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ВИСНОВОК
	на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 17.07.2019 року про прийняття постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» (реєстр. № 3650 від 15.06.2020), внесений народним депутатом України Бондарем М.Л. (реєстр. № 3650-П від 17.07.2020)

	За дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від                      20 липня 2020 року Комітет на засіданні 10 вересня ц.р. (протокол № 48) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 17.07.2019 року про прийняття постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів». (реєстр.                  № 3650 від 15.06.2020)», внесений народним депутатом України                        Бондарем М.Л. (реєстр. № 3650-П від 17.07.2020), та його заяву до Голови Верховної Ради України.
	Поданим проектом Постанови пропонується, як зазначено в пояснювальній записці до нього, «скасувати рішення Верховної Ради України від 17.07.2020 року про прийняття Проекту Постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів». (реєстр. № 3650 від 15.06.2020) як таке, що прийняте із грубим ігноруванням думки громадськості та з порушенням методичних рекомендацій щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального (районного) рівня».
	В обгрунтування зазначеної мети автор проекту Постанови зазначає, що «прийняття Постанови дозволить скасувати рішення Верховної Ради України від 17.07.2020 року про прийняття Проекту Постанови Верховної Ради України про «Про утворення та ліквідацію районів» (реєстр. № 3650 від 15.06.2020) та не допустити прийняття помилкових рішень, що прямо вплинуть на критичні аспекти функціонування адміністративно-територіального устрою Бродівського району та його життєдіяльності в цілому».
Комітет звернув увагу на те, що народний депутат України 
Бондар М.Л. не наводить жодного порушення процедури розгляду й голосування проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. №м 3650) водночас висловлює зауваження щодо його правового змісту.
По суті поданого проекту Постанови Комітет зазначив таке.
Згідно з положеннями частини першої статті 48 Регламенту Верховної Ради України, рішення Верховної Ради України можуть бути скасовані Верховною Радою України до підписання відповідного акта Верховної Ради України Головою Верховної Ради України. 
Відповідно до частин першої, другої статті 138 Регламенту Верховної Ради України постанови та інші акти (резолюції, декларації, звернення, заяви) Верховної Ради України, визначені статтею 46 Регламенту Верховної Ради України, Верховна Рада України приймає більшістю голосів народних депутатів України від її конституційного складу, крім випадків, визначених Конституцією України. Постанови Верховної Ради України приймаються з конкретних питань з метою здійснення її установчої, організаційної, контрольної та інших функцій. Такі постанови Верховної Ради України набирають чинності з дня їх прийняття, якщо інше не передбачено самою постановою. Крім того, Комітет привернув увагу до того, що Регламент Верховної Ради України не містить положень, які б обмежували часом підписання прийнятих Верховною Радою України постанов Верховної Ради України, як це передбачено положеннями частини другої статті 130 Регламенту Верховної Ради України для підписання законів.
Постанова Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» прийнята Верховною Радою України 17 липня 2020 року («за» -                  238 голосів народних депутатів України), підписана Головою Верховної Ради України та 18 липня 2020 року опублікована в газеті «Голос України» № 122.
Комітет зазначив, що відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94  Регламенту Верховної Ради України, за наявності висновку комітету, до предмета відання  якого належать питання регламенту, про те, що внесений законопроект, проект іншого акта оформлений  та/або зареєстрований без дотримання  вимог  закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, відповідні законопроекти, проекти інших актів Голова Верховної Ради України повертає суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи вищезазначене, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 17.07.2019 року про прийняття постанови Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію районів» (реєстр. № 3650 від 15.06.2020)», внесений народним депутатом України Бондарем М.Л. (реєстр. № 3650-П від 17.07.2020), та прийняв рішення звернутися до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути зазначений проект Постанови Верховної Ради України суб’єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. 
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