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                                       П Р О Т О К О Л  №   112   
      «11»    травня    2022  року 
                                                             
у режимі відеоконференції
                                                                     17 год. 00 хв.

Головує: голова Комітету Кальченко С.В.

Присутні  члени  Комітету: Культенко А.В., Савченко О.С., Папієв М.М., Гринчук О.А., Загородній Ю.І., Марченко Л.І., Приходько Н.І., Синютка О.М., Фролов П.В.

Відсутній: Євтушок С.М.

Приєднався до відеоконференції: народний депутат України Гайду О.В. 


 Відеозапис і стенограма не ведуться.

Головуючий на засіданні голова Комітету Кальченко С.В. запропонував народним депутатам України - членам Комітету розглянути проект порядку денного, який містить  4 питання і питання «Різне» та попередньо було надіслано для ознайомлення народним депутатам України – членам Комітету  і у зв’язку з відсутністю зауважень і пропозицій до проекту порядку денного засідання Комітету головуючий поставив на голосування пропозицію прийняти за основу та в цілому порядок денний засідання Комітету.

Голосували: за – 10, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно).


ПОРЯДОК  ДЕННИЙ

	Про 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     Мотовиловцем А.В. (реєстр. № 7366 від 10.05.2022).

Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

2. Про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу народних депутатів України – їх участі у засіданнях комітетів Верховної Ради України
у березні 2022  року).
Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

3. Про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу народних депутатів України – їх участі у засіданнях комітетів Верховної Ради України
у квітні 2022  року).
Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

4. Про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (уточнені відомості
Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України  у грудні 2021 року та у лютому 2022 року).
Інформує: голова Комітету Кальченко С.В.

5. Різне.


1. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про 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 Мотовиловцем А.В. (реєстр. № 7366 від 10.05.2022).

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. поінформував народних депутатів України – членів Комітету про те, що участь у засіданні Комітету у режимі відеоконференції бере народний депутат України Гайду Олександр Васильович, запрошений для участі у розгляді Комітетом проекту 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», та надав йому слово для відповіді на запитання народних депутатів України – членів Комітету. 
Запитань до народного депутата України Гайду О.В. не було.

Головуючий на засіданні Комітету голова Комітету Кальченко С.В. поставив на голосування проект рішення Комітету про 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», який було надіслано для ознайомлення народним депутатам України – членам Комітету.

У зв’язку з втратою відеозв’язку з секретарем Комітету Папієвим М.М. підрахунок голосів під час голосування веде особисто голова Комітету (підпункт 6 пункту 4 Розділу VIII Прикінцеві положення Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).

У голосуванні беруть участь 9 (дев’ять) народних депутатів України – членів Комітету.

Голосували: за – 8, проти – 0, утримався – 1 (прийнято більшістю голосів членів Комітету, які брали участь у голосуванні).

УХВАЛИЛИ: 
1. 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» (реєстр. № 7366 від 10.05.2022), внесений народним депутатом України Мотовиловцем А.В., і рекомендувати Верховній Раді України, згідно з пунктом 8 частини четвертої статті 20 Регламенту Верховної Ради України, включити зазначений проект Постанови Верховної Ради України позачергово без голосування до порядку денного сьомої сесії Верховної Ради України, розглянути його та  прийняти в цілому.
2. Співдоповідачем від Комітету  на пленарному засіданні з цього питання визначити голову Комітету. 


2. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу народних депутатів України – їх участі у засіданнях комітетів Верховної Ради України
у березні 2022  року).

У зв’язку з втратою відеозв’язку з секретарем Комітету Папієвим М.М. підрахунок голосів під час голосування веде особисто голова Комітету (підпункт 6 пункту 4 Розділу VIII Прикінцеві положення Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).

У голосуванні беруть участь 9 (дев’ять) народних депутатів України – членів Комітету.

Голосували: за – 9, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно членами Комітету, які брали участь у голосуванні).

УХВАЛИЛИ: 
Рішення про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу народних депутатів України – їх участі у засіданнях комітетів Верховної Ради України
у березні 2022  року) (додається).


3. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу народних депутатів України – їх участі у засіданнях комітетів Верховної Ради України
у квітні 2022  року).

У зв’язку з втратою відеозв’язку з секретарем Комітету Папієвим М.М. підрахунок голосів під час голосування веде особисто голова Комітету (підпункт 6 пункту 4 Розділу VIII Прикінцеві положення Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).

У голосуванні беруть участь 9 (дев’ять) народних депутатів України – членів Комітету.

Голосували: за – 9, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно членами Комітету, які брали участь у голосуванні).

УХВАЛИЛИ: 
Рішення про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу народних депутатів України – їх участі у засіданнях комітетів Верховної Ради України
у квітні 2022  року) (додається). 


4. СЛУХАЛИ: Інформацію голови Комітету Кальченка С.В. про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (уточнені відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України  у грудні 2021 року та у лютому 2022 року).

У зв’язку з втратою відеозв’язку з секретарем Комітету Папієвим М.М. підрахунок голосів під час голосування веде особисто голова Комітету (підпункт 6 пункту 4 Розділу VIII Прикінцеві положення Закону України «Про комітети Верховної Ради України»).

У голосуванні беруть участь 9 (дев’ять) народних депутатів України – членів Комітету.

Голосували: за – 9, проти – 0, утрималися – 0 (прийнято одноголосно членами Комітету, які брали участь у голосуванні).

УХВАЛИЛИ: 
Рішення про питання реалізації положень частини п’ятої статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» (уточнені відомості Апарату Верховної Ради України щодо обліку робочого часу окремих народних депутатів України  у грудні 2021 року та у лютому 2022 року) (додається).


5. Різне.
Питань для розгляду в Різному народними депутатами України – членами Комітету  запропоновано не було.


Голова Комітету                                                      С.В. КАЛЬЧЕНКО

Секретар  Комітету                                                      М.М.ПАПІЄВ


