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                                 До реєстр.  № 8175   
                                   від 03.11.2022                                                            


                                                                                   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 народними депутатами України Устіновою О.Ю. та Кулінічем О.І. (реєстр. № 8175 від 03.11.2022)

Комітет на засіданні 4 листопада 2022 року (протокол № 134) розглянув 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 народними депутатами України Устіновою О.Ю. та Кулінічем О.І.  (реєстр. № 8175 від 03.11.2022), згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Стефанчука Р.О. від 3 листопада 2022 року (електронна картка документа (1040489) про невідкладний розгляд на засіданні Комітету та підготовку до розгляду Верховною Радою України в установленому порядку проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 8175 від 03.11.2022).
Проектом Постанови Верховної Ради України пропонується обрати:
народного депутата України - члена депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС» Хлапука Максима Миколайовича членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг;
народного депутата України - члена депутатської групи «ДОВІРА» Вельможного Сергія Анатолійовича членом Комітету з питань транспорту
та інфраструктури, увільнивши його від обов’язків члена Комітету з питань
правової політики.
Народний депутат України Хлапук Максим Миколайович обраний 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Політична Партія «ГОЛОС», 18 жовтня 2022 року набув депутатських повноважень, входить до складу депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС».
Комітет звернув увагу на те, що на засіданні Комітету 28 жовтня 2022 року (протокол № 133) було розглянуто 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, головою депутатської фракції Політичної Партії «Голос» Устіновою О.Ю. (реєстр. № 8141 від 20.10.2022), яким було запропоновано обрати народного депутата України - члена депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС» Хлапука М.М. членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, та прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України, згідно з пунктом 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, включити зазначений проект Постанови Верховної Ради України позачергово без голосування до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України, розглянути його та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.
По суті запропонованого проекту Постанови Верховної Ради України (реєстр. № 8175) Комітет зазначив таке.
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. 
Пунктом 1 частини першої статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що персональний склад комітету може бути змінений внаслідок обрання нового члена комітету.
Згідно з частиною четвертою статті 81 Регламенту Верховної Ради України квоти розподілу посад голів комітетів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів визначаються  пропорційно від кількісного складу депутатських фракцій (депутатських груп) до фактичної чисельності народних депутатів України.
Частиною третьою статті 84 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що народний депутат України, який виявив бажання перейти до іншого комітету, може звернутися із відповідною заявою, погодженою з головою депутатської фракції (депутатської групи), до Голови Верховної Ради України.  
Відповідно до Постанови 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, із змінами, до складу Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг обрано 26 народних депутатів України, з яких від депутатської фракції Політичної Партії «ГОЛОС» обрано народного депутата України Совсун І.Р.; до складу Комітету з питань транспорту та інфраструктури обрано 21 народний депутат України, з яких від депутатської групи «ДОВІРА» обрано народних депутатів України Вацака Г.А. та Сухова О.С.
Частиною другою статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» та частиною четвертою статті 84 Регламенту Верховної Ради України встановлено, що при вирішенні питань про зміну персонального складу комітетів приймається постанова про внесення змін до постанови Верховної Ради України про обрання членів комітетів.
Крім цього, Комітет звернув увагу на необхідність внесення редакційного уточнення в тексті проекту Постанови (реєстр. № 8175), а саме: в пункті 1 проекту Постанови, зокрема,  крім дати прийняття Постанови Верховної Ради України до якої вносяться зміни, має бути зазначено також номер цієї Постанови – № 20-IX. 
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 народними депутатами України Устіновою О.Ю. та Кулінічем О.І. (реєстр. № 8175 від 03.11.2022), і рекомендує  Верховній Раді України, згідно з пунктом 8 частини четвертої статті 20 та частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України, включити зазначений проект Постанови Верховної Ради України позачергово без голосування до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України, розглянути його з урахуванням редакційного уточнення, зазначеного у  висновку Комітету, та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.
Співдоповідачем від Комітету на пленарному засіданні з цього питання визначено голову Комітету.


Голова Комітету                                                            С.В.КАЛЬЧЕНКО











