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КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ 
   ТА  ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ
 
 
 
 
                                                                                        Протокол № 105
 
                                                                               17         січня               18 
                                                             
                                                                                     вул. Банкова, 6-8, 
                                                                                     кімн. 418 (зал засідань) 
                                                                                               15 год. 00 хв.  
 
                                              
Головує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
Присутні члени Комітету: Арешонков В.Ю., Лубінець Д.В.,                   Войцеховська С.М. (з 15 год. 15 хв.), Данілін В.Ю., Єфремова І.О.,                        Купрієнко О.В., Папієв М.М. (з 15 год. 20 хв.)
 
Відсутні члени Комітету: Бондар В.В., Кишкар П.М. (з поважних причин), Шахов С.В.
 
Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: керівник секретаріату Комітету Нехоца М.В., головні консультанти: Кукла А.А., Меть Т.М.,                     Моргун А.А., Нижник К.А., Поліщук І.В., Попович Т.В., Олексійчук О.М., консультант Шаповалова К.С.
 
Присутні: 
Сидоренко О.О. - керівнику Управління комп’ютеризованих систем Апарату 
Верховної Ради України,  
Чепурний В.О. - заступник керівника управління - керівник відділу Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України;
 
помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету Арешонкова В.Ю., Войцеховської  С.М., Даніліна В.Ю.,  Єфремової І.О,     Купрієнка О.В., Папієва М.М.,  Пинзеника П.В. 
 
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 десяти основних питань, одного додаткового питання та питання «Різне».
За прийняття порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» голосували: «за» - 6 (прийнято одноголосно).
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Про звіт про роботу Комітету за період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
2. Про проект Плану роботи Комітету на період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2018 року).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
3. Про проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України», внесений народними депутатами України Соболєвим Є.В., Семенченком С.І.,                          Костенком П.П. (реєстр. № 7255 від 03.11.2017).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
4. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення процедури застосування заходів, які обмежують права і свободи народного депутата України», внесений народним депутатом України Білозір О.В. (реєстр. № 7243 від 27.10.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
5. Про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо обмеження розміру заробітної плати», внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. (реєстр. № 5307 від 26.10.2016). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
6. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо зняття заробітної плати з народного депутата за прогули та порушення Регламенту)», внесений народними депутатами України Мушаком О.П., Шкрум А. І., Голубом В. В., Луценком І. В., Пташник В.Ю. та іншими (всього – 17 підписів народних депутатів України) (реєстр.№ 5328 – доопрацьований від 20.02.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
7. Про проект Закону України «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 5659 від 19.01.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
8. Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо обов'язкового подання народним депутатом інформації про перебування за кордоном та зменшення фінансового забезпечення народного депутата у випадку відсутності на пленарному засіданні)», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7194 від 10.10.2017).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
9. Про пропозиції Комітету до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
10. Проект розкладу засідань Комітету у лютому 2018 року.
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
11. Про створення робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу.
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
12.  Різне. 
Про звернення від 19.12.2017 року (291335) народного депутата України – секретаря Комітету Лубінця Д.В.
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
		
 
 
1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про звіт про роботу Комітету за період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
 
Голосували: «за» - 6 (прийнято одноголосно). 
 
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт про роботу Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України за період сьомої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (додається).
 
2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету   Пинзеника П.В. про проект Плану роботи Комітету на період восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2018 року).
 
Участь у засіданні Комітету беруть: з 15 год. 15 хв. голова підкомітету Войцеховська С.М. та з 15 год. 20 хв. голова підкомітету Папієв  П.П. Загальна кількість народних депутатів України – членів Комітету, присутніх на засіданні – 8 (вісім) народних депутатів України.
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Лубінець Д.В., Купрієнко О.В., Данілін В.Ю., Єфремова І.О.,                 Пинзеник П.В., Войцеховська С.М., Арешонков В.Ю., Папієв М.М. (стенограма додається)
Зокрема, заступником голови комітету Купрієнком О.В. було запропоновано до Плану роботи Комітету на період восьмої сесії Верховної Ради України внести пропозицію провести 14 липня 2018 року виїзне засідання Комітету до м.Чернігова. (стенограма додається).
 
Така пропозиція була підтримана всіма присутніми народними депутатами України – членами Комітету.
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
Затвердити План роботи Комітету на період роботи восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання із доповненням пропозиції заступника голови Комітету Купрієнка О.В. про виїзне засідання Комітету (додається).
 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України», внесений народними депутатами України Соболєвим Є.В., Семенченком С.І., Костенком П.П. (реєстр. № 7255 від 03.11.2017).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Арешонков В.Ю., Войцеховська С.М.,  Купрієнко О.В., Папієв М.М. (стенограма додається)
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
Висновок Комітету на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народних депутатів України», внесений народними депутатами України Соболєвим Є.В., Семенченком С.І., Костенком П.П. (реєстр. № 7255 від 03.11.2017) та прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати зазначений законопроект до порядку денного сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні відхилити його.
 
 
4. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення процедури застосування заходів, які обмежують права і свободи народного депутата України», внесений народним депутатом України Білозір О.В. (реєстр. № 7243 від 27.10.2017).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Папієв М.М., Пинзеник П.В., Войцеховська С.М.,  Єфремова І.О., Купрієнко О.В. (стенограма додається)
 
Зокрема, головою підкомітету Папієвим М.М. та заступником голови Комітету Купрієнком О.В. висловлено пропозицію  про перенесення розгляду питання на наступне засідання Комітету та запросити народного депутата України Білозір О.В. на засідання Комітету. (стенограма додається)
 
Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. поставив, у порядку надходження пропозиції, на голосування - проект рішення Комітету та  про перенесення розгляду питання.
 
Голосували: за проект рішення Комітету  «за» - 6, «проти» - 2,                    «утримався» - 0 (прийнято більшістю голосів).
УХВАЛИЛИ:
Висновок Комітету на проект Закону України «Про внесення зміни до деяких законодавчих актів України щодо уточнення процедури застосування заходів, які обмежують права і свободи народного депутата України» (реєстр. № 7243 від 27.10.2017) та прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати зазначений законопроект до порядку денного сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні відхилити його.
 
 
5. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України «Про внесення зміни до статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо обмеження розміру заробітної плати», внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. (реєстр. № 5307 від 26.10.2016).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Войцеховська С.М.,  Купрієнко О.В., Папієв М.М. (стенограма додається)
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
Висновок Комітету на проект Закону України «Про внесення зміни до статті 33 Закону України «Про статус народного депутата України» щодо обмеження розміру заробітної плати», внесений народними депутатами України Королевською Н.Ю., Солодом Ю.В. (реєстр. № 5307 від 26.10.2016), і прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати проект Закону до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні – відхилити його.
 
6. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо зняття заробітної плати з народного депутата за прогули та порушення Регламенту)», внесений народними депутатами України                       Мушаком О.П., Шкрум А. І., Голубом В. В., Луценком І. В., Пташник В.Ю. та іншими (всього – 17 підписів народних депутатів України) (реєстр.№ 5328 – доопрацьований від 20.02.2017).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Папієв М.М., Купрієнко О.В., Войцеховська С.М. (стенограма додається)
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
Висновок Комітету на  проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо зняття заробітної плати з народного депутата за прогули та порушення Регламенту)», внесений народними депутатами України                       Мушаком О.П., Шкрум А. І., Голубом В. В., Луценком І. В., Пташник В.Ю. та іншими (всього – 17 підписів народних депутатів України) (реєстр.№ 5328 – доопрацьований від 20.02.2017), і прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати проект Закону до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні – відхилити його.
 
7. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. Про проект Закону України «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 5659 від 19.01.2017).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Папієв М.М., Купрієнко О.В., Пинзеник П.В., Войцеховська С.М. (стенограма додається)
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
Висновок Комітету на проект Закону України «Про встановлення розміру посадового окладу народних депутатів України», внесений народним депутатом України Рабіновичем В.З. (реєстр. № 5659 від 19.01.2017), і прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати проект Закону до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні – відхилити його.
 
8. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо обов'язкового подання народним депутатом інформації про перебування за кордоном та зменшення фінансового забезпечення народного депутата у випадку відсутності на пленарному засіданні)», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7194 від 10.10.2017). 
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Войцеховська С.М., Папієв М.М., Купрієнко О.В., Єфремова І.О. (стенограма додається)
 
Голосували: «за» - 7, «проти» - 0, «утримався» - 1 (прийнято більшістю голосів).
 
УХВАЛИЛИ:
Висновок Комітету на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо обов’язкового подання народним депутатом  інформації про перебування за кордоном та зменшення фінансового забезпечення народного депутата у випадку відсутності на пленарному засіданні Верховної Ради України без поважних причин)», внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7194 від 10.10.2017), і прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України не включати проект Закону до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, а у разі включення за наслідками розгляду законопроекту в першому читанні – відхилити його.
 
9. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про пропозиції Комітету до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання.
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити пропозиції для включення до проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання стосовно законопроектів та проектів інших актів згідно з додатками:
додаток 1 – пропозиції до розділу І проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України (питання, повністю підготовлені для розгляду Верховною Радою України і у встановленому порядку надані народним депутатам України);
додаток 2 – пропозиції до розділу ІІ проекту порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України (питання, які знаходяться на розгляді в Комітеті);
додаток 3 – перелік законопроектів, проектів інших актів, які пропонуються не включати до порядку денного восьмої сесії Верховної Ради України.
 
10. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету    Пинзеника П.В. про проект розкладу засідань Комітету у лютому 2018 року.
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
Затвердити розклад засідань Комітету у лютому 2018 року.
 
 
11. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету    Пинзеника П.В. про створення робочої групи з підготовки проекту закону України про парламентську службу.
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Войцеховська С.М., Купрієнко О.В., Пинзеник П.В., Папієв М.М. (стенограма додається)
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
1. Створити робочу групу з підготовки проекту закону України про парламентську службу (рішення Комітету додається).
 
12. Різне.
Перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. поінформував народних депутатів України – членів Комітету про зверненням  народного депутата України – секретаря Комітету Лубінця Д.В. від 16.11.2017 №266/16-2/238(262036) та від 19.12.2017 № 266/16-2/274(291335) щодо уточнення даних електронної реєстрації за допомогою електронної системи на ранкових пленарних засіданнях Верховної Ради України 16 листопада ц.р. та 7 грудня ц.р.  
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Лубінець Д.В., Войцеховська С.М., Данілін В.Ю., Єфремова І.О., Папієв М.М., Купрієнко О.В., Пинзеник П.В.  (стенограма додається)
Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В. надав слово керівнику Управління комп’ютеризованих систем Апарату Верховної Ради України Сидоренко О.О. для надання відповідей на запитання народних депутатів України – членів Комітету. 
 
За результатами обговорення члени Комітету висловили пропозиції та протокольно доручили:
- першому заступнику Голови Комітету Пинзенику П.В. звернутися до Апарату Верховної Ради України з пропозицією вивчити питання, порушене у зверненні народного депутата України – секретаря Комітету Лубінця Д.В. щодо уточнення даних електронної реєстрації за допомогою електронної системи та підготувати пропозиції щодо технічної можливості та способу  активування персональної електронної картки народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України під час запису на виступ, голосування тощо у разі несвоєчасної її активації під час реєстрації у залі засідань Верховної Ради України за допомогою електронної системи перед початком пленарного засідання.
- голові підкомітету – народному депутату України Папієву М.М.  звернутися до Голови Верховної Ради України Парубія А.В. надати інформацію щодо стану виконання Постанови Верховної Ради України «Про затвердження Програми інформатизації законотворчого процесу у Верховній Раді України на 2012 – 2017 роки» від 5 липня 2012 року № 5096-VI та технічної можливості подальшого функціонування програмно-технічного комплексу – системи «РАДА-ІІІ», термін експлуатації якої, гарантований розробником, закінчився в серпні 2012 року. 
 
 
Перший заступник  
голови Комітету                                                                        П.В.ПИНЗЕНИК
 
 
Секретар  Комітету                                                                   Д.В.ЛУБІНЕЦЬ 


