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3г|дно з електронно}о резол1оц|с}о [олови Берховно] Ради 9кра{ни
€тефаннука Р.Ф. в|д20 х{овтня 2021року в'1{ом|тет1 розглянуто Батше звернення
в|д 18 >ковтня ц.р. м 0|.2-14181: (електронна картка документа (679402), в якому
Би, зокрема, звертастесь з процозиц|ето ((про в|дкликання [алини третьяково| з
посади [олови 1(ом|тету з питань соц|ально] пош|тики та захисту прав ветеран|в)'
про що з€вначаемо таке.

Б|дпов|дно до частини лруго| статт| |9 1(онституц|| 9кра|ни органи
дер)кавно| влади та органи м|сцевого самоврядування, |х посадов| особи
зобов'язан| д\яти ли1]1е на п|дстав|, в мех{ах повноват{ень та у спос|б, що
передбаиен| 1{онституц1сто та законами }кра|ни.

Фрган|зац|я, повнова}(ення та порядок д|яльност| ком|тет|в Берховно| Ради
!кра|ни визнача}оться (онституц|сто }кра|ни,3аконами !кра|ни <|{ро ком|тети
Берховно| Ради }кра!ни>, <<|[ро статус народного депутата )/кра!ни>,
Регламентом Берховно] Ради9кра|ни, |нтпими законами !кра!ни та |[останово!о
Берховно| Ради }кра|ни <|{ро переп|к, к|льк|оний склад | предмети в|дання
ком|тет|в Берховно| Ради !кра|ни дев'ятого скликанн'т>> в|д 29 оерлня2019 року
]\ъ 19-1х.

3г|дно з положеннями частини п'ято| статт| 83 1{онституц|| !кра!ни
порядок роботи Берховно| Ради }кра|ни встановл}осться 1{онституц|ето }кра!ни
та Регламентом Берховно| Ради 9кра!ни.

|{|дстави та порядок в|дкликання 3 посади голови ком|тету Берховно|Ради
9кра!ни визначен| статтето 83 Регламенту Берховно| Ради 9кра!ни та статтето 7
3акону }кра|ни <|{ро ком!тети Берховно\Ради !кра|ни>.

1ак, в|дпов|дно до чаотини пер1по| статт| 83 Регламенту Берховно\ Ради
9кра!ни голова ком|тету мо)ке бути в будь-якийчао за р|тпенням Берховно| Ради
9кра!ни в|дкликаний зт свое] посади з п|дстав та в порядку' визначених 3аконом
}кра|ни <[{ро ком|тети Берховно\ Ради }кра!ни> та Регламентом Берховно?
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Ради !кра|ни. |[роцедура розгляду Берховното Радото }кра|ни цього питання
такот{ визначаеться вищез€вначено}о статте}о.

9астиното третьою статт| 7 3акону }кра|ни <|{ро ком1тети Берховно| Ради
}кра|ни>> встановлено' що голова ком|тету моя{е 6ути в!дкликаний з лосади у
будь-який час за р|тшенням Берховно] Ради )/кра|ни: 1) за власно}о заявото; 2) у
зв'язку з незадов|льното роботото на посад|; 3) внасл|док |нштих обставин, що
унеможливл}о}оть виконанн'1 ним сво]х обов'язк|в.

3аява про в1дкликання мае бути погод}кена з в|дпов|дното фракц|сто, за
квото}о яко| народний депутат 9кра|ни був обранийна посаду. |{ропозиц|я про
в|дкликання з п|дстав, передбанених пунктами 2 1 3 частини третьо|
статт| 7 3акону !кра|ни .[_{ро ком|тети Берховно| Ради 9кра|ни>' мо)ке 6ути
внесена [оловото Берховно| Ради !кра|ни або в|дпов|дним ком|тетом. Р|тпення
ком1тету щодо внеоення пропозиц|| про в|дкликання голови ком1тету
приймает ьоя ъта з ас|данн! ком|тету.

Ёараз1 у (ом|тет| в|дсутня |нформац|я про н€швн|сть |н|ц|атив в|дпов|дних
посадових ос|б чи 1{ом1тету з питань соц|ально? пол|тики та захисту прав
ветеран|в щодо в!дкликання з посади голови цього 1(ом|тец.

1(р|м цього, щодо висловлк)ванн'т народного депутата }кра|ни
1ретьяково| [.|!1., 3азначаемФ, 1{Ф на зас|данн| 1{ом|тец 22 х{овтня 202\ року
(протокол }Ф 87) було розглянуто заяву 3а п1дписами сп|вголови депутатсько]
групи <|[арт|я <3а майбутне) Батенка 1.1., заступника голови депутатсько|
фракц|? пол|тично| парт|| Бсеукра[нське об'сднання <Батьк1вщина>>
€оболева с.в., члена депутатсько| фракц|| пол|тично| парт|| (опо3141-цЁъть
плАтФоРмА 3А життя> 1!-{уфрина н.1., голови депутатсько| щупи
<,{ов|ра> 1{ул|н|на Ф.1., голови дег|утатсько| фракц1| [{ол|тично| парт|| солос)
Ёелезняка -{,.1., заступника голови депутатсько| фракц1] |[Ф-}11ти11но| пдртт[
(слугА нАРоду>. 1{орн|снка . о.с., сп|вгол|в депутатсько| фракц1?
пол1ти({нот пАРт{т (свРопвйськд сол1дАРн1сть) [еращен*Б 1.в.,
[ерасимова А.Б.

3а результатами розгляду 1{ом|тет ухв€|ливоа Резу11ьтата{1у1и розгляду цього питання ком1тет ухв€|лив висновок' в якому
рекомендуе Берховн1й Рад! }кра|ни без обговорення прийняти р|ш:ення про
позбавлення народного депутата 9кра|ни [ретьяково| [.1!1. права братиу{асть у
л'яту| пленарних зас|даннях Берховно| Ради 9кра|ни | довести таке р|тшення до
в|дома виборш1в через г€шету <|олос 9кра|ни>.
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