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До реєстр. № 8121  
               від 11.10.2022
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 можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової слідчої комісії Козирем С.В. та іншими (всього 10 підписів) (реєстр. № 8121 від 11.10.2022) 

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. від 11 жовтня 2022 року (електронна картка документа (1022962) Комітет на засіданні 14 жовтня ц.р. (протокол № 132) 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 можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової слідчої комісії Козирем С.В. та іншими (всього 10 підписів) (реєстр. № 8121 від 11.10.2022), на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам. 
Проектом Постанови пропонується внести зміни до кількісного та персонального складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави (далі – Тимчасова слідча комісія), утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 20 вересня 2022 року № 2603-IX, а саме – обрати до персонального складу Тимчасової слідчої комісії народного депутата України Піпу Наталію Романівну – члена депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС», а також внести зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 2603-IX), змінивши кількісний склад Тимчасової слідчої комісії з                  11 на 12 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). 
Щодо зміни персонального складу Тимчасової слідчої комісії Комітет зазначив, що до проекту Постанови додано лист голови депутатської фракції «ГОЛОС» Устінової О.Ю. від 28 вересня 2022 року № 213д9/5-2022/164655 (1016360), в якому висловлено прохання до Тимчасової слідчої комісії розглянути питання про включення до складу цієї комісії народного депутата України Піпи Н.Р., а також внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови Верховної Ради України. 
Також Комітет привернув увагу до того, що цей лист, як зазначено у пояснювальній записці до проекту Постанови, було розглянуто Тимчасовою слідчою комісією 30 вересня 2022 року та прийнято рішення «про ініціювання Головою Комісії відповідних змін до її персонального складу». 
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. № 8031 від 16.09.2022).
Враховуючи вищезазначене, проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 8121 від 11.10.2022) оформлено з дотримання вимог положень Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України» та статей 85, 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 порушень законодавства України у сфері отримання, розподілу, транспортування, зберігання, використання за цільовим призначенням гуманітарної та іншої допомоги, а також неефективного використання державного майна, яке може бути використане для тимчасового розміщення внутрішньо переміщених осіб та забезпечення інших потреб держави», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової слідчої комісії                  Козирем С.В. та іншими (всього 10 підписів) (реєстр. № 8121 від 11.10.2022), та рекомендує Верховній Раді України розглянути зазначений проект Постанови і 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
 

