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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, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України Герасимовим А.В. (реєстр. № 8539 від 02.07.2018).

Комітет на засіданні 4 липня 2018 року (протокол № 121) розглянув, згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 2 липня                   2018 року, 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, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України Герасимовим А.В. (реєстр. № 8539 від 02.07.2018).
Як зазначено в пояснювальній записці до проекту Постанови (реєстр.                  № 8539) на засіданні депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» 17 квітня 2018 року було прийнято рішення підтримати ініціативу народного депутата України Зварича Р.М. «про його входження» до складу Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя і у зв’язку з чим народним депутатом України – головою депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Герасимовим А.В. внесено відповідний проект Постанови. 
Народний депутат України Зварич Роман Михайлович обраний 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному окрузі, ПАРТІЯ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», 17 квітня 2018 року набув депутатських повноважень, увійшов до складу депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА».
Відповідно до частини другої статті 6 та частини другої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України. Обрання нового члена комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України. 
Частина четверта статті 81 Регламенту Верховної Ради України передбачає, що 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.
Розрахункова квота депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА"  в комітетах складає 10 представників від фракції. 
Комітет зазначив, що на сьогодні в Комітеті з питань правової політики та правосуддя працюють 32 народних депутати України з них: від депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» – 13, від депутатської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» - 5, від депутатської фракції Політичної партії «Опозиційний блок» - 2, від депутатської фракції Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ» - 1, від депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка – 2, від депутатської фракції Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» - 1, від депутатської групи «Партія «Відродження» - 1,  від позафракційних народних депутатів України – 7. Отже, квота депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" перевищена.
Поряд з цим, на момент утворення Комітету з питань правової політики та правосуддя до його складу було обрано 15 народних депутатів України – членів депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА", двоє з яких – народні депутати України Голуб В.В. і Денисенко А.С. вийшли з її складу.  
Враховуючи викладене, Комітет прийняв рішення 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, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України Герасимовим А.В. (реєстр. № 8539 від 02.07.2018) та визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови. 
Співдоповідачем від Комітету при розгляді Верховною Радою України цього питання визначено першого заступника голови Комітету.

Перший заступник
голови Комітету                                                         П.В.ПИНЗЕНИК





