                                                                                                      До реєстр. № 3656 
                                                                                              від 16.12.2015









                                                                      ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК
про проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання», внесений народними депутатами України Горбуновим О.В., Іщейкіним К.Є., Гордєєвим А.А. 
(реєстр. № 3656 від 16.12.2015)
Комітет на засіданні 23 грудня 2015 року (протокол № 41) розглянув  на виконання доручення Голови Верховної Ради України  Гройсмана В.Б. від 16 грудня 2015 року проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання», внесений народними депутатами України  Горбуновим О.В., Іщейкіним К.Є., Гордєєвим А.А. (реєстр. № 3656 від 16.12.2015).
Проектом Постанови пропонується продовжити строк проведення третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання до 1 лютого  2016 року, передбачивши:
15 січня - годину запитань до Уряду, пленарне засідання, оголошення про час закриття сесії;
у період з 18 по 29 січня 2016 року роботу народних депутатів України з виборцями.
Враховуючи те, що автори проекту Постанови пропонують продовжити роботу третьої сесії Верховної Ради України, звертаємо увагу на пункти 3 та 4 проекту Постанови, а саме: «Встановити, що з метою вирішення питань, пов’язаних із ситуацією в Україні, та необхідністю прийняття у зв’язку з цим Верховною Радою України відповідних рішень, пленарні засідання Верховної Ради України скликаються у разі необхідності Головою Верховної Ради України (пункт 3 проекту) та  «Голові Верховної Ради України у випадку, передбаченому пунктом 3 цієї Постанови, невідкладно (але не пізніш як за три дні до дня проведення пленарного засідання) інформувати народних депутатів України про час і місце проведення пленарного засідання» (пункт 4), дія яких можлива після 15 січня 2016 року, тобто у період роботи народних депутатів України з  виборцями до 2 лютого 2016 року.


Зазвичай у разі продовження строку проведення сесії Верховної Ради України закриття поточної і відкриття наступної сесії відбувається протягом  одного  пленарного дня, у зв’язку з цим, пропонуємо в пункті 1 цифру та слово  «1 лютого» замінити на « 2 лютого».
Крім цього, в пункті 2 проекту Постанови слова «оголошення про час закриття сесії» слід виключити. 
Враховуючи викладене, Комітет прийняв рішення ухвалити зазначений  висновок та рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання», внесений народними депутатами України Горбуновим О.В., Іщейкіним К.Є., Гордєєвим А.А. (реєстр. № 3656 від 16.12.2015) з урахуванням зауважень та пропозицій Комітету і визначитись шляхом голосування.    



Перший заступник 
голови Комітету                                                       П.В.ПИНЗЕНИК




