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До реєстр. № 2677
від 26.12.2019








                                                                                  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України», внесений народними депутатами України Рахманіним С.І. та Геращенко І.В.  (реєстр. № 2677 від 26.12.2019)

Комітет на засіданні 12 лютого 2020 року (протокол № 27) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від  27 грудня 2019 року проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України», внесений народними депутатами України                   Рахманіним С.І. та Геращенко І.В.  (реєстр.  № 2677 від 26.12.2019).
Проектом Постанови пропонується внести зміни до складу Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України № 211-IX від 17.10.2019, а саме: увільнити  від  обов’язків члена Тимчасової спеціальної комісії народного депутата України – члена депутатської фракції Політичної Партії «СЛУГА НАРОДУ» Арахамію Давида Георгійовича та обрати до складу комісії представника цієї ж депутатської фракції  народного депутата України Галайчука Вадима Сергійовича та позафракційного народного депутата України Магомедова Мусу Сергоєвича.
Крім цього, пропонується внести зміни до пункту 4 Постанови Верховної Ради України про утворення вказаної Тимчасової спеціальної комісії, визначивши, що кількісний склад комісії становитиме 13 народних депутатів України замість 12 народних депутатів України, як передбачено в чинній редакції Постанови Верховної Ради України.
Як зазначено в пояснювальній записці до проекту Постанови, на засіданні Комісії 13 грудня 2019 року було розглянуто пропозиції депутатської фракції Політичної Партії «СЛУГА НАРОДУ» та народного депутата України Магомедова М.С. і більшістю голосів прийнято рішення про увільнення Арахамії Давида Георгійовича від обов’язків члена цієї Комісії та обрання до її складу Галайчука Вадима Сергійовича і Магомедова Муси Сергоєвича. У зв’язку з цим, виникла необхідність також і щодо внесення змін до кількісного складу Комісії, визначеного в Постанові Верховної Ради України від 17 жовтня 2019 року                                     № 211-IX. 
Згідно з положеннями частини третьої статті 23 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» депутатські фракції (депутатські групи) вносять пропозиції щодо персонального складу спеціальної комісії в порядку, встановленому цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.
Відповідно до положень частин другої та третьої статті 85 Регламенту Верховної Ради України тимчасова спеціальна комісія утворюється з числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад тимчасової спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп). Пропозиції  щодо персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами), а відтак і увільнення  від обов’язків члена тимчасової спеціальної комісії можливе за погодженням з цією ж депутатською фракцією.
Комітет зазначив, що Верховною Радою України 17 жовтня 2019 року утворено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України (Постанова Верховної Ради України № 211-IX) і, згідно з пунктом 6 Постанови Верховної Ради України про утворення вказаної комісії, до її складу обрано від депутатської фракції Політичної Партії «СЛУГА НАРОДУ» народного депутата України Арахамію Д.Г.
Також  2 жовтня 2019 року Верховною Радою України було утворено Тимчасову спеціальну комісію Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни, і до складу якої за пропозицією депутатської фракції Політичної Партії «СЛУГА НАРОДУ» було обрано народного депутата України Галайчука В.С. (Постанова Верховної Ради України № 137-IX).
Комітет зауважив, що згідно з частиною п’ятою статті 85 Регламенту Верховної Ради України народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією (депутатською групою) може бути одночасно членом одного комітету і тимчасової спеціальної комісії.
Комітет звернув увагу на те, що на засіданні 15 січня 2020 року (протокол № 24) розглянуто та підтримано пропозицію депутатської фракції Політичної Партії «СЛУГА НАРОДУ» щодо увільнення народного депутата України Арахамії Д.Г. зі складу  Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України та обрання до складу цієї комісії народного депутата України Галайчука В.С., увільнивши від обов’язків члена Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань правового статусу ветеранів війни, та внесено народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до деяких постанов Верховної Ради України щодо складу тимчасових спеціальних комісій Верховної Ради України» (реєстр. № 2746). 
Стосовно обрання позафракційного народного депутата України Магомедова М.С. до складу Тимчасової спеціальної комісії, звертаємо увагу на те, що обрання позафракційного народного депутата України до складу тимчасових спеціальних та слідчих комісій законодавчо не передбачено.
Разом з цим, 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 визначитися щодо цього питання.
Враховуючи вищевикладене, доцільно підпункт 2 пункту 1 проекту Постанови виключити, а підпункт 3 пункту 1 проекту Постанови викласти в новій редакції щодо обрання до складу Тимчасової спеціальної комісії народного депутата України Магомедова М.С., а саме: 
«2) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:  «Магомедова Мусу Сергоєвича – позафракційний». 
Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань формування і реалізації державної політики щодо відновлення територіальної цілісності та забезпечення суверенітету України»,  внесений народними депутатами України Рахманіним С.І. та Геращенко І.В.  (реєстр. № 2677 від 26.12.2019), і прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути даний проект Постанови та прийняти його в цілому з урахуванням пропозиції Комітету.  
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету.


Голова Комітету                                                                 С.В.КАЛЬЧЕНКО

