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До реєстр. № 7690
від 22.08.2022

                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 фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим» щодо включення до складу ТСК представника від фракції Політичної Партії «ГОЛОС», внесений народним депутатом України – головою Тимчасової слідчої комісії 
Копитіним І.В.  (реєстр. № 7690 від 22.08.2022)

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України 
Стефанчука Р.О. від 23 серпня 2022 року (електронна картка документа (989814) Комітет на засіданні 2 вересня 2022 року (протокол № 125) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим» щодо включення до складу ТСК представника від фракції Політичної Партії «ГОЛОС», внесений народним депутатом України – головою Тимчасової слідчої комісії Копитіним І.В. (реєстр. № 7690 від 22.08.2022).
Проектом Постанови пропонується внести зміни до кількісного та персонального складу  Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим (далі – Тимчасова слідча комісія), утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 1 лютого 2022 року № 2032-IX, а саме – обрати до персонального складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Бобровську Соломію Анатоліївну – депутатська фракція Політичної Партії «ГОЛОС», а також внести зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 2032-IX), змінивши кількісний склад Тимчасової слідчої комісії з 10 на 11 народних депутатів України.   
Відповідно до положень частини шостої статті 4 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», частин другої та третьої статті 85, частини другої статті 87 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 звернув увагу на те, що структура проекту Постанови не є складною і не містить положень, які б вносили зміни до значної частини пунктів акту, а відтак назва проекту Постанови не потребує конкретизації. З огляду на це, слова «щодо включення до складу ТСК представника від фракції Політичної Партії «ГОЛОС» слід виключити з назви проекту Постанови.
Щодо зміни персонального складу Тимчасової слідчої комісії Комітет зазначив, що до проекту Постанови додано лист заступника голови депутатської фракції «ГОЛОС» Клименко Ю.Л. від 9 лютого 2022 року № 210д9/5-2022/37516 (831255), у якому зазначено про те, що депутатською фракцією Політичної Партії «ГОЛОС» було прийнято рішення делегувати до складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Бобровську С.А.
Комітет привернув увагу до того, що цей лист, як зазначено у пояснювальній записці до проекту Постанови, було розглянуто на засіданні Тимчасової слідчої комісії 17 лютого 2022 року і за результатом його розгляду було прийнято, зокрема, рішення про «внесення на розгляд» Верховної Ради України проекту Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим».  
З огляду на це Комітет зазначив, що під час ініціювання утворення Тимчасової слідчої комісії, пропозицій від депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС» щодо кількісного та персонального складу цієї Тимчасової слідчої комісії не надходило і у проекті Постанови Верховної Ради України представник цієї депутатської фракції був відсутній, про що також було зазначено у висновку Комітету на проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 4657 від 30.11.2021, доопрацьований). 
Крім цього Комітет звернув увагу на те, що підпункт 2 пункту 1 слід викласти в новій редакції, з огляду на необхідність внесення до нього техніко-юридичних уточнень, а саме: «обрати Бобровську Соломію Анатоліївну - народного депутата України, депутатська фракція Політичної Партії «ГОЛОС», до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим».
Враховуючи вищезазначене, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим» щодо включення до складу ТСК представника від фракції Політичної Партії «ГОЛОС», внесений народним депутатом України – головою Тимчасової слідчої комісії Копитіним І.В.  (реєстр. № 7690 від 22.08.2022), і рекомендує Верховній Раді України, відповідно до пункту 8 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням зауважень, викладених у висновку Комітету, та прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України.  
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету. 



Голова Комітету                                                              С.В. КАЛЬЧЕНКО

