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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
 
 
 
                                                                                    Протокол № 92
 
                                                                           06         вересня           17 
                                                             
                                                                                            вул. Банкова, 6-8  
                                                                                       к. 418 (зал засідань)
11 год. 00 хв.  
 
                                              
Головує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
Присутні члени Комітету: Арешонков В.Ю., Купрієнко О.В., Лубінець Д.В.,                       Єфремова І.О.,  Кишкар П.М.,  Папієв М.М., Данілін В.Ю.
 
Відсутні члени Комітету: Бондар В.В., Войцеховська С.М. (відпустка), Шахов С.В. 
 
Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: керівник секретаріату Нехоца М.В., заступник керівника секретаріату Вауліна І.І., головні консультанти  Кабанець Л.В., Кукла А.О., Меть Т.М., Моргун А.А., Нижник К.А.,                   Поліщук І.В.
 
Присутні:
помічники-консультанти народних депутатів України Арешонкова В.Ю., Лубінця Д.В., Войцеховської С.М., Єфремової І.О., Даніліна В.Ю.
 
Ведеться стенограма 
та аудіозапис засідання Комітету. 
 
Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету                           Пинзеник П.В. запропонував народним депутатам України – членам Комітету розглянути проект порядку денного, який складається з одинадцяти основних питань та питання «Різне».
 
З 11 год. 05 хв. участь у засіданні Комітету бере заступник голови Комітету  Арешонков В.Ю. Загальна кількість присутніх – 7 (сім) народних депутатів України – членів Комітету.
 
В обговоренні проекту порядку денного засідання Комітету взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Кишкар П.М. Лубінець Д.В. (стенограма додається).
 
З 11 год. 09 хв. участь у засіданні Комітету бере голова підкомітету                    Папієв М.М. Загальна кількість присутніх – 8 (вісім) народних депутатів України – членів Комітету.
 
За прийняття порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Про заяву народного депутата України Константіновського В.Л. про складення ним депутатських повноважень.
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
2. Про звернення до Комітету народного депутата України Романової Анни Анатоліївни стосовно розгляду питання її присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України 9 червня 2017 року (листи від 21.06.2017 № 157/1-438 (147636), 04.07.2017 № 1571-443 (157959).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
3. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення Робочої групи з питань аудиту ефективності виконання Угоди про коаліцію депутатських фракцій «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6415 від 26.04.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
4. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів порушень законодавства при присвоєнні спеціальних звань поліції», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6742 від 17.07.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
5. Про  проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо використання офшорних компаній та можливого тіньового фінансування політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» із Російської Федерації», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6566 від 08.06.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
6. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань розслідування проблемної ситуації, яка склалася навколо видавництва «Страна.UA» з метою забезпечення громадського і депутатського контролю за законним, неупередженим та об’єктивним розслідуванням справи», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6654 від 26.06.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
7. Про  проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів неефективного та нецільового використання коштів Державного бюджету України при фінансуванні проекту «Європейський вал» («Стіна»)», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7024 від 11.08.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
8. Про  проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки інформації щодо нібито поставок українських двигунів для ракет Корейській Народно-Демократичній Республіці», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр.  № 7028 від 16.08.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
9. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з розслідування ситуації, що склалася із законністю набуття та позбавлення громадянства України Михаїла Ніколозовича Саакашвілі», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7012 від 31.07.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
10. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань об’єктивного розслідування  факту можливого затримання заступника Міністра внутрішніх справ Вадима Трояна за підозрою у хабарництві та імовірної співучасті Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7011 від 31.07.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

11. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань встановлення причин доведення Урядом, під керівництвом колишнього Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., до кризи підприємств хімічної промисловості та, як наслідок, зупинки підприємств та виникнення заборгованості перед працівниками», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6585 від 13.06.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
12. Різне.
	
                      
1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про заяву позафракційного народного депутата України Константіновського Вячеслава Леонідовича про складення ним депутатських повноважень.
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Кишкар П.М. (стенограма додається).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно). 
 
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 Константіновського В.Л.».
2. Доповідачем від Комітету визначити першого заступника голови Комітету. 
 
2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про звернення до Комітету народного депутата України Романової Анни Анатоліївни стосовно розгляду питання її присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України 9 червня 2017 року (листи від 21.06.2017 № 157/1-438 (147636), 04.07.2017 № 1571-443 (157959).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Кишкар П.М. (стенограма додається).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію про звернення до Комітету народного депутата України Романової Анни Анатоліївни стосовно розгляду питання її присутності на пленарному засіданні Верховної Ради України 9 червня 2017 року (листи від 21.06.2017 № 157/1-438 (147636) та від 04.07.2017 № 1571-443 (157959)) взяти до відома.
2. За день пленарного засідання Верховної Ради України 9 червня                   2017 року, в який народний депутат України Романова А.А. реєструвалася за допомогою електронної системи, і стверджує, що була присутня та брала участь в пленарному засіданні Верховної Ради України, народному депутату України Романовій А.А. може бути нарахована заробітна плата. 
3. Рішення Комітету надіслати Управлінню справами Апарату Верховної Ради України для організації виконання та народному депутату України Романовій А.А. в порядку інформації. 
 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення Робочої групи з питань аудиту ефективності виконання Угоди про коаліцію депутатських фракцій «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6415 від 26.04.2017).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Кишкар П.М. (стенограма додається).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови  Верховної Ради України,   внесений народним депутатом України  Капліним С.М. (реєстр. № 6415 від 26.04.2017) (додається).
2. Звернутись до Голови Верховної Ради України, відповідно до частини першої, пункту 2 частини другої статті 94 Регламенту Верховної Ради України, з пропозицією повернути зазначений проект Постанови (реєстр. № 6415) суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
4. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів порушень законодавства при присвоєнні спеціальних звань поліції», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр.    № 6742 від 17.07.2017).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Кишкар П.М., Єфремова І.О., Лубінець Д.В. (стенограма додається).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів порушень законодавства при присвоєнні спеціальних звань поліції», внесеного народним депутатом України Капліним С.М.  (реєстр. № 6742 від 17.07.2017), і  направити його до Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови.
 
5. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо використання офшорних компаній та можливого тіньового фінансування політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» із Російської Федерації», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6566 від 08.06.2017).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Арешонков В.Ю., Купрієнко О.В. (стенограма додається).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів, оприлюднених у засобах масової інформації щодо використання офшорних компаній та можливого тіньового фінансування політичної партії «Радикальна партія Олега Ляшка» із Російської Федерації», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6566 від 08.06.2017), і направити його до Комітету з питань свободи слова та інформаційної політики, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови.
 
6. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань розслідування проблемної ситуації, яка склалася навколо видавництва «Страна.UA» з метою забезпечення громадського і депутатського контролю за законним, неупередженим та об’єктивним розслідуванням справи», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6654 від 26.06.2017).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань розслідування проблемної ситуації, яка склалася навколо видавництва «Страна.UA» з метою забезпечення громадського і депутатського контролю за законним, неупередженим та об’єктивним розслідуванням справи», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6654 від 26.06.2017), і направити його до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови.
 
7. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів неефективного та нецільового використання коштів Державного бюджету України при фінансуванні проекту «Європейський вал» («Стіна»)», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7024 від 11.08.2017).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Кишкар П.М. (стенограма додається).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів неефективного та нецільового використання коштів Державного бюджету України при фінансуванні проекту «Європейський вал» («Стіна»)», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7024 від 11.08.2017), і направити його до Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови.
 
8. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки інформації щодо нібито поставок українських двигунів для ракет Корейській Народно-Демократичній Республіці», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр.  № 7028 від 16.08.2017).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Єфремова І.О., Кишкар П.М. (стенограма додається).

Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).

УХВАЛИЛИ: 
Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки інформації щодо нібито поставок українських двигунів для ракет Корейській Народно-Демократичній Республіці», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр.               № 7028 від 16.08.2017), і направити його до Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови.

9. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з розслідування ситуації, що склалася із законністю набуття та позбавлення громадянства України Михаїла Ніколозовича Саакашвілі», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7012 від 31.07.2017).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).

УХВАЛИЛИ: 
Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з розслідування ситуації, що склалася із законністю набуття та позбавлення громадянства України Михаїла Ніколозовича Саакашвілі», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7012 від 31.07.2017), та направити його до Комітету з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови.

10. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань об’єктивного розслідування  факту можливого затримання заступника Міністра внутрішніх справ Вадима Трояна за підозрою у хабарництві та імовірної співучасті Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7011 від 31.07.2017).

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Єфремова  І.О., Арешонков В.Ю. (стенограма додається).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).

УХВАЛИЛИ: 
Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань об’єктивного розслідування  факту можливого затримання заступника Міністра внутрішніх справ Вадима Трояна за підозрою у хабарництві та імовірної співучасті Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7011 від 31.07.2017), та направити його до Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови.

11. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань встановлення причин доведення Урядом, під керівництвом колишнього Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., до кризи підприємств хімічної промисловості та, як наслідок, зупинки підприємств та виникнення заборгованості перед працівниками», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6585 від 13.06.2017).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту Постанови Верховної Ради України «Про створення депутатської робочої групи з питань встановлення причин доведення Урядом, під керівництвом колишнього Прем’єр-міністра України Яценюка А.П., до кризи підприємств хімічної промисловості та, як наслідок, зупинки підприємств та виникнення заборгованості перед працівниками», внесеного народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6585 від 13.06.2017), і направити його до Комітету з питань економічної політики, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Постанови.

12. Різне.
Питань для розгляду та обговорення в «Різному» народними депутатами України – членами Комітету запропоновано не було. 


Перший заступник  
голови Комітету                                                                        П.В.ПИНЗЕНИК

Секретар Комітету                                                                    Д.В.ЛУБІНЕЦЬ 

