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До реєстр. № 3056
від 11.02.2020










                                                                                 ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України), головою Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Верховної Ради України восьмого скликання Павелком А.В. при вирішенні питання фінансування та реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у 2017-2018 роках» (щодо включення до складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Кабанова О.Є. (Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»)», внесений народним депутатом України Моканом В.І. (реєстр.  № 3056 від 11.02.2020)

Комітет на засіданні 19 лютого 2020 року (протокол № 28) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 11 лютого ц.р. проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України), головою Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Верховної Ради України восьмого скликання Павелком А.В. при вирішенні питання фінансування та реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у 2017-2018 роках» (щодо включення до складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Кабанова О.Є. (Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»)», внесений народним депутатом України Моканом В.І. (реєстр. № 3056 від 11.02.2020).
Проектом Постанови пропонується внести зміни до складу  вказаної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 листопада 2019 року 
№ 304-IX, а саме - обрати до складу комісії народного депутата України – члена депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» -  Кабанова Олександра Євгенійовича.
Крім цього, пропонується внести зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України про утворення вказаної Тимчасової слідчої комісії, визначивши, що кількісний склад комісії становитиме 11 народних депутатів України замість                          10 народних депутатів України, як передбачено в чинній редакції Постанови Верховної Ради України.
Згідно з положеннями частини шостої статті 4 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» кожна депутатська фракція (депутатська група) у Верховній Раді України має право на пропорційне представництво у складі слідчої комісії. Пропозиції щодо кількісного та персонального складу слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами) відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України та інших законів.
Відповідно до частини другої статті 87, частин другої та  третьої статті 85 Регламенту Верховної Ради України тимчасова слідча комісія утворюється з числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Пропозиції щодо персонального складу тимчасової слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами).
Комітет зазначив, що до проекту Постанови додано заяву народного депутата України Кабанова О.Є. від 19 грудня 2019 року № 084/2-21, погоджену головою депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»                          Арахамією Д.Г.
Згідно з пунктом 3 Постанови Верховної Ради України про утворення Тимчасової слідчої комісії, кількісний склад комісії може бути обраний, виходячи із забезпечення такого представництва в її складі: один представник від двадцяти народних депутатів України, але не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи). Отже,  до складу Тимчасової слідчої комісії від депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» може бути обрано 13 народних депутатів України.
На сьогодні до складу вказаної Тимчасової слідчої комісії обрано                                 7 представників від депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ».
Разом з цим Комітет зазначив, що Комітетом  розглянуто та підтримано проект Постанови  Верховної Ради України (реєстр. № 2640 (доопрацьований),  яким пропонується внести зміни до кількісного та персонального складу зазначеної вище Тимчасової слідчої комісії, а саме пропонується обрати до складу комісії народного депутата України Горвата Р.І., у зв’язку з чим кількісний склад Тимчасової слідчої комісії становитиме 11 народних депутатів України. 
З огляду на це, Комітет зауважив, що у разі прийняття Верховною Радою України проекту Постанови  Верховної Ради України (реєстр. № 2640 (доопрацьований) до підпункту 1 пункту 1 проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 3056) потрібно буде внести зміни щодо кількісного складу комісії, а саме змінити цифру «11» на «12».
Враховуючи викладене, проект Постанови Верховної Ради України (реєстр.               № 3056) оформлено з дотримання вимог положень Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та статті 85, статті 87 Регламенту Верховної Ради України. 
Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної  Ради України  «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України та зловживання службовим становищем президентом Української асоціації футболу (Федерації футболу України), головою Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Верховної Ради України восьмого скликання Павелком А.В. при вирішенні питання фінансування та реалізації бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям в регіонах України» у 2017-2018 роках» (щодо включення до складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Кабанова О.Є. (Фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»)», внесений народним депутатом України Моканом В.І. (реєстр. № 3056 від 11.02.2020), 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 з урахування пропозицій Комітету щодо кількісного складу Тимчасової слідчої комісії та прийняти його в цілому.   
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету.



Голова Комітету                                                            С.В.КАЛЬЧЕНКО




