не менш як одна третина від конституційного складу Верховної Ради України.
З огляду на зазначене, Комітет ухвалив цей висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України                   Тимошенко Ю.В. та іншими (реєстр. № 9262 від 06.11.2018), та прийняв рішення  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 даний проект Постанови 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


 




