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                                      До  реєстр. № 1294
                                             від 08.12.2014









                                                         ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» щодо заповнення вакантної посади Голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, внесений народними депутатами України Іллєнком А.Ю.,                Березою Б.Ю. та іншими (реєстр. № 1294 від 08.12.2014)


Комітет на засіданні 22 грудня 2014 року (протокол № 4) розглянув, на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від                      9 грудня ц.р., проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» щодо заповнення вакантної посади Голови Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, внесений народними депутатами України  Іллєнком А.Ю., Березою Б.Ю. та іншими  (реєстр. № 1294 від 08.12.2014).
Проектом Постанови пропонується обрати головою Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України позафракційного народного депутата України Левченка Юрія Володимировича.
Постановою Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» від 4 грудня 2014 року № 23-VIII обрано позафракційного народного депутата України Левченка Ю.В. членом Комітету з питань бюджету.
Підстави та порядок обрання на посади голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначені Регламентом Верховної Ради України та Законом України «Про комітети Верховної Ради України».
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» персональний склад комітету може бути змінений внаслідок обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету.
Згідно з частинами другою та сьомою вищевказаного Закону  обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України, при цьому рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України.
Положеннями статті 82 Регламенту Верховної Ради України та частиною другою статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів за поданням депутатських фракцій (депутатських груп), які схвалюються Погоджувальною радою, і питання про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів не потребує підготовки в комітетах.
Згідно з частиною четвертою статті 81 Регламенту Верховної Ради України квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів України у порядку, встановленому Верховною Радою України.
Комітет зазначив, що нормами Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено подання пропозицій щодо обрання голів комітетів депутатськими фракціями (депутатськими групами).
Комітет також звернув увагу на те, що Регламентом Верховної Ради України і Законом України «Про комітети Верховної Ради України» не передбачено обрання позафракційних народних депутатів України на посади, зокрема, голів комітетів Верховної Ради України, а також на те, що назва проекту Постанови Верховної Ради України, яким пропонується внести зміни до Постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року № 23-VIII не відповідає назві, яку прийнято Верховною Радою України, а саме: Постанова Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації». До того ж абзаци перший та другий пункту 1 проекту Постанови за змістом дублюють пункт 2 проекту Постанови.  
З огляду на викладене, Комітет зазначив, що проект Постанови Верховної Ради України, поданий народними депутатами України  Іллєнком А.Ю.,     Березою Б.Ю. та іншими  (реєстр. № 1294 від 08.12.2014), оформлено без дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України». 

Відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94  Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання  якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений  та/або зареєстрований без дотримання  вимог  закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єктам права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок на проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 1294) та  звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією, керуючись частиною першою та відповідно до пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, повернути проект Постанови (реєстр. № 1294) суб’єктам права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.



Перший заступник
голови Комітету                                                           П.В.ПИНЗЕНИК





