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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГЛАМЕНТУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
 
 
 
                                                                                   Протокол № 93
 
                                                                           20         вересня           17 
                                                             
                                                                                            вул. Банкова, 6-8  
                                                                                       к. 418 (зал засідань)
15 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. (з 15 год. 30 хв.),  Папієв М.М., Данілін В.Ю., Шахов С.В.
 
Відсутні члени Комітету: Бондар В.В., Войцеховська С.М. 
 
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., Олексійчук О.М., Поліщук І.В., Попович Т.В., консультант Шаповалова К.С.
 
Запрошені: 
перший заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючий справами Боднар П.О., 
заступник Керуючого справами – керівник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Савкова Л.В.
заступник Керівника Апарату Верховної Ради України Шевчук М.М., 
заступник керуючого справами Гаман М.В.,
заступник керуючого справами Денисов Е.М.,
керівник Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України Майборода М.В.;
керівник Управління комп’ютеризованих систем Сидоренко О.О., 
начальник Управління адміністративними будинками Управління справами Корнат В.В.,
директор ДП «Їдальня» Управління справами Бобренко М.В.,
директор ДП «Парламентський телеканал «РАДА» Лех В.І., 
керівник відділу юридичного забезпечення Управління справами Сергійчук В.М., 
головний консультант відділу організації будівництва Управління справами Яремчук В.О. 
 
Присутні:
радник Голови Верховної Ради України Малик А.І.,
голова об’єднаного профспілкового комітету Апарату Верховної Ради України Москаленко А.М.,
головний спеціаліст відділу правової експертизи Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо-переміщених осіб Луценко Є.В.,
помічники-консультанти народних депутатів України Пинзеника П.В., Арешонкова В.Ю., Купрієнка О.В., Лубінця Д.В., Войцеховської С.М.,   Єфремової І.О.;       
представник ЗМІ -  журналіст інтернет-видання «Главком» Орищук Ф.М.
 
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 шістнадцяти основних питань, одного додаткового питання та питання «Різне».
 
Секретар Комітету Лубінець Д.В. вніс пропозицію змінити черговість розгляду питань порядку денного засідання Комітету, а саме: розглянути першими ті питання, з яких підготовлено проекти висновків та проекти рішень Комітету, і ухвалити їх. Після цього – розглянути всі інші питання (стенограма додається). 
Пропозиція була підтримана, заперечень не надходило. 
 
З 15 год. 20 хв. участь у засіданні Комітету не бере голова підкомітету  Папієв М.М. Загальна кількість присутніх – 7 (сім) народних депутатів України – членів Комітету.
 
За прийняття порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Про проект Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань можливих корупційних дій керівництва Міністерства внутрішніх справ України при нагородженні відомчою відзнакою "Вогнепальна зброя", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 5638 від 13.01.2017).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
2. Про проект Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки доцільності внесення змін до законодавства щодо звернення в дохід держави необґрунтованих активів, які виявлені під час кримінального провадження корупційних злочинів стосовно особи, уповноваженої на виконання функцій держави, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 5658 від 18.01.2017).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
3. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин конфлікту, який стався 31 грудня 2016 року за участі народного депутата України Пашинського С.В.», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 5714 від 25.01.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
4. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України "Про очищення влади" щодо усунення розбіжностей з урахуванням висновків Венеціанської комісії», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. 6006 від 31.01.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
5. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування бездіяльності та порушень законодавства України керівництвом цього підприємства щодо створення неефективної логістики, яка призвела до збитків в особливо великих розмірах гірничо-металургійного виробництва», внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю.  (реєстр. № 6050 від 08.02.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
6. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо перевірки фактів порушень в діяльності голови правління ПАТ "Українська залізниця" Войцеха Балчуна та стану реалізації реформ», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6071 від 09.02.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
7. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань порушення Головою ВРУ Парубієм А.В. вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" в частині неоголошення повідомлень народних депутатів про вихід із депутатських фракцій, груп, та коаліції», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6084 від 14.02.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
8. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки всіх аспектів поставки товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території і територію проведення антитерористичної операції та з них», внесений народним депутатом України Купрієм В. та іншими (усього – 7 підписів) (реєстр. № 6094 від 17.02.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
9. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування умов законності торгівлі з тимчасово окупованою територією України», внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 6095 від 20.02.2017).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
10. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо перевірки фактів нелегального вивезення сміття із міста Львова на сміттєзвалища інших міст», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6107 від 21.02.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
11. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань аудиту ефективності дій Уряду за період зайняття посади Прем'єр-міністра України Яценюком А.П. (лютий 2014 - квітень 2016)» внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6145 від 27.02.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
12. Про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо розслідування фактів торгівлі з підприємствами на окупованих територіях, блокування перевезень товарів, розгін громадян, які блокують торгівлю», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6197 від 15.03.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
13. Про лист голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Денісової Л.Л. від 15 вересня 2017 року № 04-34/8-1641 (209179) стосовно надання роз’яснення Комітету про застосування окремих положень Регламенту Верховної Ради України. 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
14. Проект розкладу засідань Комітету у жовтні 2017 року.
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
15. Про листи першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. від 15 травня 2017 року № 15/11-816 (113793) та від 28 серпня 2017 року№ 15/11-1236 (195462). 
Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,
перший заступник Керівника Апарату - керуючий справами Боднар П.О.,  
заступник Керуючого справами – керівник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Савкова Л.В.
 
16. Про листи першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. від 28.08.2017 № 15/11-1235 (195460) та від 12.09.2017 № 15/11-1296 (205209).
Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,
перший заступник Керівника Апарату - керуючий справами Боднар П.О.,  
заступник Керуючого справами – керівник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Савкова Л.В.
 
17. Про звіт Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у першому півріччі 2017 року. 
Інформують: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.,
перший заступник Керівника Апарату - керуючий справами Боднар П.О.,  
заступник Керуючого справами – керівник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Савкова Л.В.
 
18. Різне
           
           1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань можливих корупційних дій керівництва Міністерства внутрішніх справ України при нагородженні відомчою відзнакою "Вогнепальна зброя", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 5638 від 13.01.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно). 
 
УХВАЛИЛИ:
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 5638 від 13.01.2017).
2. Звернутися 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. № 5638) суб'єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.  
 
2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань перевірки доцільності внесення змін до законодавства щодо звернення в дохід держави необґрунтованих активів, які виявлені під час кримінального провадження корупційних злочинів стосовно особи, уповноваженої на виконання функцій держави, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 5658 від 18.01.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно). 
 
УХВАЛИЛИ:
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 5658 від 18.01.2017).
2. Звернутися 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. № 5658) суб'єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.  
 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин конфлікту, який стався 31 грудня 2016 року за участі народного депутата України Пашинського С.В.», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 5714 від 25.01.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 5714 від 25.01.2017).
2. Звернутися 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. № 5714) суб'єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.  
 
4. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Закону України "Про очищення влади" щодо усунення розбіжностей з урахуванням висновків Венеціанської комісії», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. 6006 від 31.01.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6006 від 31.01.2017).
2. Звернутися 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. № 6006) суб'єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.  
 
5. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки та оцінки стану Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування бездіяльності та порушень законодавства України керівництвом цього підприємства щодо створення неефективної логістики, яка призвела до збитків в особливо великих розмірах гірничо-металургійного виробництва», внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю.  (реєстр. № 6050 від 08.02.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Вілкулом О.Ю.  (реєстр. № 6050 від 08.02.2017).
2. Звернутися 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. № 6050) суб'єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
6. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо перевірки фактів порушень в діяльності голови правління ПАТ "Українська залізниця" Войцеха Балчуна та стану реалізації реформ», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6071 від 09.02.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6071 від 09.02.2017).
2. Звернутися 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. № 6071) суб'єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
7. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань порушення Головою ВРУ Парубієм А.В. вимог Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" в частині неоголошення повідомлень народних депутатів про вихід із депутатських фракцій, груп, та коаліції», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр.            № 6084 від 14.02.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6084 від 14.02.2017).
2. Звернутися 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. № 6084) суб'єкту права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
8. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань перевірки всіх аспектів поставки товарів, робіт і послуг на тимчасово окуповані території і територію проведення антитерористичної операції та з них», внесений народними депутатами України Купрієм В. та іншими (усього – 7 підписів) (реєстр. № 6094 від 17.02.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народними депутатами України Купрієм В. та іншими (усього – 7 підписів) (реєстр. № 6094 від 17.02.2017).
2. Звернутися 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. № 6094) суб'єктам права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
9. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування умов законності торгівлі з тимчасово окупованою територією України», внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 6095 від 20.02.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 6095 від 20.02.2017).
2. Звернутися 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. № 6095) суб'єктам права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
10. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо перевірки фактів нелегального вивезення сміття із міста Львова на сміттєзвалища інших міст», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6107 від 21.02.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6107 від 21.02.2017).
2. Звернутися 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. № 6107) суб'єктам права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
11. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань аудиту ефективності дій Уряду за період зайняття посади Прем'єр-міністра України Яценюком А.П. (лютий 2014 - квітень 2016)» внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6145 від 27.02.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
 УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6145 від 27.02.2017).
2. Звернутися 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. № 6145) суб'єктам права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
12. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо розслідування фактів торгівлі з підприємствами на окупованих територіях, блокування перевезень товарів, розгін громадян, які блокують торгівлю», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6197 від 15.03.2017).
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
 УХВАЛИЛИ: 
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 6197 від 15.03.2017).
2. Звернутися 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. № 6197) суб'єктам права законодавчої ініціативи без його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
 
Після розгляду проектів постанов Верховної Ради України про створення тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України  заступник голови Комітету Купрієнко О.В. звернув увагу на те, що під час подання на реєстрацію таких проектів постанов в черговий раз нагадати народним депутатам України – авторам проектів про необхідність дотримання вимог Регламенту Верховної Ради України щодо порядку утворення тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України та оформлення відповідних проектів постанов Верховної Ради України.  
 
При цьому, перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. нагадав, що Комітет ухвалив з цього приводу Роз’яснення Комітету про застосування положень статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради України щодо утворення тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України, ухвалене на засіданні Комітету 15 липня 2015 року (протокол № 28), копію якого можна долучити до матеріалів, які будуть направлятися Голові Верховної Ради України. 
Таку пропозицію підтримали всі присутні на засіданні народні депутати України – члени Комітету (стенограма додається).
 
13. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про лист голови Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Денісової Л.Л. від 15 вересня 2017 року                 № 04-34/8-1641 (209179) з проханням  надати роз’яснення щодо можливості викладення тексту пропозиції і поправки (у разі наявності ідентичних за змістом та/або редакцією) у порівняльній таблиці до законопроекту, підготовленого до другого читання,  один раз, із зазначенням їх кількості,  номерів та авторів. 
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Роз’яснення про застосування окремих положень Регламенту Верховної Ради України щодо включення ідентичних за змістом пропозицій та поправок до порівняльної таблиці до законопроекту, підготовленого до другого читання, які надійшли від народних депутатів України. 
2. Роз’яснення направити Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.
 
 14. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про розклад засідань Комітету у жовтні 2017 року. 
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
Затвердити розклад засідань Комітету у жовтні 2017 року.
 
15. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про листи першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. від 15 травня 2017 року № 15/11-816 (113793) та від 28 серпня 2017 року№ 15/11-1236 (195462) щодо проекту Порядку надання жилих приміщень для тимчасового проживання та користування ними.
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ: 
1. Інформацію про листи першого заступника Керівника Апарату – керуючого справами Боднара П.О. від 15 травня 2017 року № 15/11-816 (113793) та від 28 серпня 2017 року№ 15/11-1236 (195462) взяти до відома.
3. Інформацію та рішення Комітету надіслати Управлінню справами Апарату Верховної Ради України для організації виконання та врахування в роботі.
4. Управлінню справами Апарату Верховної Ради України надіслати  Комітету в порядку інформування Порядок надання жилих приміщень для тимчасового проживання та користування ними після його затвердження розпорядженням першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами.
 
16. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про листи першого заступника Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючого справами Боднара П.О. від 28.08.2017 № 15/11-1235 (195460) та від 12.09.2017 № 15/11-1296 (205209) щодо погодження перерозподілу видатків.
 
Голосували: «за» - 7 (прийнято одноголосно).
 
 УХВАЛИЛИ: 
1. Погодити перерозподіл видатків споживання у розрізі бюджетних програм: 
1.1. 0111010 «Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України»:
- на суму 800 тис. грн. з КЕКВ 2630 «Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям» на  КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для забезпечення оплати банківських послуг для обслуговування за чеками Державної казначейської служби України (400,0 тис. грн.) та на оплату поштових послуг для відправлення службової кореспонденції (400,0 тис. грн.);
- на суму 30 тис. грн. з КЕКВ 2630 «Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям» на КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» на оплату авансових внесків за виконавчими листами про виселення із службового жилого приміщення та стягнення судового збору.
1.2. 0111020 «Обслуговування та організаційне, інформаційно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України» на суму 5 тис. грн. з КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на
КЕКВ 2710 «Виплата пенсій та допомоги».
2. Рішення Комітету надіслати Управлінню справами Апарату Верховної Ради України для організації виконання та врахування в роботі.
 
Крім того, члени Комітету обговорили лист Управління справами Апарату Верховної Ради України від 13 липня ц.р. №15/11-1075(164987) і ухвалили одностайно протокольне доручення, яким першому заступнику голови Комітету Пинзенику П.В. доручено підготувати та направити Управлінню справами Апарату Верховної Ради України листа про те, що Комітет не заперечує укладення Управлінням справами Апарату Верховної Ради України угод на отримання майнових прав на частину збудованих площ (забудови на земельній ділянці по вулиці Глибочицькій, 79-97 у Шевченківському районі міста Києва) у відсотках та відповідно в еквівалентному відношенні кількості житлових приміщень, зазначених у листі. 
 
З 15 год. 32 хв. участь у засіданні Комітету не бере заступник голови Комітету Арешонков В.Ю., участь у засіданні Комітету бере голова підкомітету Кишкар П.М. Загальна кількість присутніх – 7 (сім) народних депутатів України – членів Комітету.
 
Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. запропонував перейти до обговорення наступного питання порядку денного – звіту Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у першому півріччі 2017 року.
 
17. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про надання Управлінням справами Апарату Верховної Ради України звіту  про використання коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у першому півріччі 2017 року. 
 
Слово надано першому заступнику Керівника Апарату Верховної Ради України – керуючому справами Боднару П.О., який поінформував Комітет про кадрові призначення в Управлінні справами, які відбулись у звітний період (стенограма додається). 
 
У зв’язку з цим, народні депутати України - члени Комітету Лубінець Д.В., Єфремова І.О., Пинзеник П.В. поставили низку запитань, відповіді на які надали заступник керуючого справами Гаман М.В. та директора ДП «Їдальня» Бобренко М.В. 
 
Зокрема, запитання народних депутатів України - членів Комітету стосувались: необхідності спростування інформації, яка потрапила до ЗМІ з інтерв’ю директора ДП «Їдальня» Бобренка М.В. про харчування народних депутатів України; щодо укладання договорів на постачання продуктів харчування;  щодо обґрунтованості цін на страви, які продаються в буфетах та в їдальні;  щодо організації харчування народних депутатів України в буфеті по вул. Гуршевського, 5 та обмеження кількості представників засобів масової інформації, одночасно присутніх в цьому приміщенні тощо (стенограма додається).
 
Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. запропонував перейти до розгляду та обговорення безпосередньо звіту Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у першому півріччі 2017 року. Звіт доповіла заступник Керуючого справами – керівник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Савкова Л.В. (стенограма додається).
 
Після доповіді на запитання, поставлені народними депутатами України - членами Комітету Лубінцем Д.В., Пинзеником П.В., Єфремовою І.О., відповіді надали перший заступник Керівника Апарату - керуючий справами Боднар П.О. та заступник Керуючого справами – керівник відділу бухгалтерського обліку, фінансів та планування Управління справами Савкова Л.В. (стенограма додається).
 
Крім того, на запитання, поставлені народними депутатами України - членами Комітету Пинзеником П.В., Купрієнком О.В., Єфремовою І.О., відповіді надали заступник керуючого справами Денисов Е.М., директор ДП «Парламентський телеканал «РАДА» Лех В.І., заступник Керівника Апарату Верховної Ради України Шевчук М.М., начальник Управління адміністративними будинками Управління справами Корнат В.В. (стенограма додається). 
 
Також керівник Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України Сидоренко О.О. ознайомив народних депутатів України – членів Комітету із стратегічним планом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у законотворчому процесі (2018 – 2020 року) і презентував (з демонстрацією слайдів) напрями та етапи впровадження системи голосування нового покоління та облаштування нового електронного робочого місця народного депутата України (стенограма додається). 
 
Народні депутати України – члени Комітету Купрієнко О.В. та Єфремова І.О. висловили застереження та наголосили на необхідності погодження з Комітетом основних напрямів стратегії та облаштування нового електронного робочого місця народного депутата України. (стенограма додається).
 
З 16 год. 28 хв. участь у засіданні Комітету не бере голова підкомітету Кишкар П.М. Загальна кількість присутніх – 6 (шість) народних депутатів України – членів Комітету.
 
За результатами обговорення звіту Управління справами Апарату Верховної Ради України про використання коштів, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік», у першому півріччі 2017 року рекомендовано Управлінню справами врахувати зауваження, висловлені народними депутатами – членами Комітету, та вжити заходів з усунення недоліків (стенограма додається).
 
18. 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 


