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КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ 
   ТА  ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ




                                                                                      Протокол № 73

                                                                           14         березня           17 
                                                             
                                                                                            вул. Грушевського, 5  
                                                                                       кулуари, ІІІ поверх, к.5,   12 год. 00 хв.  

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

Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: керівник секретаріату Нехоца М.В., головний консультант Меть Т.М. 

Присутні:
помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету Єфремової І.О., Лубінця Д.В., Папієва М.М.;
учасник Програми стажування в Апараті Верховної Ради України                    Моргун А.А.

Стенограма та аудіозапис не ведуться (у зв’язку з відсутністю технічної можливості).

За прийняття порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про заяву народного депутата України Буглака Ю.О. про обрання його членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції.
           Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,
		                       голова підкомітету Кишкар П.М.
2. Про заяву народного депутата України Бендюженка Ф.В. про обрання його членом Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики.
          Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,
		                       голова підкомітету Кишкар П.М.
3. Про заяву народного депутата України Юзькової Т.Л. про обрання її до складу Комітету з питань правової політики та правосуддя.
          Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,
		                       голова підкомітету Кишкар П.М.
4. Про заяву народного депутата України Шахова С.В. про обрання його членом Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України.
           Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,
		                       голова підкомітету Кишкар П.М.
5. Про заяву народного депутата України Білоцерковця Д.О. про обрання його членом Комітету з питань бюджету.
          Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,
		                       голова підкомітету Кишкар П.М.
6.  Про заяву народного депутата України Мепарішвілі Х.Н. про обрання його членом Комітету з питань бюджету.
          Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,
		                       голова підкомітету Кишкар П.М.


1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про заяву народного депутата України – члена депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА»  Буглака Ю.О. про обрання його членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції

Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно). 

УХВАЛИЛИ:
1. Враховуючи те, що розрахункову квоту депутатської фракції ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" в Комітеті з питань запобігання і протидії корупції повністю не використано, підтримати заяву народного депутата України                       Буглака Ю.О.  і, згідно з пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови Верховної Ради України та рекомендувати Верховній Раді України підтримати його в цілому.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про заяву народного депутата України – члена депутатської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ»  Бендюженка Ф.В. про обрання його членом Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики

Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).

  УХВАЛИЛИ: 1. Враховуючи те, що розрахункову квоту депутатської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» в Комітеті з питань свободи слова та інформаційної політики повністю не використано, підтримати заяву народного депутата України  Бендюженка Ф.В.  і, згідно з пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови Верховної Ради України та рекомендувати Верховній Раді України підтримати його в цілому.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

3. СЛУХАЛИ:   Інформацію першого заступника голови Комітету  Пинзеника П.В. про заяву народного депутата України – члена депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка –  Юзькової Т.Л. про обрання  її до складу Комітету з питань правової політики та правосуддя

Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).

  УХВАЛИЛИ: 
1. Враховуючи те, що розрахункову квоту депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Комітеті з питань правової політики та правосуддя повністю не використано, підтримати заяву народного депутата України Юзькової Т.Л.  і, згідно з пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України 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 восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

4. СЛУХАЛИ:  Інформацію першого заступника голови Комітету  Пинзеника П.В. про заяву народного депутата України – члена депутатської групи «Воля народу» Шахова С.В. про обрання його до складу Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Кишкар П.М., Войцеховська С.М., Єфремова І.О., Лубінець Д.В.

Голосували: «за» - 5, «проти» - 0, «утримався» - 2 (прийнято більшістю голосів).

  УХВАЛИЛИ:
1. Враховуючи те, що розрахункову квоту депутатської групи «Воля народу» в Комітеті з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України не використано, підтримати заяву народного депутата України  Шахова С.В.  і, згідно з пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України 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 восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

5. СЛУХАЛИ:  Інформацію першого заступника голови Комітету  Пинзеника П.В. про заяву народного депутата України – члена депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» Білоцерковця Д.О. про обрання його членом Комітету з питань бюджету

Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).

УХВАЛИЛИ:
1. Враховуючи те, що розрахункову квоту депутатської фракції ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА» в Комітеті з питань бюджету повністю не використано, підтримати заяву народного депутата України Білоцерковця Д.О. і, згідно з пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України 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 восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» та рекомендувати Верховній Раді України прийняти його в цілому.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.
6. СЛУХАЛИ:  Інформацію першого заступника голови Комітету  Пинзеника П.В. про заяву народного депутата України – члена депутатської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» Мепарішвілі Х.Н. про обрання його членом Комітету з питань бюджету

Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).

  УХВАЛИЛИ:
1. Враховуючи те, що розрахункову квоту депутатської фракції Політичної партії «НАРОДНИЙ ФРОНТ» в Комітеті з питань бюджету повністю не використано, підтримати заяву народного депутата України Мепарішвілі Х.Н. і, згідно з пунктом 1 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України 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 восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» та рекомендувати Верховній Раді України підтримати його в цілому.
2. Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

Після обговорення питань порядку денного перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. зазначив, що під час розгляду Верховною Радою України питання про обрання народних депутатів України до складу комітетів Верховної Ради України (які ще не обрані), доцільно було б прийняти рішення щодо всіх народних депутатів України однією постановою, а тому необхідно запропонувати  зняти з розгляду проекти постанов Верховної Ради України, що вносилися народними депутатами України – членами Комітету стосовно обрання народних депутатів України до складу відповідних комітетів, а саме: реєстр. № № 3255, 3256, 3258, 4013, 4418, 4692, 4817, 4819, 4820, 4821, 4824, 5166, 5167, 5168, 5169, 5170, 5171, 5172, 5173, 5174, 6065 та ті які будуть зареєстровані сьогодні, стосовно народних депутатів України, по яких Комітетом щойно прийнято рішення. 
У зв’язку з цим, народні депутати України – члени Комітету доручили першому заступнику голови Комітету Пинзенику П.В. під час доповіді з вищезазначеного питання оголосити вказану пропозицію.

Перший заступник  
голови Комітету                                                                        П.В.ПИНЗЕНИК


Секретар  Комітету                                                                   Д.В.ЛУБІНЕЦЬ 


