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До реєстр. № 3694
від 19.06.2020










                                                                        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 дев'ятого скликання», внесений народним депутатом України Арахамією Д.Г.  (реєстр. № 3694 від 19.06.2020)

Комітет на засіданні 1 липня 2020 року  (протокол № 41) розглянув за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 19 червня 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 дев'ятого скликання», внесений народним депутатом України Арахамією Д.Г.  (реєстр. № 3694                             від 19.06.2020).
Проектом Постанови пропонується обрати народного депутата України – члена депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Матусевича Олександра Борисовича – членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань аграрної та земельної політики. Метою проекту, як зазначено в пояснювальній записці, є забезпечення функціонування комітетів Верховної Ради України відповідно до вимог чинного законодавства. 
Відповідно до пунктів 1 та 2  частини першої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» персональний склад комітету може бути змінений внаслідок обрання чи відкликання члена комітету.
Згідно з частиною другою статті 6 та частиною сьомою статті  7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України. 
Частиною четвертою статті 81 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що 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.
Згідно з частиною третьою 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.  
Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» на момент утворення Комітету з питань екологічної політики та природокористування до його складу було обрано                         15 народних депутатів України, з яких повноваження народного депутата України – члена депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ»  Луценко І.С. достроково припинено (Постанова Верховної Ради України № 280-IX від 12.11.2019). 
На сьогодні до складу Комітету входять 17 народних депутатів України,                   з яких: від депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» - 10, від депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» – 1; від депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» – 1; від депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС» - 1; від депутатської групи «ДОВІРА» – 2; від депутатської групи «Партія «За майбутнє» - 2.
Частиною четвертою статті 84 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що при вирішенні питань про зміну персонального складу комітетів приймається постанова про внесення змін до постанови Верховної Ради України про обрання членів комітетів.  
Комітет ухвалив 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 дев'ятого скликання», внесений народним депутатом України Арахамією Д.Г.  (реєстр. № 3694 від 19.06.2020), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути зазначений проект Постанови і, відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, прийняти рішення щодо обрання народного депутата України Матусевича О.Б. членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування.
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України від Комітету визначено голову Комітету.


Голова Комітету                                                          С.В.КАЛЬЧЕНКО

