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До реєстр. № 7368
                                                                                                                          від 07.12.2017
                                                                                                                   










                                                                                  ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про відкликання Соболєва Є.В. з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції», внесений народними депутатами України 
 Ричковою Т.Б., Артюшенком І.А. та іншими (всього - 12 підписів) (реєстр. № 7368 від 07.12.2017)


Комітет на засіданні 7 грудня 2017 року (протокол № 101), згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 7 грудня ц.р.,  розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про відкликання Соболєва Є.В. з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції», внесений народними депутатами України Ричковою Т.Б., Артюшенком І.А. та іншими  (всього - 12 підписів) (реєстр. № 7368 від 07.12.2017).
Проектом Постанови Верховної Ради України пропонується відкликати Соболєва Є.В. з посади голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції у зв’язку з незадовільною роботою на цій посаді.
У пояснювальній записці до проекту Постанови зазначено, що  «У Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції лише на сьомій сесії Верховної Ради України VIII скликання понад три поспіль засідання не відбулися, зокрема 3, 8, 15 та 22 листопада 2017 р. через порушення Регламенту Верховної Ради України та Закону України "Про комітети Верховної Ради України" головуючим на засіданнях Є. Соболєвим, який обіймає посаду голови цього комітету. Мають місце інші численні порушення Є. Соболєвим обов’язків голови комітету, якими він наділений відповідно до Закону України "Про комітети Верховної Ради України».
Згідно з пунктом 3 частини першої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» персональний склад комітету може бути змінений внаслідок обрання чи відкликання голови комітету.
Відповідно до частини першої статті 83 Регламенту Верховної Ради України голова комітету може бути в будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликаний зі своєї посади з підстав та в порядку, визначених Законом України «Про комітети Верховної Ради України» та Регламентом Верховної Ради України. Процедура розгляду Верховною Радою України цього питання також визначається зазначеною статтею.
Частиною третьою статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» встановлено, що голова комітету може бути відкликаний з посади у будь-який час за рішенням Верховної Ради України: 
1) за власною заявою; 
2) у зв’язку з  незадовільною роботою на посаді; 
3) внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.  
Пропозиція  про  відкликання  з   підстав,   передбачених пунктами  2  і  3  частини третьої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», може бути внесена Головою Верховної Ради України або відповідним комітетом. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови  комітету приймається на засіданні комітету.
Комітет з питань запобігання і протидії корупції 6 грудня 2017 року на своєму засіданні визнав незадовільною роботу Є. Соболєва на посаді голови Комітету та рекомендував ініціювати перед Верховною Радою України процедуру його відкликання із займаної посади, про що зазначено в пояснювальній записці.
Таким чином, рішення Комітету з питань запобігання і протидії корупції та проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 7368 від 07.12.2017), внесений народний депутатами України – членами Комітету з питань  запобігання і протидії корупції, є підставою для розгляду  Верховною Радою України  питання про відкликання народного депутата України Соболєва Є.В. з посади голови Комітету з питань запобігання і протидії корупції за процедурою, передбаченою статтею 83 Регламенту Верховної Ради України, а саме: рішення щодо включення до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України пропозиції про відкликання з посади  голови комітету  приймається  на  наступному пленарному засіданні Верховної Ради України  після дня внесення такої пропозиції. Одночасно приймається рішення  про  день  розгляду зазначеного питання. Обговорення питання включає інформацію ініціаторів внесення пропозиції, виступ голови комітету щодо якого порушено питання про відкликання з посади, запитання та відповіді. 
Рішення про відкликання голови комітету з посади приймається відкритим  поіменним  голосуванням  більшістю  голосів народних  депутатів України від конституційного  складу Верховної Ради України. 
Комітет зазначив, що проект Постанови Верховної Ради України (реєстр.                    № 7368), внесений та оформлений  відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України».
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив зазначений висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про відкликання Соболєва Є.В. з посади голови Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції», внесений народними депутатами України Ричковою Т.Б., Артюшенком І.А. та іншими  (всього - 12 підписів) (реєстр. № 7368 від 07.12.2017), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути даний проект Постанови та визначитись щодо нього шляхом голосування.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.


Перший заступник
голови Комітету                                                    П.В.ПИНЗЕНИК



