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від 06.11.2019









                                                      ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія, (Харківська обл.), м.Сватове, (Луганська обл.), м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки», внесений народним депутатом України Арахамією Д.Г.              (реєстр. № 2391 від 06.11.2019) 
Комітет на засіданні 13 листопада 2019 року (протокол № 15) розглянув, за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 7 листопада ц.р., проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія, (Харківська обл.), м.Сватове, (Луганська обл.), м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки», внесений народним депутатом України Арахамією Д.Г.  (реєстр. № 2391 від 06.11.2019).  
Проектом Постанови пропонується внести зміни до складу  Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія, (Харківська обл.), м.Сватове, (Луганська обл.), м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки (далі – Тимчасова слідча комісія), утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від                       31 жовтня 2019 року  № 262-IX, а саме: обрати до складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України – члена депутатської групи «За майбутнє» Юрчишина Петра Васильовича. 
Крім цього, пропонується внести зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України про утворення вказаної Тимчасової слідчої комісії, встановивши, що вона є повноважною в кількості 13 членів комісії. 
Згідно з частиною другою статті 87, частиною третьою статті 85 Регламенту Верховної Ради України пропозиції  щодо персонального складу тимчасової слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами).
Комітет зазначив, що до проекту Постанови додано лист співголови депутатської групи «За майбутнє» Батенка Т.І. до голови депутатської фракції                          ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Арахамії Д.Г. від 31 жовтня                     2019 року № 04-06/04-40(201818), в якому висловлено прохання «включити» до складу   Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Юрчишина П.В.                                               Крім того, дане прохання висловлено також у листі співголови депутатської групи «За майбутнє» Батенка Т.І. до Голови Верховної Ради України               Разумкова Д.О. від 31 жовтня 2019 року № 04-06/03-39(201709), що надійшов до Комітету.
Комітет звернув увагу, що до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України не входить жодного представника від депутатської групи                        «За майбутнє».
Разом з цим, під час розгляду питання  на пленарному засіданні Верховної Ради України 31 жовтня 2019 року про утворення Тимчасової слідчої комісії співголовою депутатської групи «За майбутнє» Батенком Т.І. було запропоновано включити до складу комісії народного депутата України Юрчишина П.В., на що головуючим (Голова Верховної Ради України                Разумков Д.О.) було зазначено: «у мене прохання переговорити з депутатською групою «За майбутнє» для того, щоб через комітет потім долучити ще одну особу до тимчасової слідчої комісії. З голосу це не відбудеться зараз» (витяг із стенограми додається).                                        
Враховуючи вищевикладене, а також положення частини третьої статті 85, частини другої статті 87 Регламенту Верховної Ради України, якими передбачено, що у складі тимчасової слідчої комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи), народний депутат України Юрчишин П.В. може бути обраним до складу Тимчасової слідчої комісії.
У зв’язку з пропозицією обрати до складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Юрчишина П.В., ініціатори внесення проекту Постанови вносять зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України про утворення Тимчасової слідчої комісії, а саме: «Встановити що Тимчасова слідча комісія є повноважною в кількості 13 членів комісії, обраних до її складу за пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп)».
З огляду на це, назва проекту Постанови  (реєстр. № 2391) не повною мірою відображає її суть, у зв’язку з цим доцільно назву проекту Постанови викласти у такій редакції: «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія, (Харківська обл.), м.Сватове, (Луганська обл.), м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки».
Враховуючи викладене та керуючись частиною третьою статті 93 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 пожежі (вибухів) на складах боєприпасів в м.Ічня (Чернігівська обл.), м.Калинівка (Вінницька обл.), м.Балаклія, (Харківська обл.), м.Сватове, (Луганська обл.), м.Кривий Ріг (Дніпропетровська обл.) у період з 2014 по 2018 роки», внесений народним депутатом України Арахамією Д.Г.  (реєстр. № 2391 від 06.11.2019), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статі 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України розглянути даний проект Постанови та прийняти його в цілому з урахуванням пропозиції Комітету щодо назви проекту Постанови.    
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні з цього питання визначено голову Комітету. 

Голова Комітету                                                               С.В.КАЛЬЧЕНКО

