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До реєстр. № 1315
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 та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України Луценком Ю.В. (реєстр. № 1315 від 09.12.2014)



На засіданні Комітету 11 грудня 2014 року (протокол № 3) розглянуто на виконання доручення Голови Верховної Ради України  Гройсмана В.Б. від 9 грудня 2014 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 Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України Луценком Ю.В. (реєстр. № 1315 від 09.12.2014).
Проектом Постанови пропонується обрати народних депутатів України – членів депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка:  головою Комітету з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Скуратовського Сергія Івановича, увільнивши його з посади першого заступника голови цього Комітету; головою Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Рибалка Сергія Вікторовича, увільнивши його з посади заступника голови Комітету з питань податкової та митної політики; першим заступником голови Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Мосійчука Ігоря Володимировича, увільнивши його з посади заступника голови цього Комітету; членом Комітету з питань охорони здоров’я Кириченка Олексія Миколайовича, увільнивши його з посади заступника голови Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності; членом Комітету з питань податкової та митної політики Ляшка Олега Валерійовича; першим заступником голови Комітету з питань бюджету Амельченка Василя Васильовича, увільнивши його з посади заступника голови Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.
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 частиною другою 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.
Згідно з частиною четвертою статті 81 Регламенту Верховної Ради України 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 у порядку, встановленому Верховною Радою України.
Відповідно до частини третьої статті 84 Регламенту Верховної Ради України народний депутат України, який виявив бажання перейти до іншого комітету, може звернутися із відповідною заявою, погодженою з головою депутатської фракції (депутатської групи), до Голови Верховної Ради України, який направляє її для розгляду в комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту, для розгляду заяви по суті і внесення пропозиції на розгляд Верховної Ради.
Згідно з частиною четвертою статті 34 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» у комітеті, який налічує у своєму складі не більше десяти осіб, обирається один заступник голови комітету, у комітеті, який налічує від одинадцяти до двадцяти осіб, - перший заступник і заступник голови комітету, а в комітеті з чисельністю від двадцяти однієї особи і більше - перший заступник і два заступники голови комітету. Відхилення від цих вимог допускається при формуванні складу комітетів відповідно до статті 16 Регламенту Верховної Ради України у межах коштів, передбачених кошторисом Верховної Ради України.
Враховуючи те, що персональний склад комітетів Верховної Ради України восьмого скликання, який формується на першій сесії Верховної Ради України згідно із статтею 16 Регламенту Верховної Ради України, ще не повністю сформований у комітетах, зокрема: з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства; з питань фінансової політики і банківської діяльності,   а  окремі народні депутати України ще не обрані членами комітетів, а також те, що проект Постанови внесено народним депутатом України – головою депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА», координатором коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України на підставі узгоджених позицій депутатських фракцій, що входять до складу коаліції, Комітет прийняв рішення: 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 та обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації», внесений народним депутатом України  Луценком Ю.В. (реєстр. № 1315 від 09.12.2014) і рекомендувати Верховній Раді України, відповідно до положень частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, розглянути даний проект Постанови та підтримати. 
Крім того, на засіданні Комітету розглянуто та підтримано заяву народного депутата України - члена депутатської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» Романовського О.В. про обрання його членом Комітету з питань економічної політики і у зв’язку цим,  зазначений проект Постанови (реєстр. № 1315) пропонується доповнити  новим підпунктом. 
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено першого заступника голови Комітету.


Перший заступник 
голови Комітету                                                       П.В.ПИНЗЕНИК

