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КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ 
   ТА  ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ




                                                                                          66

                                                                            06         грудня         16 
   
                                                          
                                                                 вул. Банкова, 6-8, 
                                                                          кімн. 418 (зал засідань) 
                                                                                           14 год. 15 хв.  


Головує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
Присутні члени Комітету: Арешонков В.Ю., Купрієнко О.В., Лубінець Д.В., Бондар В.В., Войцеховська С.М., Єфремова І.О.Кишкар П.М., Папієв М.М. 

Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: завідувач секретаріату Комітету Нехоца М.В., головні консультанти: Кабанець Л.В., Меть Т.М.,                Нижник К.А. 

Присутні  запрошені: 
народний депутат України Новинський В.В.;
Генеральний прокурор України Луценко Ю.В.;
прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури Нагірняк Б.М.; 
заступник начальника другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури Ущапівський Я.В.;
адвокати народного депутата України Новинського В.В.  Татаров О.Ю., Малахова О.М., Головко Н.О. 

Присутні:
Перший заступник Голови Верховної Ради України Сироїд О.І., 
народні депутати України – члени депутатської фракції Політичної партії "Об'єднання "САМОПОМІЧ" Данченко О.І., Костенко П.П., Лаврик О.В., Маркевич Я.В., Мірошниченко І.В., Соболєв Є.В., Семенченко С.І.,

співробітники прес-служби Генеральної прокуратури:
інспектор Департаменту забезпечення діяльності керівництва Сарган Л.М.,
головний спеціаліст Департаменту забезпечення діяльності керівництва Заєць С.П.;
помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету Арешонкова В.Ю., Лубінця Д.В., Войцеховської С.М., Єфремової І.О.,                    Папієва М.М., Пинзеника П.В.

	Присутні представники засобів масової інформації: 
Шевчук Ю.В. – журналіст газети «Голос України», оператор телеканалу «РАДА», Рощина В., Трушин О. – журналіст та оператор телеканалу «UA:ПЕРШИЙ», Штихер М., Полянська Я. – журналіст та оператор «Радіо Свобода», Черних О., Панкова Т. – журналіст та оператор інформагентства «Українські новини», Власова І., Дендін В. – журналіст та оператор телеканалу «UBR», Черновол О. – журналіст телеканалу «Hromadske.tv», Мірошниченко О. – журналіст «5 каналу», Турчин О. – журналіст телеканалу «ZIK», Апасова А., Овсянніков Д. – журналіст та оператор телеканалу «News One», Бабак Г. – журналіст  телеканалу «Інтер»,  Кошеленко О. – журналіст телеканалу «1+1», Чекунь Б. – журналіст «Укрінформ», Молочко Ю. – телеканал «РБК Україна», Биков С. – телеканал «Партнерство», Чернецька А. – телеканал «Новин 24», Шестакова В., Мороз Д. – журналіст та оператор телеканалу «112-Україна», оператори телеканалів «1+1», ТСН,  журналіст телеканалу «Еспресо», «ГолосUA», «СТБ», «Новини 24», «112», «ICTV» та інші ЗМІ, акредитовані у Верховній Раді України.
	
Ведеться стенограма та аудіозапис засідання.

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. поінформував народних депутатів України – членів Комітету про присутніх на засіданні Комітету та запропонував народним депутатам України – членам Комітету проект порядку денного засідання Комітету, який складається з одного питання. 
Інших пропозицій та заперечень не надходило. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про подання, підтримане та внесене до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 3 листопада 2016 року, «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича» (№ 23/2/2-32877-14).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

За прийняття порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» голосували: «за» - 9 (прийнято одноголосно).

1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про продовження розгляду, розпочатого на минулому засіданні Комітету 16 листопада 2016 року, подання, підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. 3 листопада 2016 року, «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича» (№ 23/2/2-32877-14).

Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. поінформував присутніх народних депутатів України – членів Комітету про продовження розгляду питання згідно із затвердженим порядком розгляду Комітетом цього подання та запропонував послідовність розгляду подання:  
1) заслухати інформацію Генерального прокурора України Луценка Юрія Віталійовича;
2) заслухати пояснення народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича;
3) запитання та відповіді на запитання народних депутатів України – членів Комітету до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. та до народного депутата України Новинського В.В.;
4) виступи народних депутатів України – членів Комітету в обговоренні проекту висновку Комітету; 
5) прийняття рішення стосовно висновку щодо достатності, законності і обґрунтованості подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича», законності одержання доказів, зазначених у подані, наявності відповідних скарг.

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. звернувся з пропозицією до народних депутатів України – членів Комітету та інших учасників засідання висловити свої застереження та зауваження  щодо запропонованого порядку.
Застережень та зауважень не надходило.

Натомість, заступник голови Комітету Арешонков В.Ю. наголосив на тому, що розгляд питання порядку денного засідання Комітету має бути проведений у максимально стислі терміни - до початку вечірнього пленарного засіданні Верховної Ради України о 16 годині, оскільки всім народним депутатам України – членам Комітету необхідно бути присутніми на вечірньому засіданні Верховної Ради України. 

В обговоренні цієї пропозиції взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Пинзеник П.В., Войцеховська С.М., Купрієнко О.В. (стенограма додається.)

За результатами обговорення було підтримано пропозицію завершити розгляд питання порядку денного до 16 години. 
  
Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. надав слово Генеральному прокурору України Луценку Ю.В. (стенограма додається).

Надалі головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. надав слово для пояснень народному депутату України Новинському В.В. (стенограма додається).

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. оголосив про перехід до наступного етапу порядку розгляду подання, а саме, до запитань та відповідей на запитання народних депутатів України – членів Комітету до Генерального прокурора України Луценка Ю.В. та до народного депутата України Новинського В.В.

Народний депутат України – член Комітету Лубінець Д.В. поставив  запитання народному депутату України Новинському В.В.  та отримав відповідь (стенограма додається). 

Надалі народний депутат України – член Комітету Кишкар П.М. висловив думку, що члени Комітету на сьогодні мають достатньо інформації для того, щоб приймати остаточне рішення, отже немає сенсу витрачати додатковий час, а необхідно переходити саме до етапу прийняття рішення. Таку думку було підтримано також народними депутатами України – членами Комітету                    Арешонковим В.Ю. та Войцеховською С.М. (стенограма додається).  

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. запропонував присутнім народним депутатам України – членам Комітету перейти до наступного етапу – виступів з обговорення подання та висловити свої пропозиції до проекту рішення та проекту висновку Комітету. 
  
В обговоренні подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича» взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Арешонков В.Ю., Лубінець Д.В., Пинзеник П.В. (стенограма додається). 

На запитання головуючого на засіданні Комітету Пинзеника П.В. щодо подальшого обговорення подання заступник голови Комітету Арешонков В.Ю. запропонував завершити обговорення, оголосити 10-ти хвилинну перерву для напрацювання проекту висновку та проекту рішення Комітету, а після перерви переходити до прийняття рішення щодо подання (стенограма додається). 

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. оголосив перерву в засіданні Комітету на 10 хвилин. 
Продовження засідання після перерви.

                                                                 вул. Банкова, 6-8, 
                                                                          кімн. 418 (зал засідань) 
                                                                                           15 год. 35 хв.  

Головує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
Присутні члени Комітету: Арешонков В.Ю., Купрієнко О.В., Лубінець Д.В., Бондар В.В., Войцеховська С.М., Єфремова І.О., Кишкар П.М., Папієв М.М. 

Ведеться стенограма та аудіозапис засідання.

Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. поінформував присутніх на засіданні про те, що під час перерви було проведено робочу нараду членів Комітету, в ході якої члени Комітету напрацювали проект висновку та проект рішення Комітету щодо подання Генеральної прокуратури про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича та зачитав текст висновку (стенограма додається). 
		Свої зауваження щодо запропонованого проекту висновку Комітету висловив заступник голови Комітету Арешонков В.Ю., який зазначив, що має окрему думку щодо запропонованого проекту висновку, яка полягає в тому, що подання Генеральної прокуратури необхідно підтримати, оскільки вважає його достатнім, законним та обґрунтованим та внести для розгляду Верховною Радою України, а голова підкомітету Кишкар П.М. та секретар Комітету Лубінець Д.В. повідомили, що вони також мають окремі думки, які, відповідно до положень частини третьої статті 51 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», вони додадуть в письмовій формі до протоколу засідання Комітету (стенограма додається).  

Голосували: «за» - 6, «проти» - 2, «утримався» - 1 (прийнято більшістю голосів).

УХВАЛИЛИ: 
Висновок Комітету щодо подання «Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Новинського Вадима Владиславовича», підтриманого та внесеного до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В. від 3 листопада 2016 року                       (№ 23/2/2-32877-14) та направити його Голові Верховної Ради України.


Перший заступник  
голови Комітету                                                                        П.В.ПИНЗЕНИК


Секретар  Комітету                                                                   Д.В.ЛУБІНЕЦЬ

