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До реєстр. № 1291
від 08.12.2014




                                                                                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», внесений народним депутатом України Ляшком О.В. (реєстр. № 1291 від 08.12.2014)

Комітет на засіданні 10 грудня 2014 року (протокол № 2) розглянув на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. від                  9 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 восьмого скликання», внесений народним депутатом України Ляшком О.В. (реєстр. № 1291 від 08.12.2014).
Проект Постанови внесено згідно з положеннями статті 12 Закону України  «Про статус народного депутата України» та частини першої статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з пояснювальною запискою та  електронними файлами.
У пояснювальній записці зазначається, що «даним проектом Постанови вносяться зміни до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання», згідно яких депутати, що голосували за «закони 16 січня», відкликаються  з посад перших заступників, заступників голів та секретарів комітетів Верховної Ради України та обираються членами відповідних комітетів.»
 Підстави та порядок обрання на посади та відкликання з посад голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначені Регламентом Верховної Ради України та Законом України «Про комітети Верховної Ради України».
Положеннями статті 82 Регламенту Верховної Ради України та частини другої статті 6 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів за поданням депутатських фракцій (груп), які схвалюються Погоджувальною радою, і питання про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів не потребує підготовки в комітетах.
Відповідно до частини першої статті 83 Регламенту Верховної Ради України  перший заступник, заступник  голови та секретар комітету можуть   бути  в  будь-який  час  за  рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад з підстав та  в  порядку, визначених  Законом  України «Про комітети Верховної Ради України» та Регламентом Верховної Ради України.
Статтею 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що перший заступник, заступник  голови та секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані з посади: 1) за їх власною заявою; 2) у зв'язку з  незадовільною роботою на посаді; 3) внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків. 
Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду. 
Пропозиція про відкликання з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини третьої цієї статті, може бути внесена Головою Верховної Ради України або відповідним комітетом. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.
Отже суб’єктами, які можуть порушувати питання щодо відкликання з посади, зокрема, першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету, відповідно до Закону України «Про комітети Верховної Ради України», є комітети, на відповідні посади в яких були обрані народні депутати України, та Голова Верховної Ради України.
Крім цього, в пункті 2 проекту Постанови автором пропонується обрати народних депутатів України (яких обрано на посади перших заступників голови, заступників голови, секретарів комітету), членами цих комітетів, а відповідно до частини п’ятої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» після відкликання народного депутата України з посади першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету, він залишається членом цього комітету, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення.
Комітет привернув увагу, що в пункті 1 проекту Постанови пропонується відкликати народного депутата України Шипка А.Ф. з посади заступника голови Комітету з питань охорони здоров’я, а в пункті 2 проекту обрати його членом цього ж Комітету, проте згідно з Постановою Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання», яку прийнято 4 грудня ц.р.                  № 23 – VIII, народного депутата України Шипка А.Ф. обрано членом Комітету з питань охорони здоров’я. 
Комітет також зазначив, що у разі відкликання відповідно першого заступника, заступника голови, секретаря комітету з посади право висунення кандидатури на цю посаду належить депутатській фракції (депутатській групі), за квотою якої він був обраний на цю посаду (частина сьома статті 83 Регламенту Верховної Ради України).
З огляду на викладене, цей проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 1291) внесено без урахування вимог Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верхової Ради України». 
Крім цього, народний депутат України – заступник голови Комітету Бондар В.В., запрошені та присутні на засіданні Комітету народні депутати України Атрошенко В.А.  Лабазюк С.П.  Развадовський В.Й., Шкіря І.М. дали усні пояснення про те, що вони не голосували за закони 16 січня 2014 року (про що відображено в стенограмі засідання Комітету), а також народні депутати України  Лабазюк С.П., Поплавський М.М., Развадовський В.Й. подали до Комітету письмові пояснення та документи, в яких стверджуються, що вони не голосували за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року.
Під час обговорення народні депутати України – члени Комітету висловили пропозицію про доцільність створення тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України для з’ясування фактів голосування 16 січня 2014 року за «диктаторські закони» народними  депутатами України, у тому числі народними депутатами України, яких зазначеним проектом Постанови пропонується відкликати з посад першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету і які були присутні на засіданні Комітету та надали відповідні пояснення.
Враховуючи вищевикладене та обговорення даного питання, а також те, що Верховною Радою України 9 грудня 2014 року зазначений  проект Постанови (реєстр. № 1291) включено до тижневого порядку денного та підтримано пропозицію розглянути його на наступному пленарному засіданні Верховної Ради України, Комітет прийняв рішення:
1. Ухвалити зазначений 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», внесений народним депутатом України  Ляшком О.В. (реєстр. № 1291) та надіслати Верховній Раді України додані до висновку письмові пояснення та документи подані  народними депутатами України  Лабазюком С.П., Поплавським М.М., Развадовським В.Й.
2. 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» (реєстр. № 1291) з урахуванням зауважень Комітету та визначитись щодо нього шляхом голосування.
3. Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В.
4. Доручити співдоповідачу оголосити пропозицію Комітету щодо доцільності створення  тимчасової слідчої комісії у Верховній Раді України для з’ясування фактів голосування 16 січня 2014 року за «диктаторські закони» народними  депутатами України.
Додаток на 52 арк.

Перший заступник 
голови Комітету                                                          П.ПИНЗЕНИК

