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СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України
15 липня 2015 року

Веде засідання Перший заступник голови комітету П.В. Пинзеник.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте починати. Нас 6, кворум є.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Тоді 2 хвилини. Ми були на підкомітеті бюджетному, вони схвалили наш законопроект. І поаплодували нам. Пообіцяли винести в зал.
ЄФРЕМОВА І.О. Молодці!
ПИНЗЕНИК П.В. Геніально!
Основний розділ проекту порядку денного: 8 питань, плюс "Різне", додаткове питання одне. Хто за затвердження проекту порядку денного? Дякую. Одноголосно.
Переходимо, я пропоную змінити порядок розгляду: почати з питання додаткового "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії з питань встановлення розміру збитків, завданих в зоні проведення АТО на території Донецької та Луганської областей". 
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Як сказали в секретаріаті, Фірсов буде.
ПИНЗЕНИК П.В. Можемо дочекатися Фірсова, якщо є застереження щодо проекту. Якщо нема, то можемо його, в принципі, проголосувати. 
АРЕШОНКОВ В.Ю. Чого його чекати? Там є якісь питання?
ПИНЗЕНИК П.В. Питання там є до самого проекту постанови, але вони вирішувані, в принципі. Там питання якого характеру: у нас там два претендента в склад комісії від фракції "САМОПОМІЧ", один із них є уже заступником голови спеціальної комісії. Тобто треба буде в доповіді сказати, що, вибачте, за цим винятком, тому що він не може бути. А інших питань таких серйозних нема.
АРЕШОНКОВ В.Ю. Давайте голосувати.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це цей Маркевич, так?
ПИНЗЕНИК П.В. Ні, це не Маркевич. Скрипник. Це питання додаткове з ТСК.
(Загальна дискусія) 
ПИНЗЕНИК П.В. Фірсов. Скрипник не може бути, і це ми відобразимо у висновку, і з  цим зауваженням будемо доповідати.
ПАПІЄВ М.М. А скажіть мені, будь ласка, а чому немає від "Опозиційного блоку"?
ЄФРЕМОВА І.О. Є. Дунаєв Сергій Володимирович.
ПАПІЄВ М.М.  А чому один?
ЄФРЕМОВА І.О. Скільки дали.
ПАПІЄВ М.М.  Хорошо.
ПИНЗЕНИК П.В. Якщо хорошо, давайте голосувати. Хто за проект рішення запропонованого? Одноголосно. Дякую. 
З додатковим розібралися, тоді переходимо до основного. Про проект постанови 2209а,  Березюка. Там ситуація яка. Після того, як вони Мірошника попросили з Ради, то нема секретаря в Комітеті з питань ветеранів і інвалідів. Вони народного депутата свого на прізвище Маркевич забирають з козирного Комітету з питань бюджету і передають секретарем в не менш важливий, набагато більш важливий Комітет з питань ветеранів та інвалідів, АТО і так далі.
Я думаю, що це благородний порив унормувати роботу комітету Третьякова.
(Загальна дискусія) 
ПИНЗЕНИК П.В. Посилимо цей комітет секретарем.
ПАПІЄВ М.М.  Треба посилювати. Бо треба ж комусь працювати.
ПИНЗЕНИК П.В. Хто за проект рішення запропонованого? Дякую. Одноголосно. 

(Загальна дискусія) 
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. …Просив сам Олександр мене скоріш призначити, бо працює тільки секретар.
ПИНЗЕНИК П.В. Наступний проект постанови про утворення ТСК чергової по "БРСМ-Нафта", автор відомий продуктивний законотворець народний депутат Каплін, реєстраційний 2124а. Його ініціативи в цьому плані не відрізняюся різноманіттям. Він пропонує створити ТСК і себе обрати.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А що, у нього машини немає і кабінету?
ПАПІЄВ М.М. Можна пропозицію? Шановні колеги, є у нас, по пам'яті здається, стаття 85 Регламенту по тимчасовим слідчим комісіям. 
НЕХОЦА М.В. 85-та – спеціальні, 87-ма – слідчі комісії.
ПАПІЄВ М.М.  Так от є обмеження, не може бути народний депутат України членом одразу декількох комісій.
ПАПІЄВ М.М. Його вчора проголосували, бо я його особисто бачив вчора по телевізору на засіданні комісії по Мукачеві. Тому нам треба відмовити.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ми і відмовляємо.
ПИНЗЕНИК П.В. Ми відмовляємо проектом рішення.
ПАПІЄВ М.М. Але причина має бути...
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Причин багато. Він один.
НЕХОЦА М.В. Тут складу немає. Він один…
ПАПІЄВ М.М. Складу, то складу, а треба, щоб він не був ініціатором, вписати йому, що. Вчора яке число було? Що 14 липня Верховна Рада проголосувала вас членом комісії, тому, вибачте, ви навіть, якщо дуже хотілося. І це була би норма імперативна відмова.
ПИНЗЕНИК П.В. Можна додати і цей абзац. З уточненням, запропонованим Михайло Миколайовичем, хто за проект рішення запропонованого? Одноголосно. Дякую. 
До речі, у нас сьогодні  якраз в порядку денному є роз'яснення по ТСК. Ми затвердимо його і може хтось до нього інколи дослухається, можливо.
Третє питання, роз'яснення, але не з цього питання, а щодо статті 100 Регламенту щодо внесення альтернативних законопроектів, про що неодноразово говорилося. Зміст роз'яснення, якщо коротко, зводиться до того, що незалежно від того, коли з'являється новий законопроект і під яким номером з'являється: будь-то доопрацьований, будь-то відкликаний і потім внесений, будь-то на будь-якій іншій підставі, там перераховані підстави,  визначені Регламентом – все одно відновлюються строки  для внесення альтернативи. 14 днів. 
Тому що, щоб не було історій, як на зразок коли взяли, відкликали і перереєстрували, а альтернативні не реєструють. Законопроект по факту новий, текст новий – альтернативи у них немає. Якісь зауваження до  такої позиції у членів комітету?
ПАПІЄВ М.М. Немає.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Немає.
ПИНЗЕНИК П.В. Якщо немає, давайте затверджувати роз'яснення і розсилати.
Тут перераховано у нас в резолютивній частині. 1. Альтернативні, подані відповідно до 94-ої Регламенту, строки визначені 100-ою. 2. Подані на реєстрацію доопрацьовані. 3. Повторно внесені на реєстрацію і відкликані. От будь-який з цих випадків передбачає відкриття строку для внесення альтернативних.
ПАПІЄВ М.М.  Кому ми направляємо це?
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Сюмар.
ПИНЗЕНИК П.В. Сюмар попросила – їй направляємо.
ПАПІЄВ М.М. Може ми би і іншим для довідки? Всім головам комітетів.
ПИНЗЕНИК П.В. В порядку інформації?
ПАПІЄВ М.М.  В порядку інформації надати – це раз. 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Логічно.
НЕХОЦА М.В. Можемо і фракціям надіслати.
ПИНЗЕНИК П.В. Фракціям і комітетам. 
ПАПІЄВ М.М.  І ще дуже цікаво було би все ж таки, щоб ми провели слухання на одному з комітетів: заслухали оце Управління у нас з реєстрації, щоб вони відчули, бо у мне є декілька питань до них в порядку оцієї реєстрації. Навіть вчора ви бачили? 6 законопроектів, з них 3 чітко альтернативні, зареєстровані за різними номерами, зареєстровано це. Так само, як і багато інших питань. Я не буду зараз переобтяжувати. Але от послухати їх, щоб вони дали звіт комітету, як вони реєструються і чому вони порушують закони. Це було би цікаво. І в них би якась відповідальність з'явилася після цього.
ПИНЗЕНИК П.В. Можна запланувати десь на вересень. Добре. Це допишемо в рішення. Запросимо їх і заслухаємо.
(Загальна дискусія) 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. На початку сесії заслухати їх, у вересні в перших тижнях.
ПИНЗЕНИК П.В. Може навіть не на засіданні комітету, а провести робочу нараду з ними, запросити і поговорити. Прямо так важливо. 
ПАПІЄВ М.М.  Засідання комітету, з голосуванням, з усім, з кадровим рішенням. 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. З кадровим рішенням – мені подобається. Кого поставити?
ПАПІЄВ М.М. А чому ні? Рекомендувати комітету Верховної Ради розглянути питання доцільності перебування на посаді. Я вже формулюю той пункт, який це. Начальника управління такого-то.
НЕХОЦА М.В. Там тільки що керівника поміняли. А вже доцільності зараз …
ЄФРЕМОВА І.О. А куди його діли?
ПИНЗЕНИК П.В. Попередили про звільнення.
ПАПІЄВ М.М.  А хто там працювати буде?
ПИНЗЕНИК П.В. Тепер у  нас дві особи на одній посаді. 
ЄФРЕМОВА І.О. А чого?
ПАПІЄВ М.М.  А що там було?
ПИНЗЕНИК П.В. А ви все пропустили, Михайло?
НЕХОЦА М.В. Ми вам розсилали всі матеріали.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. 1598.
ПИНЗЕНИК П.В. Ви все пропустили, саме цікаве.
НЕХОЦА М.В. У вас є в пошті, ми всім розсилали скаргу з додатками, з розпорядженнями. Посаду заступника Керівника Апарату скоротили, об'єднали з посадою керівника Головного організаційного управління.
ПАПІЄВ М.М.  Це круто!
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Слухати їх, це правда, так. 
ІЗ ЗАЛУ. Ще скоротять…
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Не буде кому взагалі реєструвати. (Сміх).
ПИНЗЕНИК П.В.  Проект висновку і  рішення з доповненням щодо інформування депутатських фракцій і комітетів Верховної Ради і Апарату Верховної Ради підтримується? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Дякую. 
Наступне питання порядку денного. Про роз'яснення комітету про застосування положень статей 85, 87 Регламенту Верховної Ради щодо утворення тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України.  Те, про що ми і говорили.
Тут ми викладаємо в роз'ясненні зміст 85, 87-ої і роз'ясненнями чітко, який зміст  повинен мати проект постанови про створення тимчасової спеціальної або тимчасової слідчої комісії. Тобто, іншими  словами, має бути  обов'язкові реквізити: включаючи склад, включаючи голову, включаючи заступника, як мінімум, для того щоб потім вони не ображались, коли ми їм це повертаємо назад. 
Так, Михайло Миколайовичу.
ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, я підтримую те, що ви кажете. Але для інформації, бо я вчора задавав собі питання, коли по цій комісії по Мукачеві, і це вже функції нашого комітету. 
Справа в тому, що ця ж сама стаття Регламенту, яка формулює, в якій спосіб Верховною Радою утворюються тимчасові слідчі комісії і спеціальні комісії, вона накладає чіткі обмеження, хто не може бути членом ТСК. Де пишуть, що не може бути там родич, свояк, не може бути людина, яка має конфлікти інтересів. Крім того, там є ще стаття, яка набула чинності в травні чи квітні цього року, нова стаття, яка імперативно пише, що людина, в якої є реальний або можливий якийсь конфлікт інтересів, не може бути членом комісії.
І вчора, коли я бачив склад цієї комісії, там неозброєним оком одразу видно два конфлікти інтересів прямих: по-перше, там в комісії є ваш колишній голова Закарпатської обласної державної адміністрації.
ПИНЗЕНИК П.В. Валера? А в чому конфлікт інтересів?
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А в чому конфлікт інтересів?
ПАПІЄВ М.М.  В його виступі, людина, коли говорить своїми словами, що, "шановні, ви знаєте, що я є зацікавлена особа" – це він сам, це не я придумав. Він каже чітко по Регламенту: "Я є зацікавленою особою в цьому питанні. І у мене є навіть конфлікт в цьому питанні", - людна сама про це каже: конфлікт інтересів, і все. А  після цього він переходить до інших речей. І є такий Мусійчук – народний депутат України, який одразу нападає на нього і каже: "А що ти тут робиш, якщо у тебе конфлікт інтересів? Це ти порушуєш закон."  Але я не про це кажу.  
Якщо така вимога в Регламенті є, то я так розумію, що нам треба, коли ми в розгляді маємо оці пропозиції по комісіях, нам треба, щоби той, хто є ініціатором, він, крім всього іншого, подав якийсь документ від тих членів комісії, які записані там, де член комісії або хтось пише, що "у мене в цьому питанні ні конфлікту інтересів, нічого". Дайте мені Регламент нової редакції, бо я стару бачу.
НЕХОЦА М.В. Ні, немає. Це вимога Регламенту трошки інше. Законом передбачено про те, що народний депутат самостійно, якщо є к конфлікт інтересів, має про це заявити. 
ПИНЗЕНИК П.В. Заявляє про це. Там від протилежного.
НЕХОЦА М.В. Ми не маємо документ вимагати. А це його обов'язок… 
ПАПІЄВ М.М. Прочитайте отой абзац, який набув чинності.  Прочитай, як він звучить? Там пише так: не може бути обраний, бо. 
НЕХОЦА М.В. Не може бути обраний. А далі. "Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією до складу тимчасової спеціальної комісії".
ПАПІЄВ М.М.  Ні, не те читаєте.
НЕХОЦА М.В. Це читаю, продовження цього.
ПАПІЄВ М.М.  Пояснення. Там є один абзац, а другий абзац? Там частина 5-та.
НЕХОЦА М.В. А я другий читаю. "Зобов'язаний повідомити".
ПАПІЄВ М.М. От. "Не може бути обраний до  складу тимчасової комісії народний депутат, у якого в разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких утворюється вказана комісія".
ПИНЗЕНИК П.В. Ніхто ж не сперечається. Механізм реалізації.
НЕХОЦА М.В. А дальше "він повинен повідомити Верховну Раду" – це він зобов'язаний не комітет, а Верховну Раду повідомляти. Про неможливість.
ПИНЗЕНИК П.В. Ви від протилежного, що він повинен повідомити, що у нього нема. А там з точністю до навпаки: він повинен повідомити, що у нього є. Якщо у нього є.
ПАПІЄВ М.М. Павло Васильовичу, ми ж всі мудрі люди. От я відчуваю тут, що комітет може на вимогу оцих всіх норм, це вже питання нашого комітету.

ПИНЗЕНИК П.В. 119 порушена, ми ліземо туда.
ПАПІЄВ М.М.  Чому ми ліземо?! От перед голосуванням, ми ж проекти ці виносимо на голосування. Якщо прочитати Регламент,  то тут пишеться, що до голосування встановлюється: чи не є родичі, чи не є зацікавленою особою,  чи немає потенційного конфлікту інтересів, чи нема чого?
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А хто це буде досліджувати? Це ж теж оцінка суб'єктивна: є в у нього чи немає? Уже там хай розбираються інші. Ну при чому тут ми? І це не доказово. Розумієте? Це може бути конфлікт на ментальному рівні, а не пов'язаний з якимись корупційними схемами.
ПИНЗЕНИК П.В. Да. Як розібратись, наскільки він там це може бути цей конфлікт?
ПАПІЄВ М.М. Хорошо. Ми можемо взяти і таку формочку: "звернути увагу"? 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ми можемо звернути на це увагу! Підтримуємо.
ПАПІЄВ М.М. Звернути увагу, щоб суб'єкт подання обов'язково вказував, що серед запропонованих ним членів цього, немає народних депутатів України, які підпадають під ці обмеження.
ПИНЗЕНИК П.В. Оце якраз уже не можемо сказати, бо ми не можемо такий обов'язок покладати. Але звернути увагу.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Конечно. Звернути увагу можна.
ПИНЗЕНИК П.В. Звернути увагу на вимоги законодавства – це ми можемо.
(Загальна дискусія) 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Звернути увагу голів фракцій при поданні –  так, але "ви робіть висновки" – ми не можемо.
ПАПІЄВ М.М. А чому ні? Хоча би щоб людина написала, що я відповідно до статті такої-то не маю конфлікту інтересів.
(Загальна дискусія) 
ПИНЗЕНИК П.В. Тому що Регламент не зобов'язує. Колеги, немає заперечень щодо того, щоб звернути увагу колів фракцій на вимоги Регламенту в частині "конфлікти інтересів"?
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Немає.
ПИНЗЕНИК П.В. Якщо немає, давайте затверджувати з цією поправкою і цей абзац туди ще включимо. Хто за? Дякую. 
Колеги, далі цікаве питання, 5. Роз'яснення комітету щодо застосування положень Закону України "Про статус народного депутата" стосовно права бути присутнім на закритому засіданні комісії з проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. 
Міністерство аграрної політики та продовольства України якось неадекватно себе почуває на білому світі, воно вирішило нам, в регламентний комітет, поскаржитися на народних депутатів, які мають нахабство приходити до них на засідання закритих комплексних комісій. Що вони собі дозволяють!? І вони собі сподіваються, щиро, на нашу підтримку в цьому питанні, що ми народних депутатів приструнимо і скажемо їм, щоб не ходили, не шлялися по Міністерству аграрної політики і не заважали працювати.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Не, я не зрозуміла, а де м'ясо, молоко, корови, яйця, де? (Сміх).
ПАПІЄВ М.М. Я вимагаю присутність на цьому питанні представника фракції "САМОПОМІЧ", по квоті якої призначений міністр? 
ПИНЗЕНИК П.В. Може, до речі, було би непогано. Але у нас тут, в даному випадку, непоганий проект рішення, може ми на наступному засіданні обговоримо це питання ще, але сьогодні затвердимо цей висновок.
А висновок, я якось не знаю, як автор проекту висновку, не зміг проявити чуткості і розуміння позиції Міністерства аграрної політики і пропоную звернути їхню увагу на те, що я не розумію, що таке закрите і що будь-які заходи в Міністерстві аграрної політики, якщо тільки вони не пов'язані з державною таємницею, передбачають можливість участі будь-якого народного депутата.
ПАПІЄВ М.М.  А "підконтрольність, підзвітність" ви тут пишете?
ПИНЗЕНИК П.В. А то, що стосується державної таємниці, тут теж передбачає можливість присутності народного депутата, але при умові відповідної підписки і допуску. І ніякого іншого варіанта тут бути не може.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Да. На жаль, для них.
ПИНЗЕНИК П.В. Хоча мені шкода, звичайно, що ми їм заважаємо жити і працювати на благо України. 
ПАПІЄВ М.М. А про європейські оці цінності? Тут теж треба обов'язково. Відкритість, прозорість.
ПИНЗЕНИК П.В. Цінності? А тут тлумачення Регламенту в частині європейських цінностей мені важко з тим, бо я юрист старого покоління.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ми внесемо в новий Регламент ці позиції обов'язково.
ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, можемо голосувати проект?
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. У нас немає голови підкомітету тепер, який би займався Регламентом. Это непорядок.
ПАПІЄВ М.М.  Це, може, навіть і на добро, бо ви чули, що  хочуть внести в Регламент. То може оце і краще, я так зрозумів, Регламент ніж то, що нам готують.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А процес?
ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, хто за проект роз'яснення? Дякую. Одноголосно.
Наступне питання поряду денного. Про пропозиції Керівника Апарату Верховної Ради України Зайчука Валентина Олександровича щодо виконання окремих положень рекомендацій комітету, ухвалених на засіданні комітету 22 квітня 2015 року, та про забезпечення діяльності Верховної Ради України і її органів.
Доповідає голова профільного підкомітету Єфремова Ірина Олексіївна. Прошу Вас.
ЄФРЕМОВА І.О. І знову про те ж. На всі наші зауваження, на всі наші пропозиції шановний пан Зайчук нам дав відповідь про те, що вони всі наші зауваження прийняли до відома і підправили, виконали. Тобто пишеться в цьому листі, в толстом, що програма з енергозбереження розроблена, що  позови до судів щодо виселення депутатів минулих скликань подано, видатки на газету "Голос України" вони пишуть, що треба не зменшувати, як рекомендував комітету, а збільшити на 40 відсотків. 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. И на журнал "Віче". (Сміх).
ЄФРЕМОВА І.О. Да. Повторну незалежну оцінку майна, що здається в оренду, проводити не треба. Всім банкам буде запропоновано розмістити свої банкомати в гуртожитках. Ціноутворення вже прозоре. От так написали! Хочешь, да, понимай, как хочешь. Я считаю, что это чистейшей воды отписка. 
До речі, кожний із пунктів не підтверджений ні єдиним документом. Про те, що є позови до суду, можна було би хоча б копію одного позову прикласти сюди. Якщо програма з енергозбереження прийнята, чого би її не сюди не підколоти і не прислати? 
Тому я думаю, що нам протягом 10 днів треба попрацювати, дати ще свої пропозиції. Ну що? Будемо листуватися, будемо один одному  писати листи. 
Єдине, що я хочу добавити, що ми ще додатково до тієї нашої перевірки великої, яку ми проводили, перевірили готель "Національний" і готель "Київ". По готелю "Київ" у нас зауважень немає. Нам вдалося попередити там деякі моменти по проведенню непрозорого тендеру, тому це питання ми зняли. 
Що стосується готелю "Національний", щоб ви розуміли, директор готелю не надав ні єдиного документу. Так сказав, що ви не маєте право вмішуватися в господарську діяльність готелю. 
Крім того, ми виявили там окольними путями про те, що вони влізли в великий борг-кредит. Тобто під заставу меблі, все, що стосується всередині готелю "Національний". Як вони виходити з цього кредиту будуть? Чи перепродавати його будуть, чи ще що-небудь, я не знаю. Офіційно на бумагах ніхто нічого не дає. Отака проблема у нас з "Національним". 
То есть, как они начинали, так они и продолжают тихонечко нас подвигать в этих всех вопросах. "Динамить".
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. От скажіть, будь ласка, от у нас, при всій повазі до Литвина, чому йому, бідному  громадянину, Тойота Ленд Крузер забезпечує і возить його як Голову Верховної Ради минулого скликання?
Я все розумію, але якось так нескромно. 
(Загальна дискусія) 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ну, що у нього немає машини? Ну ладно Мороз, уже ладно, глибокий пенсіонер. І Рибак теж – йому треба Тойоту Камрі тримати. Ну, слухайте! Ну, ми уже  просто до цинізму доходимо. Ткаченко, Литвин, Мороз. Ну, ладно вже той Ткаченко і той Мороз уже - пенсіонери глибокі. Ну Литвин? Ну просто з цього потім кажуть, що ви народні депутати – ... Оце саме з таких речей. І скільки би ми не зменшували свою заробітну плату, будуть дивитися на оце. 
ПАПІЄВ М.М.  Арсеній Петрович, на сьогодні Луценко презентував вже відставку Арсенія Петровича, у нього найбільш вигідний статус – це Голови Верховної Ради України. Тобто він теж.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Він теж був, але за ним машина не закріплена. Хоч у нього є статус колишнього Голови Верховної Ради.
ПАПІЄВ М.М. Немає «колишніх». Народний депутат…
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Немає у нього тут машини і немає помічників, там ніхто не сидить.  І Турчинова тут немає, розумієте.
(Загальна дискусія) 
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Треба нашу пропозицію в зал виносити і ліквідовувати все це.
ПИНЗЕНИК П.В. Там вже є постанова така.
ПАПІЄВ М.М.  Бо має бути підхід тоді до всіх однаковий.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Постанову якусь готували.
ПИНЗЕНИК П.В. Готували і розіслали.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А вот этот товарищ, который директор "Национального", это же абсолютно незаконно – не давать никаких документов! Откуда взялся этот кредит? Под что он?
(Загальна дискусія) 
ЄФРЕМОВА І.О. Надо по этому вопросу как-то логически завершить это всё.
(Загальна дискусія) 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Скромнее надо быть…
ПАПІЄВ М.М.  Обрезание надо сделать…
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А кто «против»?
ПАПІЄВ М.М.  Я "за".
(Загальна дискусія) 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я не беру машину в Верховній Раді, і мої помічники так само.
ПИНЗЕНИК П.В. Проект рішення?
ПАПІЄВ М.М.  Проект? Я підтримую Світлану Михайлівну, щоб ми жорстко підійшли до економії в цих питаннях і рекомендували оце все "обнулить".
ПИНЗЕНИК П.В. За 10 днів ще зібрати дані, ще і пропозиції і в черговий раз їх "довбати". 
АРЕШОНКОВ В.Ю. А коли ми зберемося?
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Прокуратура їх не перевіряє, Рахункова також. 
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Постанова зарегистрирована, она ж так и висит. Хоча вона повинна бути розглянута як першочергова.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я просто дивуюся, як наш законопроект  зареєстрували? Може не зрозуміли?
ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, ставлю на голосування цей проект рішення, а далі будемо розбиратися? 
ПАПІЄВ М.М.  Да.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Да. Давайте, на голосування цей проект. 
ПИНЗЕНИК П.В. Хто за проект рішення запропонований, прошу голосувати? Дякую. Одноголосно. 
ЄФРЕМОВА І.О. Ми вже проголосували, але, може, треба було б "звернути увагу на жорсткий режим економії"?
ІЗ ЗАЛУ. Да. 
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я так розумію, у нас 10 днів на збір пропозицій?
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Вже тоді добавимо.
ЄФРЕМОВА І.О. Якраз і допишемо це.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Мне кажется, в письме, вот в первый раз мы отсылали, надо менять чуточку риторику нашу. Потому что вот это "рекомендувати", то-то, то-то. Может уже пора говорить "зобов'язати", "на вимогу"?
ПАПІЄВ М.М.  Я за те, що ви кажете.  "Народний депутат України" підпис же стоїть! Хоча там написано посаду, там голова комітету, але народний депутат України. Народний депутат України не мусить вивірено-юридично все писати. Закон припускає ще й емоційність і деяку категоричність. Серйозно я вам кажу. Народний депутат України має право вписати, що вимагаю, що настоюю і багато інших речей. Наполягаю!
(Загальна дискусія) 
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Да, потому что вот эта риторика, как мы первые, мы всё им пишем…
(Загальна дискусія) 
ПАПІЄВ М.М.  Так по цьому питанню ми, що прийняли, яке рішення?
ПИНЗЕНИК П.В. 10 днів збираємо пропозиції і знову звертаємося до Апарату.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. І звертаємо їхню увагу, що "будем на них жаловаться в Генпрокуратуру".
ПИНЗЕНИК П.В. Сьоме питання порядку денного. Про звернення до комітету народного Луценка. Народний депутат Луценко написав нам листа, де він прохає зарахувати йому дні пленарних засідань, в які він здійснював реєстрацію електронною карткою, електронною системою – тільки карткою, а не здійснював реєстрацію письмово – на столах реєстрації в дні відпрацьовані у Верховній Раді.  
Це наше повноваження, перевірили реєстрацію електронну, перевірили голосування і зробили вибірку. Підготували проект рішення, де підтвердили ті дні, в які він був у Верховній Раді, голосував і реєструвався також.
ПАПІЄВ М.М. А з яких це пір?
ПИНЗЕНИК П.В. А це у нас по Регламенту це наші повноваження.
ПАПІЄВ М.М.  Добре. А тоді виходячи з яких повноважень Голова Верховної Ради підписував розпорядження про те, що береться до відома тільки письмова реєстрація? Є ж таке розпорядження?
ПИНЗЕНИК П.В. Це не розпорядження. Це регламентна норма. 
(Загальна дискусія) 
НЕХОЦА М.В. Це Регламент. Але там написано, що спірні питання розглядає Комітет з питань регламентну.
ПИНЗЕНИК П.В. Ми вирішуємо.
ПАПІЄВ М.М. А ну ще раз. Наскільки я пригадую, то Голова Верховної Ради, десь анонсувалося це і десь була інформація, що він підписав якесь розпорядження – не нараховувати.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це було, це тоді, коли не було ще норми, які внесли в 2008-му, що Регламент Саса. А до цього була постанова Яценюка, якою він зобов'язав зараховувати тільки письмові.
ПАПІЄВ М.М. Тоді у мене питання до вас: а вона чинна на сьогоднішній день чи відмінена?
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я не знаю. Це вже питання не до мене.
ПАПІЄВ М.М.  Це дуже серйозне питання.
ПИНЗЕНИК П.В. Воно чинне тільки в тій частині, що не суперечить Регламенту. Тепер у нас Регламент чітко визначає порядок вирішення цих питань.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. То потім була ця норма Сасом внесена до Регламенту, коли міняли тоді.
ПАПІЄВ М.М. До Регламенту. Зараз Голова вже не підписує? Бо він же там розпоряджень багато попідписував по обмеженню нам зарплат, які виходять за межі повноважень.
НЕХОЦА М.В. Є розпорядження про облік робочого часу і воно чинне. На підставі якого оформляється табель робочого часу народних депутатів України – членів Комітету.
ПАПІЄВ М.М.  О! І там є, що тільки письмово?
НЕХОЦА М.В. Там є, що згідно Регламенту, згідно 26-ої. Але там теж написано про спірні.
ПАПІЄВ М.М.  Я хочу бачити. Що я маю на увазі? Що я хотів би? Щоб ми тут в рішенні, бо мені хотілося би рішення це направити Голові Верховної Ради України для внесення змін до того розпорядження,  яке підписано ним, з тим щоби.
НЕХОЦА М.В. Ми не можемо.
ПАПІЄВ М.М.  Ну, а як?
НЕХОЦА М.В. Тому що в конкретних випадках Комітет розглядає і перевіряє: чи дійсно депутат був, але він не реєструвався письмово, але він дійсно працював і був присутній.
ПИНЗЕНИК П.В. Це не питання розпорядження, це питання Регламенту. І народний депутат Луценко у своєму зверненні, до речі, і піднімає питання, що ви розгляньте, може письмова реєстрація взагалі?
ПАПІЄВ М.М. Як звучить ця норма в Регламенті?
ПИНЗЕНИК П.В. 26-та.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Частина четверта.
(Загальна дискусія) 
ПАПІЄВ М.М. "Дані письмової реєстрації є підставою для нарахування виплат народному депутату… спірні питання розглядаються комітетом, до предмету відання якого належать питання Регламенту".
ПИНЗЕНИК П.В.  У нас є таке повноваження вирішувати спірні питання. Ми зробили вибірку.
ПАПІЄВ М.М.  Все.
(Загальна дискусія) 
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. У меня наоборот: письменных регистраций больше чем электронных. Я захожу – регистрируюсь. Пока захожу, вставляю карточку – уже регистрация электронная прошла. 
(Загальна дискусія) 
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А вот зайдите на сайт Верховной Ради, каждый свою статистику посмотрите. Если ты не успел на регистрацию вот эту вот первую, даже если следующие ты голосуешь уже законы – все равно числиться, что ты не зарегистрирован. И вот у меня там четыре, кажется, письменных регистрации отсутствует, письменных, а электронных у меня штук 13 или 15. При том, что я просто опаздываю на 10.00.
Но в этот же день все законы.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це щось таке. Так не повинно бути.
(Загальна дискусія) 
ПИНЗЕНИК П.В. Зверніть увагу, навіть коли карточку вставляєш, пише "ви зареєстрований".
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Правильно. Вот когда ты вставил карточку после того, как прошла регистрация, ты регистрируешься и в законах ты везде участвуешь. Но в самой в электронной. Ведь у нас регистрация проходит утром: время стоит 10:11, условно говоря, утром. Вот на ней ты будешь числиться как.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це ж не впливає.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Абсолютно. Но это я обращаю ваше внимание, из личного опыта.
АРЕШОНКОВ В.Ю. Остання графа, яка є, відсутній-присутній, там  вже буде стояти "відсутній". Да?
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Нет.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні, не буде. Бо ви ж голосуєте.
ПИНЗЕНИК П.В. Знову-таки на те ж саме нарахування зарплати воно не впливає.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Абсолютно.
(Загальна дискусія) 
НЕХОЦА М.В. Раніше до нас зверталися з таких питань, дуже багато було…
ІЗ ЗАЛУ. А по Луценку сколько?
ПИНЗЕНИК П.В. 18. Тільки перевірені.
НЕХОЦА М.В. Ми ж тут написали, там, де не співпадає, ті дні ми сюди не записували. Там, де у нього виходить, що він не був ні зареєстрований письмово, ні участі не брав. Ми тільки записали все те, що дійсно співпадає.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А чому ми повинні вносить зміни про статус народного депутата?
ПИНЗЕНИК П.В. Ми не вносимо. Це він так вважає. А, це? Ви план дивитесь. Ми ще не перейшли до плану.
Давайте проголосуємо.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Голосуємо за Луценка, ради бога, хай начислять йому 4 тисячі гривень.
ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, хто за запропонований проект рішення? Одноголосно. Дякую. 
Так от про план. Восьме питання. Про проект плану роботи комітету на період третьої сесії Верховної Ради, вересень 2015 – січень 2016 року. Доповідає секретар комітету – Лубінець Дмитро Валерійович.
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. План розданий, шановні колеги, на період роботи третьої сесії Верховної Ради восьмого скликання, підготовлений  відповідно до статті 41‑ої Закону України про комітети Верховної Ради. 
У нас два круглих столи пропонується запланувати. Перший на тему "законодавча процедура, дотримання вимог Регламенту Верховної Ради" – дуже доречно.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це обов'язково. За участю Голови Верховної Ради. 
ЛУБІНЕЦЬ Д.В. З обов'язковим "з залученням Голови Верховної Ради України". Та "механізм реалізації та шляхи удосконалення діяльності народних депутатів України, міжнародний досвід". Які пропонується перенести на третю сесію: на листопад та грудень відповідно.
Ваші пропозиції?
ПАПІЄВ М.М.  У нас якісь проекти є, що фінансуються, грантові оці проекти? Можемо собі запланувати десь обмін досвідом, поїхати по якомусь проекту?
(Загальна дискусія) 
ПИНЗЕНИК П.В. Я пропоную обговорення останнього питання в  стенограму не включати. Проголосувати зараз за восьме питання. Перейти до "Різного"…
Хто за план комітету? Дякую. 
Все. Дякую. 
 




