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До реєстр. № 7741 
                                                                                                                          від 06.09.2022
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової спеціальної комісії Бакумовим О.С. та іншими (всього 9 підписів) (реєстр. № 7741 від 06.09.2022)

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. від 6 вересня 2022 року (електронна картка документа (998650) Комітет на засіданні 16 вересня ц.р. (протокол № 128) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової спеціальної комісії Бакумовим О.С. та іншими (всього 9 підписів) (реєстр. № 7741 від 06.09.2022).  
Проектом Постанови пропонується внести зміни до персонального складу  Тимчасової спеціальної комісії з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України (далі – Тимчасова спеціальна комісія), утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 1 липня 2022 року 
№ 2351-IX, а саме: 
«виключити народного депутата України Костіна Андрія Євгеновича, фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», зі складу та увільнити його від обов’язків члена цієї Тимчасової спеціальної комісії»;
«включити народного депутата України Павлюка Максима Васильовича, депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», до складу Тимчасової спеціальної комісії».
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 Регламенту Верховної Ради України тимчасова спеціальна комісія утворюється з числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Пропозиції щодо персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами).
Комітет зазначив про те, що 1 липня 2022 року Верховною Радою України було утворено Тимчасову спеціальну комісію, до персонального складу якої, було обрано, зокрема, народного депутата України Костіна А.Є. – члена депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ». Водночас, 
27 липня 2022 року повноваження народного депутата України Костіна А.Є. були достроково припинені у зв’язку з його особистою заявою про складення ним депутатських повноважень (Постанова Верховної Ради України № 2441-IX).
У зв’язку з цим, головою депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Арахамією Д.Г. 2 серпня 2022 року було надіслано лист 
№ 04-01/05-2022/127097 (976550) до голови Тимчасової спеціальної комісії, який додано до проекту Постанови, про те, що депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» погоджує необхідність внесення «відповідної заміни члена комісії, а також, згідно права на пропорційне представництво всіх фракцій та груп у складі комісії, надає кандидата до складу Тимчасової спеціальної комісії, а саме: народного депутата України – члена депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Павлюка Максима Васильовича». 
У свою чергу, лист голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», як зазначено у пояснювальній записці до проекту Постанови, було розглянуто на засіданні Тимчасової спеціальної комісії 
29 серпня 2022 року та «прийнято рішення (протокол № 3) про відповідні зміни до персонального складу згідно з дотриманням пропорційного представництва у складі Комісії». 
Комітет привернув увагу до того, що частиною другою статті 24 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» передбачено, що тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до вимог Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», Закону України «Про комітети Верховної Ради України».
Разом з цим, відповідно до положень частини шостої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» дострокове припинення повноважень народного депутата України має наслідком його виключення зі складу відповідного комітету без прийняття про це окремого рішення Верховної Ради України. Отже, дострокове припинення повноважень народного депутата України Костіна А.Є. також має наслідком його виключення зі складу Тимчасової спеціальної комісії.
З огляду на вищевикладене та беручи до уваги необхідність внесення до тексту проекту Постанови техніко-юридичних уточнень, підпункт 1 пункту 1 проекту Постанови слід виключити, а підпункт 2 пункту 1 – викласти в такій редакції: 
«обрати Павлюка Максима Васильовича - народного депутата України, депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», до складу Тимчасової спеціальної комісії». 
Також, у пункті 1 проекту Постанови цифри «01» слід замінити 
цифрою «1».
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про зміни у складі Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової спеціальної комісії Бакумовим О.С. та іншими (всього 9 підписів) (реєстр. № 7741 від 06.09.2022), та 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














