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До реєстр. № 6620   
від 22.06.2017 









ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради «Про Лічильну комісію Верховної Ради України восьмого скликання», внесений народними депутатами України Тимошенко Юлією Володимирівною та Соболєвим Сергієм Владиславовичем (реєстр.     № 6620 від 22.06.2017)

На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Парубія А.В.  від 23 червня 2017 року  Комітет на засіданні 13 липня 2017 року (протокол № 90)  розглянув  проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради «Про Лічильну комісію Верховної Ради України восьмого скликання», внесений народними депутатами України Тимошенко Юлією Володимирівною та Соболєвим Сергієм Владиславовичем (реєстр. № 6620 від 22.06.2017). 
У поданому проекті Постанови пропонується внести зміни до Постанови Верховної Ради України «Про Лічильну комісію Верховної Ради України восьмого скликання» від 27 листопада 2017 року № 3-VIII щодо обрання складу Лічильної комісії, в якому слова «від депутатської фракції Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Шлемко Дмитро Васильович» замінити словами «від депутатської фракції Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» Євтушок Сергій Миколайович». 
Метою поданого проекту Постанови, як зазначено у пояснювальній записці, є «забезпечення додержання встановленого статтею 17 Регламенту Верховної Ради України принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) під час обрання Лічильної комісії».
Комітет зазначив, що відповідно до частин першої та третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України,  проект Постанови внесено на реєстрацію разом з пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та їх електронним файлом (частини перша, друга, шоста статті 91 Регламенту Верховної Ради України).
Водночас, при оформленні проекту Постанови допущено редакційні  неточності. Так, у назві проекту Постанови пропущено слово «України» і некоректно застосовано словосполучення «Постанови Верховної Ради». 
Комітет зауважив, що  відповідно до положень частини  пункту 4 частини першої статті 16 Регламенту Верховної Ради України, обрання Лічильної комісії входить до переліку питань, які розглядаються на пленарних засіданнях першої сесії новообраної Верховної Ради України.  
Згідно зі статтею 17 Регламенту Верховної Ради України, для організації голосувань Верховної Ради України і визначення їх результатів, Верховною Радою України обирається Лічильна комісія на основі принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп) більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України шляхом відкритого поіменного голосування за списком без його обговорення. 
Отже, Лічильна комісія діє протягом усієї каденції Верховної Ради України відповідного скликання, а відтак, вона є постійним парламентським органом. Водночас, до складу Лічильної комісії можуть бути внесені відповідні зміни шляхом прийняття Постанови Верховної Ради України. 
Як вбачається із чинної Постанови Верховної Ради України «Про Лічильну комісію Верховної Ради України восьмого скликання» від 27 листопада 2014 року № 3-VIII,  до складу  Лічильної комісії від депутатської фракції Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» було обрано народного депутата України Шлемка Дмитра Васильовича, який 4 червня 2015 року  достроково припинив депутатські повноваження на підставі особистої письмової заяви  про складення повноважень.  
Таким чином, станом на сьогодні квота депутатської фракції  Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» не використана, тому народні депутати України –  голова депутатської фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Володимирівна Тимошенко та заступник голови цієї депутатської фракції Соболєв Сергій Владиславович пропонують до складу Лічильної комісії включити Євтушка Сергія Миколайовича – члена зазначеної депутатської фракції.
Виходячи з вищевикладеного, керуючись положеннями частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України,  Комітет прийняв рішення ухвалити  висновок  на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради «Про Лічильну комісію Верховної Ради України восьмого скликання», внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В. та Соболєвим С.В. (реєстр. № 6620 від 22.06.2017), та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду прийняти його за основу і в цілому.
Співдоповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника Голови Комітету.


Перший заступник
Голови Комітету                                                             П.В.ПИНЗЕНИК	



