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До реєстр. № 4158 
від 30.09.2020, доопрацьований








ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», внесений народними депутатами України Пузійчуком А.В.,                      Юнаковим І.С. (реєстр. № 4158 від 30.09.2020, доопрацьований)

	За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від                              1 жовтня 2020 року Комітет на засіданні 7 жовтня ц.р. (протокол № 51) попередньо розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду», внесений народними депутатами України Пузійчуком А.В., Юнаковим І.С. (реєстр. № 4158 від 30.09.2020, доопрацьований).
Проектом Постанови, як зазначено в пояснювальній записці до нього, пропонується внести зміни до персонального складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 15 вересня 2020 року № 892-IX, а саме, увільнити від обов’язків члена зазначеної тимчасової слідчої комісії народного депутата України Величковича Миколу Романовича та обрати до складу комісії народного депутата України Алєксєєва Сергія Олеговича.
Відповідно до частини п’ятої статті 83 частин третьої та п’ятої статті 89 Конституції України порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом 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. Організація і порядок діяльності тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюється законом.
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 13 статті 4 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» голова слідчої комісії, заступник голови та член слідчої комісії за пропозицією депутатської фракції (депутатської групи) можуть бути переобрані на пленарному засіданні Верховної Ради України більшістю від її конституційного складу, а секретар слідчої комісії - на засіданні слідчої комісії більшістю від її складу, затвердженого Верховною Радою України.
Внесення змін до персонального складу утвореної тимчасової слідчої комісії здійснюється Верховною Радою України шляхом прийняття постанови Верховної Ради України про внесення змін до постанови про утворення відповідної комісії. Враховуючи, що подання кандидатур до персонального складу тимчасової слідчої комісії здійснюється за пропозицією депутатських фракцій (депутатських груп), відтак і зміни до персонального складу комісії також має здійснюватися за пропозицією депутатських фракцій (депутатських груп). 
Комітет зазначив, що до проекту Постанови додано лист співголови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» - народного депутата України Герасимова А.В. до голови Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду – народного депутата України Пузійчука А.В. «щодо обрання до складу утвореної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України народного депутата України від депутатської фракції Політичної партії «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» Алєксєєва С.О., увільнивши від обов’язків члена зазначеної Тимчасової слідчої комісії Величковича Миколу Романовича».
Враховуючи викладене, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів корупції в органах державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» (реєстр. № 4158 від 30.09.2020, доопрацьований) 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.   
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено Голову Комітету.
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