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До реєстр.  № 2568   
від  10.12.2019











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 дев'ятого скликання», внесений народним депутатом України Корнієнком О.С. (реєстр. № 2568 від 10.12.2019)

Комітет на засіданні 18 грудня 2019 року (протокол № 21) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від  13 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 дев'ятого скликання», внесений народним депутатом України Корнієнком О.С. (реєстр. № 2568 від 10.12.2019) та зазначає таке.
Проектом Постанови пропонується відкликати народного депутата України Скороход Анну Костянтинівну з посади члена Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, обрану за квотою пропорційного представництва депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» «задля відновлення принципу квотності при формуванні персонального складу Комітетів Верховної Ради України», про що зазначено в пояснювальній записці до проекту.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня  2019 року № 20-ІХ за пропозицією депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» народного депутата України Скороход А.К. було обрано до складу Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
На пленарному засіданні Верховної Ради України 3 грудня 2019 року головуючим було оголошено про те, що відповідно до частини третьої статті 60 Регламенту Верховної Ради України та згідно з протоколом засідання депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» від                                               15 листопада 2019 року народного депутата України Скороход А.К. виключено зі складу депутатської фракції.
Обрання народних депутатів України до складу комітетів, відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України, а порядок підготовки, розгляду Верховною Радою України і прийняття рішення з питань, пов'язаних зі зміною персонального складу комітетів, визначається Регламентом Верховної Ради України (частина восьма статті 7  Закону).
Частинами першою та другою статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та частиною четвертою статті 84 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що персональний склад комітету може бути змінений внаслідок, зокрема, відкликання члена комітету. При вирішенні питань про зміну персонального складу комітетів приймається постанова про внесення змін до постанови Верховної Ради України про обрання членів комітетів.
Враховуючи викладене, Комітет ухвалив 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 дев'ятого скликання», внесений народним депутатом України Корнієнком О.С. (реєстр. № 2568 від 10.12.2019), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений проект Постанови Верховної Ради України та прийняти його. 
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету.  


Голова Комітету                                                       С.В.КАЛЬЧЕНКО








