До реєстр. № 1055
від 27.11.2014







Комітет Верховної Ради України
з питань  фінансової політики і банківської діяльності


	В И С Н О В О К

на відповідність оформлення та реєстрації проекту Постанови Верховної Ради України  «Про звернення до Президента України щодо звільнення з посади Голови Національного банку України Гонтаревої В.О.», внесеного народними депутатами України Святашем Д.В.,           Писаренком В.В. (реєстр. № 1055 від 27.11.2014), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів

	Комітет на засіданні 24 грудня 2014 року (протокол № 5) на виконання доручення Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б.  від 9 грудня 2014 року розглянув  на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Постанови Верховної Ради України «Про звернення до Президента України щодо звільнення з посади Голови Національного банку України Гонтаревої В.О.», внесений народними депутатами України Святашем Д.В., Писаренком В.В. (реєстр. № 1055 від 27.11.2014). 
Поданим проектом постанови пропонується визнати роботу Голови Національного банку України Гонтаревої В.О. незадовільною та звернутися до Президента України з пропозицією невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України подання про звільнення Гонтаревої В.О. з займаної посади.
Відповідно до положень частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України Комітет зазначив, що проект Постанови Верховної Ради України внесений на реєстрацію разом з пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні,  пояснювальною запискою, електронним файлом (частини перша, друга  статті 91 Регламенту Верховної Ради України).
Водночас Комітет зауважив, що назва проекту Постанови Верховної Ради України не відповідає його змісту, оскільки у назві йдеться про звернення до Президента України щодо звільнення з посади Голови Національного банку України Гонтаревої В.О., а у тексті проекту йдеться про обґрунтування зазначеного звільнення, визнання роботи Голови Національного банку України незадовільною та про звернення до Президента України з пропозицією невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України подання про звільнення Гонтаревої В.О. із займаної посади. 
Комітет, у межах предмета відання, зазначив, що порядок призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України визначено Регламентом Верховної Ради України та Законом України «Про Національний банк України». Зокрема, частиною восьмою статті 18 Закону України «Про Національний банк України» визначено перелік випадків звільнення з посади Голови Національного банку України. 
Положеннями статті 207 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що питання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України розглядається Верховною Радою України згідно з пунктом 18 частини першої статті 85 Конституції України за поданням Президента України, яке оголошує уповноважена ним особа. Комітет, до предмета відання якого належить таке питання, готує відповідне рішення та має право на виступ свого представника за результатами розгляду в комітеті питання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку України за поданням Президента України. Про призначення на посаду чи звільнення з посади Голови Національного банку України після обговорення кандидатури (або результатів діяльності) Верховна Рада України відкритим голосуванням приймає рішення, яке оформляється відповідною постановою Верховної Ради України.
Комітет зауважив, що проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 1055) внесено без врахування вимог Закону України «Про Національний банк України» та  Регламенту Верховної Ради України, що, відповідно до положень пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, є підставою, за пропозицією Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, для повернення Головою Верховної Ради України або відповідно до розподілу обов’язків Першим заступником, заступником Голови Верховної Ради України зазначеного проекту Постанови (реєстр. № 1055) суб’єктам права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений висновок та прийняв рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності. 

Перший заступник
голови Комітету                                                  П.В.ПИНЗЕНИК

