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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 


ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного 
стану», внесений народним депутатом України Арахамією Д.Г. (реєстр. № 7105 від 23.02.2022)

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. від 23 лютого 2022 року (електронна картка документа (847741) Комітет на засіданні 23 лютого ц.р. (протокол № 103) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану», внесений народним депутатом України Арахамією Д.Г. (реєстр. № 7105 від 23.02.2022).
Ініціатором проекту постанови пропонується встановити, що на період дії надзвичайного та/або воєнного робота Верховної Ради України здійснюється у режимі пленарних засідань Верховної Ради України, роботи в комітетах Верховної Ради України, тимчасових спеціальних комісіях і тимчасових слідчих комісіях Верховної Ради України, депутатських фракціях (депутатських групах), з урахуваннях окремих особливостей, зокрема:
- у дні, коли відповідно до календарного плану проведення сьомої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 27 січня 2022 року № 2023-IX, проведення пленарних засідань Верховної Ради України не передбачено, пленарні засідання Верховної Ради України проводяться за пропозицією Погоджувальної ради депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України дев’ятого скликання (далі – Погоджувальна рада), яка визначає день, час та тривалість проведення пленарних засідань Верховної Ради України, робота народних депутатів України з виборцями здійснюється   за розпорядженнями Голови Верховної Ради України про відрядження;                                  
-  засідання комітетів (тимчасових спеціальних комісій) Верховної Ради України скликаються головами або за ініціативою більшості членів відповідних комітетів (тимчасових спеціальних комісій) Верховної Ради України і проводяться невідкладно для забезпечення розгляду питань порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України.
Як вказано у пояснювальній записці, проект Постанови Верховної Ради України вноситься з метою організації роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану в Україні.
Комітет зазначив, що проект Постанови Верховної Ради України (реєстр. 
№ 7105 від 23.02.2022) 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. 
Засади діяльності органів державної влади у режимі  воєнного та надзвичайного стану визначено Законами України «Про правовий режим надзвичайного стану» та «Про правовий режим воєнного стану».
Так, відповідно до положень частини першої статті 12 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану», у разі введення надзвичайного стану в Україні чи в окремих її місцевостях, Верховна Рада України приймає рішення про продовження сесії або її роботи в пленарних засіданнях протягом усього періоду дії надзвичайного стану, а в разі введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України працює в сесійному режимі (частина перша статті 12 Закону України «Про правовий режим воєнного стану»).
Крім того, Комітет зазначив, що 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 вищевикладене, керуючись положеннями пункту 8 частини четвертої статті 20, частини третьої статті 93, частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про організацію роботи Верховної Ради України в умовах дії надзвичайного та/або воєнного стану», внесений народним депутатом України Арахамією Д.Г. (реєстр. № 7105 від 23.02.2022), та рекомендує Верховній Раді України включити зазначений проект Постанови Верховної Ради України  до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України позачергово без голосування,  розглянути та прийняти його в цілому.   
Співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України із зазначеного питання визначено голову Комітету.


Голова Комітету 						С.В. КАЛЬЧЕНКО


