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                                                                                                            До  реєстр. № 2236
                                                                                                                               від 25.02.2015







                                                                          ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

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 та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України Ляшком О.В. (реєстр. № 2236 від 25.02.2015)

Комітет на засіданні 18 березня 2015 року (протокол № 11) розглянув на виконання доручень Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від               26 лютого та 12 березня 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 та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України Ляшком О.В. (реєстр. № 2236 від 25.02.2015) та заяву народного депутата України Кириченка О.М., про відкликання його із складу Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.
Проектом Постанови, як зазначено в пояснювальній записці, за рішенням депутатської фракції Радикальної  партії  Олега Ляшка від 23 лютого ц.р., пропонується відкликати народного депутата України Кириченка Олексія Миколайовича з посади члена Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації та обрати до складу цієї Комісії народного депутата України Лозового Андрія Сергійовича.
Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від                     4 грудня 2014 року № 22-VIIІ на підставі статті 10 Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», утворено Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації, а згідно з Постановою 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 та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» від 13 лютого ц.р.                                       № 204-VIIІ за пропозиціями депутатських фракцій і груп обрано                       персональний і кількісний склад Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.
Комітет зазначив, що у восьмому скликанні Верховної Ради України Спеціальна контрольна комісія Верховної Ради України з питань приватизації утворена на правах комітету Верховної Ради України, а її склад сформований відповідно до пропорційного представництва депутатських фракцій та депутатських груп у Верховній Раді України за їх погодженням. Зокрема, від депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка за квотою фракції (один представник фракції) було обрано народного депутата України Кириченка О.М.
Згідно з пунктом 4 розділу І Положення про Спеціальну контрольну комісію Верховної Ради України з питань приватизації, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 24 червня 1993 року № 3317-ХІІ, Контрольна  комісія  обирається на строк повноважень Верховної  Ради  України чергового  скликання. У разі невиконання покладених  обов'язків,  за  систематичну неучасть в роботі Контрольної комісії за поданням  голови комісії  або  за  власним бажанням  члена  Контрольної  комісії  Верховна  Рада України може   його відкликати  і  обрати  нового   члена   Контрольної   комісії до закінчення цього строку. 
Народним депутатом України Кириченком О.М. 25 лютого ц.р. подано заяву про відкликання його з посади члена Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.
Проект Постанови зареєстрований у відповідності з вимогами  статей 90-92 Регламенту Верховної Ради України.
Водночас Комітет звернув увагу, що є технічні недоліки в назві проекту Постанови, а саме назва проекту Постанови, яким пропонується внести зміни до Постанови Верховної Ради України від 4 грудня 2014 року № 23-VIII не відповідає назві цієї Постанови Верховної Ради України із змінами, зокрема, від 13 лютого ц.р.
Враховуючи вищевикладене, Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений висновок та рекомендувати Верховній Раді України розглянути 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 та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України Ляшком О.В. (реєстр. № 2236 від 25.02.2015) з урахуванням зауважень Комітету та визначитись щодо нього шляхом голосування.
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено першого заступника голови Комітету.


Перший заступник 
голови Комітету                                                          П.В.ПИНЗЕНИК

