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      До реєстр. № 8078
      від 27.09.2022
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану», внесений народними депутатами України Арахамією Д.Г. та Устіновою О.Ю. (реєстр. № 8078 від 27.09.2022)

Згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України 
Стефанчука Р.О. від 27 вересня 2022 року (електронна картка документа (1014526) Комітет на засіданні 4 жовтня ц.р. (протокол № 130) розглянув проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану», внесений народними депутатами України Арахамією Д.Г. та Устіновою О.Ю. (реєстр. № 8078 від 27.09.2022), на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам. 
Проектом Постанови пропонується внести зміни до кількісного та персонального складу Тимчасової спеціальної комісії з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану (далі – Тимчасова спеціальна комісія), утвореної відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19 липня 2022 року № 2424-IX, а саме:                      у пункті 3 цифри «15» замітини цифрами «16», обрати головою Тимчасової спеціальної комісії – народного депутата України Устінову Олександру Юріївну (депутатська фракція Політичної Партії «ГОЛОС»), а до складу Тимчасової спеціальної комісії – народного депутата України Радіну Анастасію Олегівну (депутатська фракція ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»).
Відповідно до положень частини шостої статті 4 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», частин другої та третьої статті 85 Регламенту Верховної Ради України тимчасова спеціальна комісія утворюється з числа народних депутатів України, які дали на це згоду. Кількісний склад тимчасової спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп). Пропозиції  щодо персонального складу тимчасової спеціальної комісії подаються депутатськими фракціями (депутатськими групами). 
Комітет зазначив, що 19 липня 2022 року Верховною Радою України
було утворено Тимчасову спеціальну комісію, головою якої було обрано народного депутата України Умєрова Р.Е. – члена депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС». Водночас, 7 вересня 2022 року повноваження народного депутата України Умєрова Р.Е. були достроково припинені у зв’язку з його особистою заявою про складення ним депутатських повноважень (Постанова Верховної Ради України № 2580-IX).
 У зв’язку з цим, як зазначено у пояснювальній записці до проекту Постанови, депутатська фракція Політичної Партії «ГОЛОС» «надала пропозицію щодо представництва у складі спеціальної комісії, а саме:                Устінову Олександру Юріївну, з можливістю делегування її на посаду голови спеціальної комісії». 
Щодо обрання народного депутата України Радіної А.О. до складу Тимчасової спеціальної комісії Комітет зазначив, що відповідно до положень                      частин другої та третьої статті 23 Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України», частин другої та третьої статті 85 Регламенту Верховної Ради України кількісний склад тимчасової спеціальної комісії формується з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій (депутатських груп). У складі тимчасової спеціальної комісії може бути представлено не менш як по одному народному депутату України від кожної депутатської фракції (депутатської групи).
Враховуючи вищевикладене, Комітет ухвалив висновок на проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України  «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань моніторингу отримання і використання міжнародної матеріально-технічної допомоги під час дії воєнного стану», внесений народними депутатами України Арахамією Д.Г. та  Устіновою О.Ю. (реєстр. № 8078 від 27.09.2022), та рекомендує Верховній Раді України розглянути зазначений проект Постанови і прийняти рішення відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України.      
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначено голову Комітету. 


Голова Комітету 						            С.В. КАЛЬЧЕНКО


