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      До реєстр. № 8127
      від 14.10.2022
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 фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової слідчої комісії Копитіним І.В. та іншими (всього 6 підписів) (реєстр. № 8127 від 14.10.2022)

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. від 14 жовтня 2022 року (електронна картка документа (1024760) Комітет на засіданні 28 жовтня ц.р. (протокол № 133) 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», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової слідчої комісії Копитіним І.В. та іншими (всього 6 підписів) (реєстр. № 8127 від 14.10.2022), 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  "https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2605-19" \l "n14" \t "_blank"складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України 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:                      у пункті 3 цифри «12» замітини цифрами «11», а також увільнити народного депутата України Волошина Олега Анатолійовича від обов’язків члена Тимчасової слідчої 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, частини другої статті 87 Регламенту Верховної Ради України тимчасова слідча комісія утворюється з числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад тимчасової слідчої комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп). Пропозиції  щодо персонального складу тимчасової слідчої комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами).  
Комітет зазначив, що 1 лютого 2022 року Верховною Радою України
було утворено Тимчасову слідчу комісію та обрано до її складу, зокрема, народного депутата України Волошина О.А. (Постанова Верховної Ради України                              № 2032-IX). 
Положеннями пункту 3 частини першої статті 6 Закону України «Про статус народного депутата України», пункту 1 частини першої статті 17 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», передбачено, зокрема, що народний депутат України бере участь у роботі та засіданнях тимчасових слідчих комісій, утворених Верховною Радою України.
Крім цього, пунктом 9 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України» передбачено, що народний депутат України зобов’язаний бути присутнім на засіданнях тимчасової слідчої комісії, до складу якої його обрано, та брати участь у її роботі.
Проте, як зазначено у пояснювальній записці до проекту Постанови Верховної Ради України, «з моменту створення Тимчасової слідчої комісії та станом на сьогодні народний депутат України Волошин Олег Анатолійович жодного разу не відвідував засідання Тимчасової слідчої комісії та, в свою чергу, неналежно виконував свої обов’язки, як член Тимчасової слідчої комісії». 
Комітет також звернув увагу на те, що 30 липня 2022 року Тимчасовою слідчою комісією було прийнято рішення «виключити зі складу Тимчасової слідчої комісії» народного депутата України Волошина О.А. (протокол засідання Тимчасової слідчої  комісії № 3).
Враховуючи вищевикладене, 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 фактів, які сприяли тимчасовій окупації Автономної Республіки Крим», внесений народними депутатами України – членами Тимчасової слідчої комісії Копитіним І.В. та іншими (всього 6 підписів) (реєстр. № 8127 від 14.10.2022), 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

