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КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ 
   ТА  ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ




                                                                                          № 76

                                                                            5          квітня            17 
                                                             
                                                                                            вул. Банкова, 6-8 
                                                                                           кімн. 418, 15 год. 00 хв.  


Головує: заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.

Присутні члени Комітету: Войцеховська  С.М., Данілін В.Ю.,  Кишкар П.М. Купрієнко О.В., Лубінець Д.В.,  Папієв М.М.

Відсутні члени Комітету: Бондар В.В., Єфремова І.О., Пинзеник П.В.,               Шахов С.В.

Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: керівник секретаріату Нехоца М.В., заступник керівника секретаріату Вауліна І.І., головні консультанти: Меть Т.М., Нижник К.А., Олексійчук О.М., Поліщук І.В., консультант                Шаповалова К.С.

Присутні запрошені:
народний депутата України Бабак А.В.;
перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами – Боднар П.О.;
перший заступник Керуючого справами – Гаман Микола Васильович;
заступник керівника відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами – Савкова Л.В.;
начальник Управління адміністративними будинками –Корнат В.В.
директор автобази – Назаренко О.П.;
заступник директора автобази – Ткачук В.А.;
директор ДП «Їдальня» - Гермашенко О.А.
радники Голови Верховної Ради України – Корнат І.В., Малик А.І.;

Присутні:
помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету Войцеховської  С.М., Лубінця Д.В., Даніліна В.Ю., Єфремової І.О, Папієва М.М., Пинзеника П.В., помічник-консультант народного депутата України Шкрум А.І.
учасники програм: стажування в Апараті Верховної Ради України –                    Моргун А.А.; стажування громадської організації «Молодіжна альтернатива» –  Миколюк М.О.

Ведеться стенограма та аудіозапис засідання.

Народні депутати України – члени Комітету підтримали пропозицію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. визначити головуючим на засіданні Комітету – заступника голови Комітету  Арешонкова В.Ю. 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).

Головуючий на засіданні заступник голови Комітету Арешонков В.Ю. запропонував народним депутатам України – членам Комітету розглянути проект порядку денного, який складається з семи основних питань та питання «Різне».	
За прийняття порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про заяву народного депутата України Бабак А.В. про складення нею депутатських повноважень.
Інформує: заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.

2. Про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання бюджетних коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
Інформує: заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.

3. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності народних депутатів України та державних службовців за набуття громадянства інших держав», внесений народними депутатами України             Ляшком О.В., Вовком В.І., Ліньком Д.В. (реєстр. № 6131 від 24.02.2017) 

Інформує: заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності народних депутатів України, депутатів сільських, селищних, обласних, районних, міських, районів у містах рад, сільських, селищних, міських голів, старост, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування за набуття громадянства інших держав)», внесений народним депутатом України Рудиком С.Я. (реєстр. № 6131-1 від 09.03.2017). 
Інформує: заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.


5. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю членів Кабінету Міністрів України та підстав їх звільнення з посади", внесений народними депутатами України  Ляшком О.В., Галасюком В.В.,  Чижмарем Ю.В. та іншими (реєстр. № 3308 від 09.10.2015). 
Інформує: заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.

6. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності членів Уряду за відсутність на пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду питань, пов'язаних з парламентським контролем за діяльністю Кабінету Міністрів України", внесений народними депутатами України  Капліним С.М., Немировським А.В.                (реєстр. № 5376 від 09.11.2016). 
Інформує: заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.

7. Про проект Закону України "Про авторське право на тексти законодавчих актів", внесений народним депутатом України  Шухевичем Ю.-Б. Р.  (реєстр. № 5689 від 20.01.2017). 
Інформує: заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.

8. Різне.
 


1. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови Комітету Арешонкова В.Ю. про заяву народного депутата України Бабак Альони Валеріївни, члена депутатської фракції Політичної партії «Об'єднання «САМОПОМІЧ», про складення нею депутатських повноважень.

Головуючий на засіданні заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.  надав слово народному депутату України Бабак А.В. для обгрунтування заяви про складення її депутатських повноважень. Водночас народний депутат України                   Бабак А.В. звернулась до народних депутатів України – членів Комітету з проханням підтримати її заяву та подати на розгляд Верховної Ради України відповідний проект Постанови  після розгляду Верховною Радою України проекту Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр. № 1581-д), ініціатором якого вона є.

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Папієв М.М., Лубінець Д.В.,  Войцеховська  С.М., Купрієнко О.В., Кишкар П.М.  (стенограма додається).

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

УХВАЛИЛИ:
1 Відповідно до частини першої статті 5 Закону України «Про статус народного депутата України», внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про дострокове припинення повноважень народного депутата України Бабак А.В.».
  2. Доповідачем від Комітету визначити першого заступника голови Комітету. 


2. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови Комітету Арешонкова В.Ю. про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання бюджетних коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».

Головуючий на засіданні заступник голови Комітету Арешонков В.Ю.  надав слово першому заступнику Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючому справами – Боднару П.О., заступнику керівника відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами –                     Савковій Л.В.; начальнику Управління адміністративними будинками –                     Корнату В.В., новопризначеному на посаду директора автобази – Назаренку О.П., заступнику директора автобази – Ткачуку В.А.; 

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Лубінець Д.В.,  Купрієнко О.В.,  Войцеховська  С.М., Арешонком В.Ю., Папієв М.М., Данілін В.Ю.  (стенограма додається).
З 17 год. 00 хв. не бере участь у засіданні Комітету голова підкомітету з питань організації роботи Верховної Ради України Кишкар П.М., загальна кількість присутніх – 6 (шість) народних депутатів України – членів Комітету.

Голосували: «за» - 6 (прийнято одноголосно).

УХВАЛИЛИ:
1. Звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо використання коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», на фінансування діяльності Верховної Ради України подано з порушенням строків його розгляду та не містить достатньої інформації для визначення відповідності видатків бюджетним призначенням, затвердженим Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік».
2. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України:
до 10 квітня 2017 року надати Комітету доопрацьований звіт про використання коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», на фінансування діяльності Верховної Ради України, пояснювальна записка до якого має містити обґрунтування видатків, їх залишків, тобто має містити більше аналітичної інформації, а не лише загальні відомості щодо обсягів фінансування та відсотку виконання окремих бюджетних програм,
а також з врахуванням зауважень, наведених в інформації Комітету, та висловлених народними депутатами України – членами Комітету в ході обговорення питання;
розробити та надати Комітету новий порядок забезпечення народних депутатів України, працівників Апарату Верховної Ради України кабінетами, меблями, обладнанням та інвентарем для укомплектування кабінетів;
інформувати Комітет про зміни, що відбуваються в керівному складі Управління справами Апарату Верховної Ради України та структурних підрозділах, підпорядкованих підприємствах, установах, організаціях, та обґрунтування  таких змін;

3. Інформацію та рішення Комітету надіслати Управлінню справами Апарату Верховної Ради України для організації виконання та врахування в роботі. 


3. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови Комітету Арешонкова В.Ю. про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності народних депутатів України та державних службовців за набуття громадянства інших держав», внесений народними депутатами України  Ляшком О.В., Вовком В.І., Ліньком Д.В. (реєстр. № 6131 від 24.02.2017)

Народний депутат України – член Комітету Купрієнко О.В. висловив пропозиції до проекту висновку Комітету на зазначений законопроект, які були враховані (стенограма додається).

Голосували: «за» - 6  (прийнято одноголосно).

УХВАЛИЛИ:
  Висновок на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності народних депутатів України та державних службовців за набуття громадянства інших держав», внесеного народними депутатами України Ляшком О.В. та іншими (усього – 10 підписів) (реєстр. № 6131 від 24.02.2017), і направити його до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.

4. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови Комітету Арешонкова В.Ю. про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо встановлення відповідальності народних депутатів України, депутатів сільських, селищних, обласних, районних, міських, районів у містах рад, сільських, селищних, міських голів, старост, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування за набуття громадянства інших держав)», внесений народним депутатом України Рудиком С.Я. (реєстр.    № 6131-1 від 09.03.2017). 

Народний депутат України – член Комітету Купрієнко О.В. висловив пропозиції до проекту висновку Комітету на зазначений законопроект, які були враховані (стенограма додається).

Голосували: «за» - 6 (прийнято одноголосно).


УХВАЛИЛИ:
  Висновок на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності народних депутатів України, депутатів сільських, селищних, обласних, районних, міських, районів у містах рад, сільських, селищних, міських голів, старост, державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування за набуття громадянства інших держав)», внесеного народним депутатом України Рудиком С.Я. (реєстр. № 6131-1 від 09.03.2017), і направити його до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.

5. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови Комітету Арешонкова В.Ю. про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю членів Кабінету Міністрів України та підстав їх звільнення з посади", внесений народними депутатами України  Ляшком О.В., Галасюком В.В.,  Чижмарем Ю.В. та іншими (реєстр. № 3308 від 09.10.2015).

Народний депутат України – член Комітету Купрієнко О.В. висловив пропозиції до проекту висновку Комітету на зазначений законопроект, які були враховані (стенограма додається).

Голосували: «за» - 6 (прийнято одноголосно).

УХВАЛИЛИ:
  Висновок на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю членів Кабінету Міністрів  України та підстав їх звільнення з посади», внесеного народним депутатом України Ляшком О.В. та іншими народними депутатами України (реєстр. № 3308), і направити його Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


6. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови Комітету Арешонкова В.Ю. про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності членів Уряду за відсутність на пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду питань, пов'язаних з парламентським контролем за діяльністю Кабінету Міністрів України", внесений народними депутатами України  Капліним С.М., Немировським А.В. (реєстр. № 5376 від 09.11.2016).

Народний депутат України – член Комітету Купрієнко О.В. висловив пропозиції до проекту висновку Комітету на зазначений законопроект, які були враховані (стенограма додається).

Голосували: «за» - 6 (прийнято одноголосно).

УХВАЛИЛИ:
  Висновок на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відповідальності членів Уряду за відсутність на пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду питань, пов’язаних з парламентським контролем за діяльністю Кабінету Міністрів України», внесеного народними депутатами України Капліним С.М. та Немировським А.В.  (реєстр.                     № 5376), і направити його Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

7. СЛУХАЛИ: Інформацію заступника голови Комітету Арешонкова В.Ю. про проект Закону України "Про авторське право на тексти законодавчих актів", внесений народним депутатом України  Шухевичем Ю.-Б. Р.  (реєстр. № 5689 від 20.01.2017).

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Войцеховська  С.М., Арешонков В.Ю. (стенограма додається).

Голосували: «за» - 4, «проти» - 0, «утримались» - 2 (прийнято більшістю голосів).

УХВАЛИЛИ:
  Висновок на відповідність оформлення та реєстрації законопроекту вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проект Закону України «Про авторське право на тексти законодавчих актів», внесений народним депутатом України Шухевичем Ю.-Б.Р., (реєстр. № 5689), і направити його Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

Заступник  
голови Комітету                                                                       В.Ю.АРЕШОНКОВ


Секретар  Комітету                                                              Д.В.ЛУБІНЕЦЬ 

