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КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ 
   ТА  ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ



                                                                                   Протокол № 106

                                                                          06           лютого         18 

                                                             
                                                                                            вул. Грушевського, 5  
                                                                                       кулуари, ІІІ поверх 
о 9 год. 20 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., Данілін В.Ю., Шахов С.В.

Відсутні члени Комітету: Бондар В.В., Войцеховська С.М., Папієв М.М. 

Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: заступник керівника секретаріату Комітету Вауліна І.І., головні консультанти Кабанець Л.В.,                 Нижник К.А.

Присутні: 
помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету Лубінця Д.В., Єфремової І.О.

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


Головуючий на засіданні перший заступник голови Комітету                           Пинзеник П.В. запропонував народним депутатам України – членам Комітету розглянути проект порядку денного, який складається з двох питань.

Заступник голови Комітету Купрієнко О.В. вніс пропозицію: крім запропонованих до розгляду двох питань також розглянути питання, включені до проекту порядку денного засідання Комітету на 7 лютого ц.р., оскільки всім присутнім народним депутатам України – членам Комітету надано матеріали, що планувались до розгляду 7 лютого ц.р., та всі ознайомлені з проектами висновків Комітету до законопроектів, які запропоновано до розгляду на засіданні Комітету на середу, 7 лютого. 
Інших пропозицій та зауважень не надходило.  

За прийняття порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» з урахуванням пропозиції заступника голови Комітету Купрієнка О.В.  голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

		1. Про проект Постанови Верховної Ради України "Про скасування рішення Верховної Ради України від 18.01.2018 про прийняття в цілому, як закону законопроекту "Про приватизацію державного майна", внесений народними депутатами України Левченком Ю.В., Іллєнком А.Ю. Головком М.Й., Осуховським О.І. (реєстр. № 7066-П від 19.01.2018).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
	
	2. Про проект Постанови Верховної Ради України "Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту Закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", внесений народними депутатами України Бойком Ю.А., Вілкулом О.Ю., Папієвим М.М. (реєстр. № 7163-П від 19.01.2018).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

3. Про проект Постанови Верховної Ради України "Про утворення Депутатської робочої групи Верховної Ради України щодо напрацювання змін до Конституції України для відкликання народного депутата", внесений народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр. № 7482 від 10.01.2018). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

4. Про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України (за мажоритарною системою)", внесений народними депутатами України         Барною О.С., Рудиком С.Я., Рекою А.О. та іншими (реєстр. № 7366 від 06.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

5.  Про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України (з відкритими для широкого обговорення партійними списками)", внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Власенком С.В.,                 Тарасюком Б.І. та іншими (реєстр. № 7366-1 від 20.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

6.  Про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народними депутатами України Ємцем Л.О., Гопко Г.М. та іншими (реєстр. № 7366-2 від 20.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

7.  Про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народними депутатами України Чумаком В.В., Новак Н.В. та іншими (реєстр. № 7366-3 від 20.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

8.  Про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України (на засадах пропорційної системи з відкритими виборчими списками)", внесений народними депутатами України Пастухом Т.Т., Остріковою Т.Г. та іншими (реєстр. № 7366-4 від 22.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

9.  Про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7366-5 від 22.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

10.  Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів народних депутатів України", внесений народними депутатами України Продан О.П., Скрипником О.О. та іншими (реєстр. № 7366-6 від 28.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

11. Про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народним депутатом України Мураєвим Є.В. (реєстр. № 7366-7 від 02.01.2018). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

12. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7409 від 18.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

13. Про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики", внесений Кабінетом Міністрів України  (реєстр. № 7446 від 26.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

14. Про проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7447 від 26.12.2017). 
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.

15. Різне.

1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України "Про скасування рішення Верховної Ради України від 18.01.2018 про прийняття в цілому, як закону законопроекту "Про приватизацію державного майна", внесений народними депутатами України                     Левченком Ю.В., Іллєнком А.Ю. Головком М.Й., Осуховським О.І. (реєстр. № 7066-П від 19.01.2018).

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

УХВАЛИЛИ:
1. Висновок Комітету на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 18.01.2018 про прийняття в цілому, як закону законопроекту «Про приватизацію державного майна» (реєстраційний № 7066 від 04.09.2017)», внесений народними депутатами України Левченком Ю.В., Іллєнком А.Ю.,  Головком М.Й., Осуховським О.І. (реєстр.                № 7066-П від 19.01.2018), та прийняли рішення запропонувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови. 
2. Співдоповідачем від Комітету при розгляді цього проекту Постанови на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

2. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України "Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту Закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях", внесений народними депутатами України Бойком Ю.А., Вілкулом О.Ю., Папієвим М.М. (реєстр. № 7163-П від 19.01.2018).

В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Кишкар П.М., Купрієнко О.В.
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно). 


УХВАЛИЛИ:
1. Висновок Комітету на проект Постанови Верховної Ради України «Про скасування рішення Верховної Ради України від 18 січня 2018 року про прийняття в цілому проекту Закону «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях» (№7163)», внесений народними депутатами України Бойком Ю.А., Вілкулом О.Ю., Папієвим М.М. (реєстр. № 7163-П від 19.01.2018), та прийняли рішення запропонувати Верховній Раді України визначитись шляхом голосування щодо прийняття чи відхилення зазначеного проекту Постанови. 
2. Співдоповідачем від Комітету при розгляді цього проекту Постанови на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.

3. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України "Про утворення Депутатської робочої групи Верховної Ради України щодо напрацювання змін до Конституції України для відкликання народного депутата", внесений народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр. № 7482 від 10.01.2018).

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

УХВАЛИЛИ:
Висновок на проект Постанови Верховної Ради України, внесений народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр. № 7482 від 10.01.2018), та прийняли рішення 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. № 7482) суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України

4. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України (за мажоритарною системою)", внесений народними депутатами України         Барною О.С., Рудиком С.Я., Рекою А.О. та іншими (реєстр. № 7366 від 06.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на допрацьований проект Закону України «Про вибори народних депутатів України (за мажоритарною системою)», внесений народними депутатами України Барною О. С. та іншими (разом 30 народних депутатів України)  (реєстр. № 7366 від 18.12.2017), і прийняли рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

5. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України (з відкритими для широкого обговорення партійними списками)", внесений народними депутатами України Тимошенко Ю.В., Власенком С.В., Тарасюком Б.І. та іншими (реєстр.         № 7366-1 від 20.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України «Про вибори народних депутатів України (з  відкритими для широкого обговорення партійними списками)», внесений народними депутатами України Тимошенко Юлією Володимирівною та іншими (разом – 6 підписів) (реєстр. № 7366-1 від 20.12.2017), і прийняли рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя,  який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

6. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народними депутатами України Ємцем Л.О., Гопко Г.М. та іншими (реєстр. № 7366-2 від 20.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України «Про вибори народних депутатів України», внесений народними депутатами України               Ємцем Л.О.,  Гопко Г.М., Веселовою Н.В., Єднаком О.В. (реєстр. № 7366-2 від 20.12.2017), і прийняли рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя,  який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

7. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народними депутатами України Чумаком В.В., Новак Н.В. та іншими (реєстр. № 7366-3 від 20.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України «Про вибори народних депутатів України», внесений народними депутатами України               Чумаком В.В. та іншими (разом – 7 підписів) (реєстр. № 7366-3 від 20.12.2017), і прийняли рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

8. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України (на засадах пропорційної системи з відкритими виборчими списками)", внесений народними депутатами України Пастухом Т.Т., Остріковою Т.Г. та іншими (реєстр. № 7366-4 від 22.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України "Про вибори народних депутатів України (на засадах пропорційної системи з відкритими виборчими списками)", внесений народними депутатами України Пастухом Т.Т., Остріковою Т.Г. та іншими (реєстр. № 7366-4 від 22.12.2017), і прийняли рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

9. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7366-5 від 22.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народним депутатом України                    Капліним С.М. (реєстр. № 7366-5 від 22.12.2017), і прийняли рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

10. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів народних депутатів України", внесений народними депутатами України Продан О.П., Скрипником О.О. та іншими (реєстр. № 7366-6 від 28.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів народних депутатів України", внесений народними депутатами України Продан О.П., Скрипником О.О. та іншими (реєстр. № 7366-6 від 28.12.2017), і прийняли рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

11. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народним депутатом України Мураєвим Є.В. (реєстр. № 7366-7 від 02.01.2018).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України "Про вибори народних депутатів України", внесений народним депутатом України                Мураєвим Є.В. (реєстр. № 7366-7 від 02.01.2018), і прийняли рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

12. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7409 від 18.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр.                  № 7409 від 18.12.2017), та прийняли рішення направити його Комітету з питань запобігання і протидії корупції, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

13. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про засади державної регіональної політики", внесений Кабінетом Міністрів України  (реєстр. № 7446 від 26.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України "Про засади державної регіональної політики", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7446 від 26.12.2017), та прийняли рішення направити його Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.

14. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7447 від 26.12.2017).

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

УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансування регіонального розвитку", внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7447 від 26.12.2017), та прийняли рішення направити його Комітету з питань бюджету, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.




15. Різне.
Питань до 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 



