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Веде засідання Голова Комітету Князевич Руслан Петрович. 

 

КНЯЗЕВИЧ Р.П. Доброго дня, шановні колеги! У нас присутні 17 

членів комітету на зібранні, що дає нам можливість відповідно до Закону про 

комітету розпочати наше засідання. Я оголошую засідання відкритим.  

Перед початком нашої роботи, оскільки з поважних причин традиційно 

відсутній секретар комітету, я прошу як голова комітету розглянути 

пропозицію щодо призначення секретарем сьогоднішнього засідання 

комітету Сторожука Дмитра Анатолійовича. Хто за таку пропозицію, прошу 

визначатися. Одноголосно. Дякую за підтримку пропозиції голови. Можемо 

розпочати нашу роботу.  

Шановні колеги, за дорученням Голови Верховної Ради комітету 

невідкладно сьогодні на засіданні треба розглянути тільки одне питання. І 

відповідно проект порядку денного міститься у вас на руках. Він складається 

саме з цього питання – питання щодо вирішення питання про відставку віце-

прем`єра Вощевського. Інших питань на порядку денному головою комітету 

не пропонувалось. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний (з одного 

питання) прошу визначатися. 17 – «за». Рішення прийнято одноголосно. 

Дякую. 

Ви знаєте, що в зв`язку з виходом «Радикальної партії» з коаліції 

депутатських фракцій, віце-прем`єр-міністр Вощевський, який делегований 

був до роботи в Кабінет Міністрів за квотою цієї політичної сили, написав 

заяву про відставку. Оскільки відповідно до статті 85-ї  Конституції до 

предмету відання Верховної Ради належить питання вирішення питання 

щодо відставки відповідно віце-прем`єр-міністра, а наш комітет має предмет 
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відання саме питання Кабінету Міністрів, то ми повинні розглянути такого 

роду заяву – про відставку.  

Я тільки коротко скажу, що відповідно до статті 115-ї віце-прем`єр має 

право на відставку. Він скористався своїм правом, написав відповідну заяву. 

Ця заява є на розгляді в комітеті. Вам на розгляд підкомітет пропонує 

відповідний проект постанови і відповідний проект рішення комітету, 

квінтесенція якого зводиться до резолютивної частини, в якій пропонується: 

рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 12-го частини першої 

статті 85-ї та частини другої статті 115-ї Конституції і пункту першого 

частини першої статті 18-ї Закону про Кабінет Міністрів прийняти відставку 

віце-прем`єра України Вощевського Валерія Миколайовича і голові комітету 

доручити доповісти про рішення комітету з трибуни парламенту під час 

розгляду цього питання в сесійній залі.  

Хто за такий проект висновку комітету, прошу визначатися 

голосуванням. 17 – «за». Одноголосно. Дуже дякую. Рішення прийнято. 

Засідання закрите.   

   

 

  

    

   

    

    

  

   

 

 

 

     


