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До реєстр. № 2590
від 07.04.2015 року









ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ


ВИСНОВОК
на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання», внесений народними депутатами України            Насаликом І.С., Дерев’янком Ю.Б.  (реєстр. № 2590 від 07.04.2015)

Комітет на своєму засіданні 8 квітня 2015 року (протокол № 12) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання», внесений народними депутатами України Насаликом І.С., Дерев’янком Ю.Б.  (реєстр. № 2590 від 07.04.2015).
Ініціатори проекту пропонують, у зв’язку з необхідністю забезпечення законодавчого процесу та організації розгляду невідкладних питань Верховною Радою України у період з 5 по 15 травня 2015 року, внести зміни до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, передбачивши:
тиждень з 5 по 8 травня, який згідно з прийнятим Верховною Радою України календарним планом проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання відведено для роботи в пленарному режимі, змінити на тиждень роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах;
тиждень з 12  по 15 травня, який згідно з прийнятим Верховною Радою України календарним планом проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання відведено для роботи в комітетах, комісіях, фракціях і групах, змінити на пленарний, а саме: 12 травня – засідання Погоджувальної ради, пленарні засідання; 13 травня - пленарне засідання, робота в комітетах, комісіях, фракціях і групах; 14 травня – пленарні засідання; 15 травня – година  запитань  до  Уряду, пленарне засідання. 
Комітет зазначив, що відповідно до положень частини першої статті 19 Регламенту Верховної Ради України за звичайних обставин перший і третій тижні кожного календарного місяця впродовж сесії відводяться для пленарних засідань Верховної Ради України, другий - для роботи в комітетах, комісіях, фракціях (групах), четвертий - для роботи народних депутатів України з виборцями.
Календарним планом проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, затвердженим Постановою Верховної Ради України               від 15 січня 2015 року № 110-VIII, тиждень з 5 по 8 травня відведений для роботи в пленарному режимі, а тиждень з 12 по 15 травня – для роботи  в комітетах, комісіях, фракціях (групах). 
Отже, запропоновані ініціаторами проекту Постанови зміни до календарного плану другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, не узгоджуються з положеннями частини першої статті 19 Регламенту Верховної Ради України. Водночас, з огляду на аргументацію суб’єктів права законодавчої ініціативи, надану в пояснювальній записці до проекту постанови, щодо необхідності забезпечення законодавчого процесу та організації розгляду невідкладних питань Верховною Радою України, а також на те, що тиждень роботи народних депутатів України у комітетах, комісіях, фракціях і групах, можливо, дасть змогу ретельно розглянути законопроекти, які знаходяться на попередньому розгляді в комітетах, а у наступні два тижні роботи в пленарному режимі – можливість розгляду та прийняття відповідних рішень щодо цих законопроектів в залі засідань Верховної Ради України. 
Комітет зауважив, що питання організації роботи Верховної Ради України та її органів, до яких відносяться, зокрема, зміни до календарного плану  проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, згідно з пунктом 8 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України включаються до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування. 
З огляду на вищезазначене, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання», внесений народними депутатами України Насаликом І.С., Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 2590 від 07.04.2015) та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути його та визначитись шляхом голосування.
Співдоповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.





Перший заступник
Голови Комітету                                                               П.В.ПИНЗЕНИК


