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До реєстр. № 7599
27.07.2022

                                                                       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 Мотовиловцем А.В. (реєстр. №  7599 від 27.07.2022)
 
Комітет на засіданні 27 липня 2022 року (протокол № 122) розглянув, згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України                 Стефанчука Р.О.  від 27 липня 2022 року (електронна картка документа (40129), 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. (першим заступником голови депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», який наділений правом другого підпису документів від імені фракції) (електронна картка документа (798584), а також лист депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» від 27 липня ц.р. (електронна картка документа (972942) щодо підтримки обрання народного депутата України Маслова Д.В. на посаду голови Комітету з питань правової політики.
Поданим проектом Постанови пропонується внести зміни до пункту 1 Постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання», а саме: обрати народних депутатів України – членів депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»:
МАСЛОВА Дениса Вячеславовича – головою Комітету з питань правової політики, увільнивши його від обов’язків члена цього Комітету;
ГУНЬКА Анатолія Григоровича – членом Комітету з питань правової політики;
КОЗИРА Сергія В’ячеславовича – членом Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин;
ВІРАСТЮКА Василя Ярославовича – членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;
ВОЙЦЕХІВСЬКОГО Віталія Олександровича – членом Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;
БОЖКОВА Олександра Валерійовича – членом Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики;
КОСТРІЙЧУКА Сергія Володимировича – членом Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
Пунктами 1 та 3  частини першої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що персональний склад комітету може бути змінений внаслідок обрання чи відкликання голови комітету, 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. 
Підстави та порядок обрання голів комітетів, членів комітетів  визначені Регламентом Верховної Ради України та Законом України «Про комітети Верховної Ради України».
Відповідно до частини другої статті 6 та частини сьомої 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.  
Постановою Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року  № 20-ІХ за пропозицією депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» було обрано народних депутатів України Костіна А.Є.  головою Комітету з питань правової політики та Маслова Д.В. – членом цього Комітету.
Частиною третьою статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» встановлено, що голова комітету може бути відкликаний з посади у будь-який час за рішенням Верховної Ради України: 
1) за власною заявою; 
2) у зв’язку з  незадовільною роботою на посаді; 
3) внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.  
Відповідно до положень частини сьомої статті 83 Регламенту Верховної Ради України у разі відкликання голови комітету з посади право висунення кандидатури на цю посаду належить депутатській фракції (депутатській групі), за квотою якої він був обраний на цю посаду.
Комітет зазначив, що Верховною Радою України 27 липня 2022 року достроково припинено повноваження народного депутата України Костіна А.Є. за особистою заявою  про складення ним депутатських повноважень.
Відтак, народний депутат України – член депутатської фракції ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» Маслов Д.В. може бути обраний головою Комітету з питань правової політики.
Крім цього Комітет звернув увагу на те, що народні депутати України Гунько А.Г., Козир С.В., Вірастюк В.Я., Войцехівський В.О., Божков О.В., Кострійчук С.В., які входять до складу депутатської фракції  ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ», не  обрані до складу жодного комітету Верховної Ради України.
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.  
Враховуючи викладене, 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 Мотовиловцем А.В. (реєстр. № 7599 від 27.07.2022), 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  визначитись щодо нього шляхом голосування.
Співдоповідачем від Комітету  на пленарному засіданні з цього питання визначено голову Комітету. 



   Голова Комітету                                               С.В.КАЛЬЧЕНКО

