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КОМІТЕТ  З  ПИТАНЬ  РЕГЛАМЕНТУ 
   ТА  ОРГАНІЗАЦІЇ  РОБОТИ  ВЕРХОВНОЇ  РАДИ  УКРАЇНИ
 
 
 
                                                                                        Протокол № 107
 
                                                                          28         лютого           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., Данілін В.Ю., Єфремова І.О., Купрієнко О.В., Папієв М.М. 
 
Відсутні члени Комітету: Бондар В.В., Кишкар П.М., Шахов С.В.
 
Від секретаріату Комітету на засіданні присутні: керівник секретаріату Комітету Нехоца М.В., заступник керівника секретаріату Комітету Вауліна І.І., головні консультанти: Кабанець Л.В., Меть Т.М., Моргун А.А., Нижник К.А., Поліщук І.В., Попович Т.В., консультант Шаповалова К.С., інтерн Пікапов В.С.
 
Присутні: 
радник Голови Верховної Ради України Малик А.І.;
помічники-консультанти народних депутатів України – членів Комітету Єфремової І.О, Купрієнка О.В., Лубінця Д.В., Папієва М.М.;
помічник-консультант народного депутата України Кошелєвої А.В.
 
Представники ЗМІ:
Волобоєв М. – журналіст «5 каналу», Третяк М., Довганик І. – телеоператори «5 каналу», Смірнов Ю. – кореспондент інтернет-видання «Українські новини», Шевченко І. – кореспондент інтернет-видання «Ліга.net».
 
 
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 восьми основних питань, двох додаткових питань та питання «Різне».
 
За прийняття порядку денного засідання Комітету «за основу» та «в цілому» голосували: «за» -  8  (прийнято одноголосно).
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
 
1. Про подання депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо обрання народного депутата України Заружко В.Л. заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції.
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
2. Про проект Постанови Верховної Ради України "Про утворення Депутатської робочої групи Верховної Ради України щодо напрацювання змін до Конституції України про скорочення кількості народних депутатів України до 150 осіб", внесений народним депутатом України Міщенком С.Г.  (реєстр. № 7509 від 19.01.2018).  
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
3. Про проект Постанови Верховної Ради України "Про створення депутатської робочої групи з питань об'єктивного вивчення ситуації, що склалася навколо звинувачення Голови Державної аудиторської служби України Гаврилової Л. у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних даних", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7526 від 24.01.2018).  
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
4. Про лист Голови Комітету з питань економічної політики Іванчука А.В. від 7 лютого 2018 року (№ 04-16/7-69 (26029).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
5. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування порядку призначення та звільнення Генерального прокурора, а також висловлення йому недовіри", внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 7449 від 26.12.2017).  
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
6. Про проект Закону України "Про відкликання народного депутата України", внесений народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр. № 7481 від 10.01.2018).  
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
7. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби", внесений народними депутатами України Власенком С.В., Ледовських О.В. та іншими                         (реєстр. № 7528 від 21.01.2018).  
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
   8. Про подання, ініційовані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України  Бакуліна Євгена Миколайовича", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича", "Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)"  (№ 14/2/1-36811-16).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
9. Про проект розкладу засідань Комітету у березні 2018 року.
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
10. Про лист Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 27 лютого                2018 року № 01/04-99(41335).
Інформує: перший заступник голови Комітету Пинзеник П.В.
 
11. Різне
 
1. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету                   Пинзеника П.В. про подання депутатської фракції Радикальної партії Олега Ляшка щодо обрання народного депутата України Заружко В.Л. заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції.
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Папієв М.М., Купрієнко О.В., Войцеховська С.М., Лубінець Д.В., Єфремова І.О., Пинзеник П.В. (стенограма додається).
 
Під час обговорення цього питання порядку денного засідання Комітету заступником голови Комітету Купрієнком О.В. та головою підкомітету               Папієвим М.М. було порушено питання щодо забезпечення народним депутатам України умов для виконання депутатських повноважень, зокрема, звернутися до Першого заступника Керівника Апарату – керуючого справами дати доручення відповідним підрозділам Управління справами Апарату Верховної Ради України забезпечити народного депутата України Заружко В.Л., відповідно до частини третьої статті 28 Закону України «Про статус народного депутата України», службовим кабінетом № 633 за адресою Садова, 3а, який був закріплений за народним депутатом України Артеменком А.В. (стенограма додається).
 
Також, голова підкомітету Войцеховська С.М. порушила питання щодо обов’язкової особистої присутності на засіданнях Комітету тих народних депутатів України, щодо яких Комітет розглядає їх особисті заяви чи подання депутатських фракцій (депутатських груп) щодо обрання народного депутата України до складу комітетів Верховної Ради України (стенограма додається).
 
Голосували: «за» -  6, «проти» - 0, «утримався» - 1, не голосували - 1 (прийнято більшістю голосів). 
 
УХВАЛИЛИ:
1. Внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого заступника, заступників голови, секретаря та членів Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації» і прийняли рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти його за основу і в цілому.
2. Доповідачем від Комітету 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 утворення Депутатської робочої групи Верховної Ради України щодо напрацювання змін до Конституції України про скорочення кількості народних депутатів України до 150 осіб", внесений народним депутатом України Міщенком С.Г.  (реєстр. № 7509 від 19.01.2018).  
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Войцеховська С.М. (стенограма додається)
 
Голосували: «за» -  8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
	1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України "Про утворення Депутатської робочої групи Верховної Ради України щодо напрацювання змін до Конституції України про скорочення кількості народних депутатів України до 150 осіб", внесений народним депутатом України Міщенком С.Г.  (реєстр. № 7509 від 19.01.2018).
	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. № 7509) суб’єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України. 
1.1.1. 
3. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Постанови Верховної Ради України "Про створення депутатської робочої групи з питань об'єктивного вивчення ситуації, що склалася навколо звинувачення Голови Державної аудиторської служби України Гаврилової Л. у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних даних", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7526 від 24.01.2018).
 
Голосували: «за» -  8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
1. Висновок на проект Постанови Верховної Ради України "Про створення депутатської робочої групи з питань об'єктивного вивчення ситуації, що склалася навколо звинувачення Голови Державної аудиторської служби України Гаврилової Л. у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірних даних", внесений народним депутатом України Капліним С.М. (реєстр. № 7526 від 24.01.2018).
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. № 7526) 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 лист Голови Комітету з питань економічної політики Іванчука А.В. від 7 лютого 2018 року № 04-16/7-69 (26029).
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Папієв М.М. (стенограма додається)
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
           
УХВАЛИЛИ:
1. Роз’яснення (в порядку аналізу практики застосування положень Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду листа голови Комітету з питань економічної політики Іванчука А.В. від 7 лютого 2018 року                 № 04-16/7-69 (26029) (далі – роз’яснення).
2. Роз’яснення направити Комітету з питань економічної політики та в порядку інформування комітетам Верховної Ради України. 
 
5. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування порядку призначення та звільнення Генерального прокурора, а також висловлення йому недовіри", внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 7449 від 26.12.2017).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
         УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування порядку призначення та звільнення Генерального прокурора, а також висловлення йому недовіри", внесений народним депутатом України Дерев’янком Ю.Б. (реєстр. № 7449 від 26.12.2017), та прийняли рішення направити його Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, 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 відкликання народного депутата України", внесений народним депутатом України Міщенком С.Г. (реєстр.                       № 7481 від 10.01.2018).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
         УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації проекту Закону України "Про відкликання народного депутата України" (реєстр.                       № 7481 від 10.01.2018), вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, і прийняли рішення направити його Комітету з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього законопроекту.
 
7. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби", внесений народними депутатами України Власенком С.В., Ледовських О.В. та іншими                         (реєстр. № 7528 від 21.01.2018).
 
Голосували: «за» -  8 (прийнято одноголосно).
 
         УХВАЛИЛИ:
Експертний висновок Комітету на проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби", внесений народними депутатами України Власенком С.В., Ледовських О.В. та іншими  (всього – 13 підписів) (реєстр. № 7528 від 21.01.2018), і прийняли рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.
 
8. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про подання, ініційовані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України  Бакуліна Євгена Миколайовича", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича", "Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)"  (№ 14/2/1-36811-16). 
 
В обговоренні питання взяли участь народні депутати України – члени Комітету: Купрієнко О.В., Лубінець Д.В., Папієв М.М. (стенограма додається)
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
         УХВАЛИЛИ:
1. Розглянути подання, ініційовані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України  Луценком Ю.В., "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України  Бакуліна Євгена Миколайовича", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича", "Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)" (№ 14/2/1-36811-16) на засіданні Комітету                12 березня 2018 року о 14 год. 00 хв. 
 
9. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про проект розкладу засідань Комітету у березні 2018 року.
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
Затвердити розклад засідань Комітету у березні 2018 року.
 
10. СЛУХАЛИ: Інформацію першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. про лист Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 27 лютого 2018 року № 01/04-99(41335).
 
Голосували: «за» - 8 (прийнято одноголосно).
 
УХВАЛИЛИ:
Роз’яснення (в порядку аналізу практики застосування положень Регламенту Верховної ради України за результатами розгляду листа Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 27 лютого 2018 року № 01/04-99(41335) та прийняли рішення направити зазначене роз’яснення Голові Верховної Ради України. 
 
11. 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 


