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                                                                              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 Льовочкіним С.В.,  Папієвим М.М. (реєстр. № 9109 від 15.03.2023)

Комітет на засіданні  17 березня 2023 року (протокол № 150) розглянув, згідно з електронною резолюцією Голови Верховної Ради України                    Стефанчука Р.О.  від 15 березня ц.р. (електронна картка документа (1138577), 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 Льовочкіним С.В.,  Папієвим М.М. (реєстр. № 9109 від 15.03.2023).
Проектом Постанови Верховної Ради України пропонується відкликати народного депутата України Льовочкіна Сергія Володимировича з посади члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Комітет зазначив, що до проекту Постанови Верховної Ради України додано заяву народного депутата України Льовочкіна С.В. про його відкликання з посади члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки і додано пояснювальну записку до цього проекту, в якій, зокрема зазначено,  що відкликання пов’язано з тим, «що не має доступу до державної таємниці».
Комітет зауважив, що відповідно до частини першої статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України» народний депутат України за погодженням з відповідною депутатською фракцією може бути обраний членом одного комітету Верховної Ради України і бути одночасно членом однієї тимчасової слідчої та однієї тимчасової спеціальної комісій. При цьому Верховна Рада України забезпечує пропорційне обрання народних депутатів України до складу відповідних комітетів. Відтак, згідно з положеннями пункту 3 частини першої статті 24 Закону України «Про статус народного депутата України», народний депутат України зобов'язаний бути присутнім та особисто брати участь у засіданнях 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 за пропозицією депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» народного депутата України Льовочкіна С.В. було обрано на посаду члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Комітет зазначив, що 14 квітня 2022 року головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України було оголошено про призупинення діяльності у Верховній Раді України дев’ятого скликання депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» з одночасним призупиненням прав цієї депутатської фракції.
Водночас, на пленарному засіданні Верховної Ради України  21 квітня 2022 року головуючим було оголошено про формування та реєстрацію у Верховній Раді України дев'ятого скликання депутатської групи «Платформа за життя та мир», до складу якої увійшли 23 народні депутати України, у тому числі  народний депутат України Льовочкін С.В. 
12 травня 2022 року головуючим на пленарному засіданні Верховної Ради України було оголошено, відповідно до статті 60 Регламенту Верховної Ради України,  про розпуск депутатської фракції Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ».
Положеннями частини другої статті 6 та частини сьомої статті  7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено, що  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.
Згідно з пунктом 2 частини першої, частини другої  статті 7 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» персональний склад комітету може бути змінений внаслідок відкликання члена комітету шляхом прийняття постанови Верховної Ради України.
Разом з цим Комітет зазначив, що Законом України «Про комітети Верховної Ради України» передбачено відкликання з посади члена комітету Верховної Ради України, проте не визначено процедуру такого відкликання.  
При вирішенні питань про зміну персонального складу комітетів Верховної Ради України, відповідно до частини четвертої статті 84 Регламенту Верховної Ради України, приймається постанова про внесення змін до постанови Верховної Ради України про обрання членів комітетів. 
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 Льовочкіним С.В.,  Папієвим М.М. (реєстр. № 9109 від 15.03.2023), і рекомендує Верховній Раді України, згідно з пунктом 8 частини четвертої статті 20 та частиною третьою статті 138 Регламенту Верховної Ради України, включити зазначений проект Постанови Верховної Ради України позачергово без голосування до порядку денного дев’ятої сесії Верховної Ради України, розглянути його та визначитися шляхом голосування щодо цього проекту Постанови.
Співдоповідачем від Комітету  на пленарному засіданні з цього питання визначено голову Комітету. 

З повагою


Голова Комітету                                                    С.В.КАЛЬЧЕНКО


