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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 



ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради 
України дев’ятого скликання», внесений народними депутатами України Арахамією Д.Г., Мотовиловцем А.В. (реєстр. № 7060 від 16.02.2022)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. від 16 лютого 2022 року (електронна картка документа (838501), Комітет на засіданні 16 лютого 2022 року (протокол № 102) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання», внесений народними депутатами України Арахамією Д.Г., Мотовиловцем А.В. (реєстр. № 7060 від 16.02.2022).
Ініціаторами проекту Постанови пропонується внести зміни до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2022 року № 2023 - IX, щодо роботи Верховної Ради України у лютому – березні              2022 року, передбачивши тиждень з 21 по 25 лютого для роботи народних депутатів України у режимі пленарних засідань Верховної Ради України та тиждень з 28 лютого по 4 березня - для роботи народних депутатів України з виборцями.
Комітет зазначив, що проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 7060 від 16.02.2022) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частиною другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписом особи, яка має право законодавчої ініціативи, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою та електронними файлами документів. 
Як вказано у пояснювальній записці, проект Постанови Верховної Ради України вноситься з метою забезпечення оперативного реагування Верховної Ради України на виклики національній безпеці України в умовах несприятливої безпекової ситуації довкола України та нагнітання безпосередньої військової загрози України, а також погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, пов’язаною із зростанням захворюваності на COVID-19 спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2. 
Згідно з положеннями пункту 8 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України питання організації роботи Верховної Ради України та її органів включаються до порядку денного сесії Верховної Ради України позачергово без голосування.
Враховуючи зазначене, керуючись положеннями частини третьої статті 93, частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання», внесений народними депутатами України Арахамією Д.Г., Мотовиловцем А.В. (реєстр. № 7060 від 16.02.2022), і рекомендує Верховній Раді України розглянути цей проект Постанови та прийняти його в цілому.   
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначено голову Комітету.




Голова Комітету 					С.В. КАЛЬЧЕНКО




