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СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи 
Верховної Ради України

3 лютого 2016 року

ПИНЗЕНИК П.В. Доброго дня, шановні колеги! Я прийшов до вас з доброю вістю: сказати, що у нас є кворум. Колеги, нас п'ятеро, а це означає, що ми можемо приступати до роботи. Величезне прохання, ми вже і так затрималися на 15 хвилин, якщо є можливість максимально стисло, але водночас уважно і ефективно підійти до нашої роботи.
У нас 17 питань порядку денного і 18-е "Різне". У нас є заяви по 10-у питанню, законопроект Гєллєра, Писаренка (реєстр. № 3337) про відкликання, і відповідно заява про те, щоб ми не розглядали на засіданні комітету. 
І у нас є питання, що втратило, можливо, актуальність, 13-е питання – пропозиції до порядку денного четвертої сесії. 
Враховуючи те, що прийнятий порядок денний четвертої сесії, пропонується ці питання виключити. І за винятком двох питань (10-о і 13-о) затвердити порядок денний засідання комітету. 
Плюс, якщо немає застережень, розглянути доручення Голови Верховної Ради щодо неособистого голосування народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради України, якраз при затвердженні того самого порядку денного.
Якщо немає застережень, давайте затверджувати і рухатися далі. Хто за запропонований проект порядку денного, прошу голосувати. Одноголосно. Дякую.
Колеги, по першому і другому питанням доповідає Дмитро Валерійович Лубінець.
Перше питання. Проект звіту про роботу Комітету за період третьої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. В жодному випадку, не претендуючи на те, щоб затикати рота Дмитру Валерійовичу, все-таки хочу спитати. Ви ознайомилися з письмовим варіантом звіту, є потреба заслуховувати Дмитра Валерійовича?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Немає.

ПИНЗЕНИК П.В. Затверджуємо його?

ЄФРЕМОВА І.О. Підтримуємо. 

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за запропонований проект звіту? Дякую. По першому питанню рішення прийнято.
По другому можемо застосувати ті самі підходи? Проект плану роботи Комітету на період четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання (лютий – липень 2016 року). Нарада у нас була, всі його бачили. Можемо голосувати за нього. Прошу голосувати. Хто за запропонований проект рішення? Дякую. Підтримано одноголосно. 
Третє питання. Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" щодо запровадження імперативного мандату для народних депутатів України, внесений народними депутатами України Лабазюком, Москаленком та іншими.
Народні депутати Лабазюк і Москаленко пропонують нам внести зміни до тих положень, які врегульовані, регламентовані безпосередньо нормами Конституції України, фактично створити нові підстави для припинення повноважень народного депутата України. Цей законопроект разом з іншими вже включений до порядку денного цієї сесії, ми повинні визначатися по суті. Проект висновку, який запропонований до вашої уваги у матеріалах засідання передбачає рекомендувати Верховній Раді України відхилити законопроект за наслідками його розгляду в першому читанні. Прошу висловлюватися в обговоренні.
Якщо немає потреби в обговоренні, давайте тоді затверджувати висновок про рекомендацію щодо відхилення і рухатися далі по порядку денному. Тут прозоріше нікуди.
Хто за запропоноване рішення, прошу голосувати. Дякую. З третього питання рішення прийнято.
Переходимо до розгляду четвертого питання порядку денного. Це проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Регламент Верховної Ради України" (щодо вшанування пам'яті героїв "Небесної сотні" та загиблих учасників антитерористичної операції)", внесений народними депутатами Барною і Люшняком. 
В робочому порядку ми його вже розглядали і прийшли до дуже простого висновку, що тут дещо нівелюється, скажімо так, загальнолюдські і загально моральні підходи до вшанування пам'яті будь-кого, хто загинув, включаючи світлу пам'ять героїв "Небесної сотні". Якщо ми кожного разу будемо…

КУПРІЄНКО О.В. Тут або нерозуміння або спекуляція.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я підтримую. Тому що це чистої води спекуляція, тому що не таким чином треба вшановувати героїв "Небесної сотні".

ПИНЗЕНИК П.В. Був у мене один роботодавець, який завжди казав, що якщо щось можна пояснити дурістю, не треба пояснювати конспірологією. 
Колеги, можемо ставити на голосування проект рішення, який запропонований? Колеги, хто за запропонований проект рішення, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. 
П'яте питання порядку денного. Це законопроект 1591.
Колеги, по п'ятому, шостому і сьомому питанням порядку денного, де ми є головним комітетом при підготовці законопроектів до другого читання. Ми проводили робочу нараду, де пройшлися по табличці, і дійшли до спільного висновку щодо змісту правої колонки таблички. Ми домовилися про те, що ми на засіданні комітету послухаємо пропозиції авторів до другого читання, і у випадку, якщо у них будуть якість принципові застереження до редакції, яка запропонована комітетом, ми їх розглянемо і по кожній будемо визначатися окремо. На разі з авторів поправок, які висловили бажання бути присутніми на засіданні комітету поки що нікого немає. Ми свою позицію попередньо сформували.
Прошу вибачення, ви хто?

________________. Я помічник Сергія Власенка. Він перепрошує, тому що у нього паралельно свій комітет, де він має бути присутнім. Тому, якщо можна, по 3207 він просить заслухати певні зауваження.

ПИНЗЕНИК П.В. Ми також розглядаємо сьоме питання – 3207.
Колеги, як ми побудуємо роботу?
Представтеся, будь ласка.

СЕРЕБРЯКОВ М. Михайло Серебряков – "Реанімаційний пакет реформ" по законопроект номер 1895. Коли до нього дійде черга, я б вас попросив дати мені 30 секунд, там є деякі застереження 

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте тоді по порядку. По порядку 1591 – застереження від членів комітету ми вже заслухали вчора. Від інших запрошених якщо немає, тоді давайте затверджувати табличку до другого читання. 
Це внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації до діяльності Верховної Ради України.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Але треба зафіксувати, що авторів немає.

ПИНЗЕНИК П.В. В стенограмі, в протоколі будуть зафіксовані всі присутні.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Щоб потім у залі нам не розказували, що ми не те щось прийняли.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, хто за затвердження таблички до другого читання? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався – 1. Решта – за. Рішення прийнято. 
По 1895, шосте питання порядку денного, внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо накладення стягнення на народного депутата України за порушення вимог особистого голосування). Зауваження від членів комітету ті, котрі раптом не були озвучені вчора під час наради? 
Від інших присутніх. Прошу вас.
Я нагадаю – представник "Реанімаційного пакету реформ" Михайло Серебряков.

СЕРЕБРЯКОВ М. Від авторського колективу, я є одним із розробників.

ПИНЗЕНИК П.В. Авторським колективом є народні депутати України, наскільки я знаю. Слухаємо вас.

СЕРЕБРЯКОВ М. Шановні члени комітету, до вас буде одне-єдине прохання розглянути поправку 8, прохання наступне: (я думаю, що наша розмова записується, стенографується) формулювання "вносить пропозицію та ставить на голосування без обговорення Верховною Радою України питання про накладення одного або декількох дисциплінарних стягнень" замінити на таке формулювання "головуючий оголошує про накладання стягнення". 
Суть моєї пропозиції. Минулого тижня…

ПИНЗЕНИК П.В. 8-а поправка – це поправка Яценка.

СЕРЕБРЯКОВ М. Перепрошую, я не ті номери назвав. Зараз скажу. 10‑а поправка на сторінці 7. 

ПИНЗЕНИК П.В. Це наша комітетська поправка. 

СЕРЕБРЯКОВ М. Я знаю, всього комітету.

ПИНЗЕНИК П.В. Ще раз. На чому ви наполягаєте?

СЕРЕБРЯКОВ М. Комітет проголосував за те, щоб стягнення накладалося голосами мінімум 150 народних депутатів України. Я пропоную залишити це право за головуючим без укладення нормативного документа а‑ля розпорядження, через ті застереження, що комітет висловлював у своєму висновку. Чому?

ПИНЗЕНИК П.В. Зрозуміла позиція.

СЕРЕБРЯКОВ М. Я поясню чому. На моєму віку, я вже дуже багато років досліджую засідання парламенту і регулярно дивлюся засідання. Головуючий на "кнопкодавстві" не попадався або майже не попадався. У нього немає такої можливості, він у президії. У 150 народних депутатів такі можливості є, тобто не можна покладати долю "кнопкодава" на таких же "кнопкодавів", з таким же успіхом засуджені можуть прийняти вироки щодо себе. Абсурд? Абсурд.

ПИНЗЕНИК П.В. Я розумію. Дивіться, з чого ми виходили. Я скажу свою аргументацію, можливо, хтось підтвердить із членів комітету.
 Я у Верховній Раді також з 1997 року, за нею спостерігаю, з 1997 року маю якусь дотичність до її роботи. Так от, бачив різних Голів Верховної Ради. Не всі Голови Верховної Ради були і, напевно, будуть настільки принциповими, беззастережно дотримуватися вимог Регламенту, моральними, чесними і відданими справі, як Голова Верховної Ради України Гройсман Володимир Борисович, який жодного разу не дозволяє собі особисто порушити Регламент, і навіть це неможливо собі уявити. 
А уявімо собі, що ми віддаємо питання про вилучення картки народного депутата, якому цю картку вручив народ України під час голосування, на відкуп однієї людини, яка не буде аж настільки моральною, чесною, чистою, відданою ідеям Регламенту, демократії і парламентаризму. Тому ми і пропонуємо хоча би мінімальну кількість народних депутатів. Ми виходили з того, що є прецеденти, коли окремі рішення приймаються третиною – 150. Треба до чогось прив'язуватися. 226, можливо, це і неправильно, але хоча би якесь колективне рішення щодо цього мало б бути.  Нам здавалося.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А називати всіх народних депутатів "кнопкодавами" з вашого боку якось не дуже коректно. Я просила би вибачення. Я не "кнопкодав" і не збираюсь ним бути! А ви мене щойно обізвали!

КУПРІЄНКО О.В. Вас слова зараз не надавали. Іде засідання комітету, головуючий або надає слово або не надає. Ви висловилися і слухайте, що вам розказують!

ПИНЗЕНИК П.В. Олеже Васильовичу, давайте спробуємо конструктивно обговорити це питання. Ми послухали одну позицію, послухали іншу, і обидві, очевидно, мають якусь логіку, тобто вона була висловлена. 
Я пропоную тоді переходити до прийняття рішення.  Є потреба ставити на голосування саме цю пропозицію чи ми вже ставимо на голосування проект таблички, проект до другого читання, якщо немає інших пропозицій? Тоді давайте голосувати за проект таблички, тобто за запропонований проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую.
До речі, вам дякуємо за роботу і за те, що ви, на відміну, до речі, від багатьох народних депутатів принаймні обґрунтовуєте свої пропозиції. Дякую.
Далі. По наступному питанню порядку денного. Це питання сьоме. Про розгляд пропозицій народних депутатів України до другого читання проекту Закону України  "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо оптимізації законодавчого процесу)". Табличка також була роздана, опрацьована, і, наскільки я розумію… Ми підемо на зустріч народному депутату Власенку, який не має можливості бути особисто і попросив помічника представити окремі пропозиції?  Я вважаю, що треба піти колезі на зустріч. 
Прошу вас до слова. Тільки присядьте, будь ласка, до нас, щоб ми вас чули.
Про які пропозиції йдеться і що там принципового залишилось?

________________. Дякую.
Правка номер 52.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте спробуємо скоротити обговорення. Йдеться про те, щоб  народний депутат надавав ще якусь додаткову адресу електронної пошти, на яку обов'язково треба було надсилати йому матеріали. Правильно?

________________. Тут мова взагалі іде про те, щоб закріпити законодавчо, що народний депутат має право на переадресацію.
Чим ми аргументуємо? По-перше, говорили з комп'ютерним управлінням, сервер електронної пошти Верховної Ради здатний зберігати лише виключно об'єм інформації 1 гігабайт. Все, що більше цього об'єму сервер Верховної Ради видаляє автоматично. Тобто ті матеріали, які надсилаються народному депутату, ніхто не може на даний момент спрогнозувати цей об'єм, можуть видалятися без його згоди. Переадресація, зокрема, забезпечила доступ народного депутата до цих законопроектів тоді, коли він не має доступу до електронної пошти, яка безпосередньо прив'язана до робочого комп'ютера. 
По-друге, є народні депутати, які входять до складу міжнародних делегацій, які не матимуть змоги ознайомлюватися з цими матеріалами, коли під час пленарних засідань будуть, наприклад, членами делегацій ПАРЄ або інших міжнародних делегацій. І справа в тому, що ми говорили, якщо аргументація йде про матеріально-технічне забезпечення, то комп'ютерне управління говорить, що це реально зробити, і це питання не стільки матеріальне, скільки часове, оскільки для того, щоб включити фактично переадресацію, це просто потрібно чисто технічно її ввести, тобто коли їм приходять листи. 
Тому ми вважаємо, що якщо народний депутат одноразово пише, що, будь ласка, включіть мені цю переадресацію, то пропозиція внести це в законопроект, що народний депутат матиме таке право, тому що оскільки ми говоримо, що електронна пошта на поштовому сервері в обґрунтуванні в таблички написано…

ПИНЗЕНИК П.В. У нас по суті застережень, в принципі, не було. У нас застереження чого стосувалося? Більше ступеня деталізації законодавчих пропозиції, тобто це затверджується законом. Ми щиро вважали, що такі питання можна було б вирішити…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Якимись внутрішніми документами.

ПИНЗЕНИК П.В. Інструкцією про порядок використання.

КУПРІЄНКО О.В. А ви зверталися до комп'ютерщиків в Апараті чи потребує це додаткового внесення в законодавство, чи можливо…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Розпорядженням Голови.

________________. Ми з ними говорили. Справа в тому, що для того, щоб… Комп'ютерне управління говорить, що вам краще все-таки його унормовувати, оскільки все-таки вони посилаються на те, що 1 гігабайт пам'яті депутатам буде мало. І чисто в такому діалозі вони говорять, що краще нехай буде переадресація, нам краще в загальному…

КУПРІЄНКО О.В. Я не про те. Чи можна технічно. Я ж пишу заяву і прошу, щоб зробили мені переадресацію…

________________. На даний момент технічно депутат має право і може зробити переадресацію. Зокрема така…

КУПРІЄНКО О.В. Я знову не про це. Чи зробить зараз Апарат Верховної Ради, якщо я напишу заяву, що прошу добавити електронну адресу для дублювання інформації, він це зробить?

________________. Так.

КУПРІЄНКО О.В. То навіщо нам в закон писати?

________________. Справа в тому, що… На даний момент Апарат за заявою народного депутата може включати переадресацію, але виключно на певний період. 

ПИНЗЕНИК П.В. А чому? Чим це регламентується?

________________. Це не регламентується нічим і внутрішніми документами в тому числі. Наскільки ми виясняли, то якщо депутату не… Наприклад, коли починалася каденція, була така ситуація, коли каденція почалася, народні депутати не мали доступу до своєї електронної адреси, і ті листи, які надходили, депутати писали, що той об'єм листів, які ми вже отримали, просимо переадресувати. Одночасно – ні.

КУПРІЄНКО О.В. Почекайте. Проблему тут всі ж розуміють. Звісно, що заднім числом гігабайт вже не повернеться. Питання в тому, якщо зараз написати листа, що прошу включити поряд із основною адресою додаткову – немає проблем.

________________. Ні. 

ПИНЗЕНИК П.В. А чому?

________________. Немає не проблем, вони не переадресовують. Тому що вони не включають як таку переадресацію. 

ПИНЗЕНИК П.В. Чому?

________________. Вони не аргументують, вони просто цього не роблять.

КУПРІЄНКО О.В. Це можна розпорядженням навіть керівника Апарату зробити.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Володимиру Євсевійовичу.

КІСТІОН В.Є. Я не можу прокоментувати. Мені потрібно більш глибше попрацювати. Я думаю, що це питання можна цивілізовано вирішити по питанню переадресації.

ПИНЗЕНИК П.В. Ну, не в законі ж.

КІСТІОН В.Є. В законі писати "переадресація", на мій погляд, це механізм, інструмент…

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте зробимо так. Ми маємо тут Володимира Євсейовича, який зобов'язується нам до того, як ми будемо розглядати це в другому читанні, з'ясувати, чи можливо здійснювати переадресацію без того, щоб ми в цілому Регламенті про це писали: на скільки пошт, яка їх кількість, в якому обсязі, як довго зберігається інформація – це ж можна безкінечно розписувати, і навряд чи це питання Регламенту. Якщо ми вирішимо це питання технічно – залишимо, якщо виявиться, що інакше, ніж крім як змін до Регламенту це взагалі ніяк не вирішується, то ми взагалі окремо зберемося і довнесемо…

КУПРІЄНКО О.В. Павле Васильовичу, тут може бути чисто технічна проблема. Різні поштові сервери, а це теж поштовий сервер, вони мають обмежену кількість адрес, на які йде розсилка. От, якщо Ядекс там 20 чи 10 (не пам'ятаю), інші більше, і можливо буде така ситуація, що технічно Апарат, сам сервер, не зможе на 900 адрес надсилати. Зараз він надсилає на 450. Правильно?

ПИНЗЕНИК П.В. Може, так, а, може, і ні. Дивіться, що тут написано. Написано "ще одна адреса".

КУПРІЄНКО О.В. Тому давайте зробимо наступним чином. Щоб часу не витрачати, поки нехай воно залишається, як є. До того, як воно вийде в зал, є у нас відповідальна посадова особа, з'ясувати цю ситуацію, як  воно технічно може бути чи не може, і після цього потім приймати рішення. Тому що ми зараз напишемо в законі, наприклад, от, написали в законі, а скажуть, що тепер мені на 40 мільйонів сервер купіть.

ПИНЗЕНИК П.В. Це одне питання, а інше, хтось скаже: "А мені, будь ласка, ще помічника впишіть". Ні, вже тільки одна адреса додаткова.

КУПРІЄНКО О.В. Тому давайте ми питання вивчимо. Ви не вивчили питання технічно.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, пан Лубінець.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я хочу зазначити з приводу цього питання, що я особисто писав заяву і зовсім немає жодної технічної перепони. У мене 2 додаткові електронні пошти, які Апарат зробив все, щоб туди… Тому вважаю, що це недоречно, і на даний час це питання вирішено, і жодних питань з цього, наприклад, у мене не виникло. Навіщо це прописувати в законі?

ПИНЗЕНИК П.В. Закінчили, давайте переходити до наступної пропозиції. 
У вас ще була одна, так? Давайте послухаємо майбутнього колегу ще.

________________. Дякую.
Друге, на чому ми наполягаємо, це те, що народний депутат має письмово подати заяву про отримання матеріалів у паперовому вигляді. Ми говоримо про те, що на даний момент на сайті Верховної Ради успішно функціонує форма заповнення заявки на технічне обслуговування. Якщо ми говоримо, що концептуально законопроект спрямований на те, щоб зменшити паперове навантаження на Апарат, то чому не надати народним депутатам  України заповнювати на сайті Верховної Ради, де б вони не перебували, не прив'язувати до Апарату, канцелярії помічника паперову заяву про отримання таких матеріалів, а просто заповнювати таку форму на сайті Верховної Ради про надання таких матеріалів у паперовому вигляді.

ПИНЗЕНИК П.В. Це додатково через кому "заявку, форма якої розміщується на офіційному сайті або в паперовому вигляді, або в електронному вигляді".

________________. Так. Просто як зручно народному депутату. Він отримав порядок денний на наступний день і одразу не йде, не пише заяву, не віддає її помічникові, щоб помічник це все… йшов через Апарат, а зайшов на сайт, заповнив електронно, що надайте мені, будь ласка, і все.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, є застереження щодо такого підходу? Якщо немає давайте йдемо далі. Якщо у вас все, то дуже вам дякую. 
І пропозиції до законопроекту до другого читання подавала народний депутат Оксана Сироїд, і тут я бачу, тягне руку її помічник. 
Пане Степане, слухаємо вас уважно.

________________С. Пані Оксана просила наполягати на розгляді двох поправок. Це поправка номер 45 сторінка 21. 
Я можу коротко пояснити, в чому полягає поправка. Запропонований текст цієї частини статті говорить про те, що інформаційний лист з супровідними документами надаються наступного дня до 10-ї години робочого дня після того дня, коли з'явився текст на самому сайті Верховної Ради. Єдина проблема, з чим ми стикнулися зараз вже під час роботи, що документи на сайті Верховної Ради можуть з'являтися після того, коли збігає строк відповідно до Регламенту. І тому пані Оксана…

(Загальна дискусія).  

________________С. Дозвольте, будь ласка, завершити. Тому ідея була… І насправді це вже було враховано в редакції поправки 28, щоб доповнити словами "у строки, встановлені цим Регламентом", але також доповнити речення такого змісту, що "строки, визначені відповідними статтями цього Регламенту, для ознайомлення народними депутатами з документами, визначеними частиною першою цієї статті, розпочинаються в день надсилання відповідного інформаційного листа".
Про що йде мова? У нас в Регламенті встановлені 2 строки на ознайомлення, це до першого читання – 7 днів ознайомлення депутатів перед днем до розгляду цього питання на пленарному засіданні, і до другого читання – 10 днів на ознайомлення з порівняльною таблицею. Насправді неможливо зрозуміти, з якого моменту починають відраховуватися ці строки, чи з моменту, коли з'явився висновок комітету, чи з моменту, коли цей документ з'явився на сайті Верховної Ради, чи з моменту, коли ці висновки з'явилися на столі в народних депутатів, тому пропозиція була…

ПИНЗЕНИК П.В.  Або з моменту інформаційної розсилки.

________________С. Так, це насправді спростило би процес підрахунку цих строків.

ПАПІЄВ М.М. Ну, не будуть же виконувати!

КУПРІЄНКО О.В. То давайте ще одну норму Регламенту запишемо, яка не буде виконуватися.

________________С. Якщо дозволите, ще…

ПИНЗЕНИК П.В. Скажіть, будь ласка, принципові застереження щодо такого підходу, що строки обчислюються з моменту інформаційної розсилки. Абстрагуємося від того, будуть виконуватися чи не будуть. 

ПАПІЄВ М.М. Немає.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Питання тільки в тому, хто буде контролювати цю інформаційну розсилку.

КУПРІЄНКО О.В. Шановні колеги, дозвольте. Ще раз наголошую, звертаю увагу, і запам'ятайте. У нас Інтернет не є ніяким засобом ніякої інформації. Те, що на сайті з'являється, його не можна ні приклеїти, ні прикріпити, ні в суд не подати. Щоб ми сюди не записали, воно не має юридичних наслідків. Можемо тут піки ламати і змагатися в юриспруденції (хто краще знає), але, ще раз кажу, все, що в Інтернеті – це просто ніщо з точки зору доказової бази і з точки зору отримання інформації в тому числі, якщо є спір.

ПИНЗЕНИК П.В. Точка зору має право на існування, але її врахування передбачає відхилення концептуального законопроекту 3207. А ми розглядаємо друге читання.

КУПРІЄНКО О.В. А ми тут фактично зараз намагаємося прив'язати строки до елементів, навіть не подій і фактів, які не мають взагалі юридичного ні визначення ні природи.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, по 45-й поправці в цій частині щодо обчислення строків, іще раз прошу зафіксувати позицію, що немає принципових застережень, можемо доповнити цим реченням.

КУПРІЄНКО О.В. Але це юридично недолуго.

ПИНЗЕНИК П.В. Все може бути.

КУПРІЄНКО О.В. Ідея гарна.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Але звернули увагу.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, ще якісь питання.

________________С. Також поправка 48-а. Ми також просимо врахувати редакційно, доповнити текст цієї частини в кінці словами "в строки, встановлені цим Регламентом" так, як це було зроблено у поправках 28 і 45.

ПИНЗЕНИК П.В. Де у нас не вистачає цієї фрази?

________________С. Це частина четверта, в самому кінці після слів "мережі веб-сайту Верховної Ради України" доповнити словами "в строки, визначені цим Регламентом".

КУПРІЄНКО О.В. Це ж знову-таки те ж саме, про що ми говоримо.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А можна питання технічного характеру. У мене, наприклад, з мого айпеда не відкривається сайт Верховної Ради.

КУПРІЄНКО О.В. Шановні колеги, не можемо ми на сайти посилатися.

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, затверджуємо у другому читанні табличку?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. З правками, які були погоджені. 

________________С. Дякую.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, пане Степане.
Переходимо до питання восьмого. Заява народного депутата Константіновського. Народний депутат Константіновський позафракційний хоче стати членом Комітету з питань запобігання і протидії корупції. Немає застережень?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Немає.

ПИНЗЕНИК П.В. Голосуємо. Хто за? Прошу підтримати. Одноголосно. Дякую. 
А народний депутат Підберезняк, як говориться про це в дев'ятому питанні порядку денного, який є членом фракції "Народний фронт", і не є наразі членом жодного комітету, хоче стати членом Комітету з питань транспорту, де у "Народного фронту" також є квота. Також не заперечуєте?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні.

ПИНЗЕНИК П.В. Тоді прошу голосувати. Дякую. Одноголосно.
Десяте питання ми зняли з розгляду за заявою народних депутатів Гєллєра, Писаренка.
Одинадцяте питання. Проект постанови… Олеже Васильовичу, ви повинні були вчинити певні дії.

КУПРІЄНКО О.В. Так. Я вчинив, там треба з'ясувати деякі питання. Давайте їх перенесемо на наступне засідання.

ПИНЗЕНИК П.В. Тоді пропонується 11-е, 12-е питання перенести на наступне засідання комітету. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. 
Переходимо до тринадцятого питання. Пропозиції до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України. Ми його зняли у зв'язку з втратою актуальності. 
Проект розкладу засідань у лютому треба доповідати з слайдами, презентаціями? Хто за запропонований проект розкладу засідань? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався – 1. Решта – за. Рішення прийняте. Дякую.
Наступне питання п'ятнадцяте. Проект Постанови "Про кошторис Верховної Ради України". Бачу, певний інтерес викликало оголошення початку розгляду цього питання.
Прошу до слова першого заступника Керівника Апарату – керуючого справами Кістіона Володимира Євсевійовича, який уже стартував з доповіді по технічному забезпеченню. Прошу вас.

КІСТІОН В.Є. Шановний Павле Васильовичу, шановні народні депутати, вашій увазі пропонується скорегований проект кошторису Верховної Ради, який сформований на підставі видатків, які затверджені Законом "Про Державний бюджет на 2016 рік".
Дозволю собі сказати, що у відповідності до Бюджетного кодексу статті 35, видатки з Державного бюджету, які на здійснення за програмно-цільовим методом, також на забезпечення діяльності Верховної Ради… Забезпечення діяльності Верховної Ради забезпечується через фінансування трьох програм. 
Перша програма 0111010 – це  здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України, наступна програма 0111020 – це обслуговування та організаційне інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради, і програма 0111090 – це висвітлювальна діяльність Верховної Ради України через засоби телебачення, радіомовлення та фінансова підтримка видання газети "Голос України" та журналу "Віче".
Шановні народні депутати, вашій увазі пропонується слайд, по якому можна зробити відповідні висновки і аналіз, тобто фактичні видатки 2015 року на забезпечення діяльності Верховної Ради склали 700 мільйонів 600 тисяч. Проект постанови Верховної Ради, який надійшов для погодження на регламентному комітеті, це видатки на забезпечення діяльності Верховної Ради, що склали 906,2 мільйона гривень на 2016 рік. При тому хотів би звернути увагу, що та пропорція розподілу видатків, які пройшли попереднє погодження рішення регламентного комітету, то складали 883,1 – це поточні видатки, що складає 97 погоджених загальних видатків, і 3 відсотка, тобто 23,1 мільйона – це капітальні видатки. 
В рамках опрацювання і проходження бюджету через рішення Верховної Ради, а також дотримання відповідної процедури, яка передбачена Бюджетним кодексом, тобто головним розпорядником коштів, на підставі звернення фінансового органу формує відповідь бюджетного запиту в рамках граничних показників, які доводяться безпосередньо фінансовим органам до головного розпорядника коштів, а також новому бюджетному запиті обґрунтовує відповідну додаткову потребу, яка перевищує граничні показники, що ми і робили протягом вересня, жовтня, листопада і грудня.
Тобто, ще раз хотів би підкреслити, що в рамках Закону "Про Державний бюджет" додатку № 3 видатки на 2016 рік на забезпечення діяльності Верховної Ради затверджені на рівні 941,7 мільйона, притому пропорція на поточні капітальні видатки складає 820,6, це 88 відсотків, це поточні видатки, і 121,1 мільйона, тобто 12 відсотків, це капітальні видатки.
На даному слайді представлена відповідна аналітика, тобто жовтим кольором виділені видатки, які пройшли погодження і рішення у регламентному комітету, які підкріплені проектом постанови Верховної Ради. І з лівого боку, це видатки, які пропонуються до погодження, виходячи із тих видатків, які затверджені в рамках Закону "Про Державний бюджет на 2016 рік". 
Видатки на 2016 рік складають 513,7 мільйона. Порівняння, видатки, які були затверджені проектом постанови 993, тобто різниця складає, як націлено по програмі, на 19,8 мільйона. 
При тому хотів би звернути увагу на зменшення видатків по поточним видаткам на рівні 28,1 мільйона. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що показники видатків у проекті кошторису, який розглядався на попередніх засіданнях регламентного комітету, базувалися на іншій законодавчій базі, тобто на інших податкових зобов'язаннях. Тобто основні зменшення відбулося за рахунок того, що було зменшення навантаження безпосередньо на заробітну плату у вигляді нарахувань. Тобто нарахування складають 36,3, були внесені відповідні зміни до Податкового кодексу, і нарахування на заробітну плату на даний час є 22 відсотки.
По програмі 0111020 така ж аналітика. Різниця в цілому по цій програмі складає… Якщо ви в Законі "Про Державний бюджет" затверджено 399 мільйонів гривень, то в проекті кошторису, який пройшов погодження, 382, тобто на 16,5 мільйона. Також відбулись відповідні зменшення особливо по поточних видатках, теж зменшення видатків по поточних видатках пов'язано, в першу чергу, за рахунок зменшення податкової системи оподаткування і нарахування на заробітну плату. Також суттєве збільшення у порівнянні з проектом кошторису, який пройшов погодження, по капітальним видаткам, тобто вони збільшилися, якщо порівнювати з попереднім кошторисом, вони збільшилися на 50 мільйонів гривень.
Така ж сама картина, ви можете бачите, як по програмі 0111090 – це висвітлення діяльності Верховної Ради України по нашим державним засобам масової інформації, тобто на ті всі вимоги, які були висказані і погоджені в новому проекті кошторису, який пройшов погодження регламентного комітету, вони витримані, і як підтвердження моїх слів, журнал "Віче", якому передбачалось і погоджено було 703 в проекті кошторису, йому залишили 776,4 тисячі.
Шановні народні депутати, з лівого боку це капітальні видатки, які погоджені у попередньому кошторисі, який пройшов погодження, тобто вони залишаються актуальними. На що хотів би звернути увагу, це останній об'єкт – це облаштування бездротової мережі Wi-Fi, який був погоджений, ми його знімаємо, так як на сьогоднішній день це питання втратило актуальність, тому нам вдалося все-таки до кінця попереднього року реалізувати даний проект. І я думаю, що присутні тут депутати навіть чули, що на сьогоднішні день бездротова мережа Wi-Fi працює досить непогано. Хотів би сказати, що пускові наладочні роботи завершені в повному обсязі.
Також додаткові капітальні видатки. Акцент у податкових капітальних видатках набув, у першу чергу, виконати відповідні доручення регламентного комітету – це оптимізувати чисельність Апарату Верховної Ради України і підвідомчих підприємств і установ, а також максимально напрацювати і вирішити питання енергозбереження і енергоефективності. Тобто відповідний перелік капітальних видатків, у першу чергу, направлений на зменшення витрат на покупку чи споживання енергетичних ресурсів для об'єктів приміщень Верховної Ради України.
Це продовження капітальних видатків, враховуючи, що загальна сума капітальних видатків складає 121 мільйон гривень. 
Якщо коротко, я дякую за увагу.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, прошу брати участь у обговоренні. Хто бажає?
Будь ласка, Дмитре Валерійовичу.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Перш за все, хочу сказати, що ми 11 листопада розглядали попередній кошторис і зараз розглядаємо новий кошторис. Що в ньому з'явилось? І яке виникає у мене питання?
Я хочу зазначити, що, по-перше, Апарат не надав пояснювальної записки, не обґрунтував зміни до окремих статей видатків. Перш за все, ми в попередньому кошторисі на капітальні видатки затвердили 20 мільйонів 677 тисяч гривень. Зараз у нас 68 мільйонів 677 тисяч – на 48 мільйонів більше. Хотілось би почути на що саме будемо витрачати.
Далі. Якщо згадаєте, ми розглядали питання щодо збільшення заробітної плати людей, які працюють в Апараті Верховної Ради, і зараз ця стаття – на моє здивування – зменшена на 4 мільйона 293 тисячі. Це за рахунок звільнення, можливо, або, можливо, ви все ж таки не будете підіймати заробітну плату? Так само хотілось би почути.
Далі. У мене питання щодо пансіонату матері та дитини "Таврійські зорі" та готельно-оздоровчого комплексу "Затока". У попередньому на них ми виділяли 3 мільйона 357 тисяч 700 гривень, зараз ми на них нічого не виділяємо. Тобто або ви їх кудись передаєте, або за рахунок чого вони будуть жити.

КУПРІЄНКО О.В. В Криму вони?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. "Затока" – ні. 
Далі. Ми зараз збільшимо видатки по спецфонду на Інститут законодавства. Так само, для чого? Яка логіка цього збільшення?
Ще одне питання. В доопрацьованому проекті кошторису не передбачено фінансову підтримку Управлінню житловими будинками Управління справами Апарату Верховної Ради. В попередньому це було на рівні 1 мільйону 408 тисяч 500 гривень. Зараз так само немає коштів. Так само – логіка. Чи комусь передаєте, може, хтось приватизує, що не потребує підтримки.

КІСТІОН В.Є. Якщо дозволите, я останнє питання прокоментую. А тут присутня ще заступник Керуючого справами Совенко Ольга Миколаївна, вона щодо деяких фінансових деталей може доповісти. 
Якщо можна, з вашого дозволу, Дмитре Валерійовичу, почну з останнього. Тобто хотів би підтвердити, що ніхто нічого не приватизує, ніхто нічого нікуди не передає. Я досить добре пам'ятаю, як виконував доручення регламентного комітету для того, щоб оптимізувати структуру і Апарату Верховної Ради і підвідомчих підприємств, а також забезпечити максимально ефективне використання бюджетних коштів.
Тому дозвольте доповісти, що пансіонат матері і дитини "Затока" і "Таврійські зорі", які розташовані на території міста Скадовськ, вони до 1 січня 2016 року працювали в форматі бюджетної установи, і ми їм частково забезпечували невеличке фінансування в порушення Бюджетного кодексу.  З 1 січня 2016 року дані установи перетворені в державні підприємства з метою підвищення ефективності ведення господарсько-фінансової діяльності. Тому, в принципі, ті видатки, які ми показували вам у вигляді спецфонду, і ті видатки, які фінансувалися чи були передбачені у бюджеті на 2015 рік, на сьогоднішній день їх немає у кошторисі, тому що це повинні бути, і я переконаний, що вони будуть, самодостатні господарські суб'єкти господарювання для забезпечення своїх потреб та ведення господарсько-фінансової діяльності.
Така ж сама ситуація і по Управлінню житловими будинками. Тобто формат установи то є порушення і Бюджетного кодексу і Господарського кодексу. Тому нами було прийнято рішення, по вашій рекомендації, перетворити бюджетну установу в державне підприємство з повним госпрозрахунком забезпечення господарсько-фінансової діяльності. Я абсолютно переконаний, що Державний бюджет не має ні морального, ні юридичного права витрачати кошти платників податків на забезпечення утримання і обслуговування житлового фонду. Можливо, за виключенням гуртожитків. Тому це підприємство уже працює з 1 січня як державне підприємство.

ПИНЗЕНИК П.В. А яка там вакантність по приміщенням житлового фонду? Скільки там пустує?

КІСТІОН В.Є. Якщо я не помиляюсь, у мене останніх даних немає, тому що у нас балансова комісія запланована на березень, це будуть уточнені цифри, по результатам станом на 1 січня. По пам'яті, це десь півтори – 2 тисячі квадратних метрів, на які потребують оренди, і причина тут зрозуміла, тому що постанова Кабінету Міністрів, яка передбачає механізм оцінки і визначення орендної плати, дещо за рахунок інфляції дещо неконкурентними виступає. Ми працюємо над цим питанням.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я хочу сказати, що це дуже добре, що, по-перше, ви прислуховуєтеся до рекомендацій регламентного комітету, і зменшуєте. У мене виникають питання, я їх задаю.

КІСТІОН В.Є. Я з задоволенням на них відповідаю.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Єдине по державним підприємствам. А кому вони будуть підпорядковуватись? Управлянню справами?

КІСТІОН В.Є. Управлінню справами Верховної Ради, тобто вам, депутатам.
Тобто структура управління, як форма власності абсолютно не зміняться, але зміниться форма ведення господарського…

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Державні підприємства підпорядковані Управлінню справами Апарату Верховної Ради.

КІСТІОН В.Є. Так. Управлінню справами підпорядковані протягом 2015 року державні підприємства: готель "Київ", готель "Національний" – вони працювали у формі  державних підприємств. І абсолютно зміна форми господарювання не впливає на зміну форму власності – це різні речі.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ще одне питання. Чи затвердили по цим підприємствам  фінплани?

СОВЕНКО О.М. Вони подали пропозиції по фінансовим планам.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Але ще не затвердили.

СОВЕНКО О.М. Фінансові плани розглядаються. Вони тільки з 1 січня функціонують як державні підприємства.

КІСТІОН В.Є. Поясню. Державні підприємства утворені з 1 січня мають право на формування фінансових планів протягом першого кварталу на свою діяльність. Ті підприємства, які працювали у формі державних підприємств протягом 2015 року, вони, як вимагає законодавець, подали свої проектно-фінансові плани до початку третього кварталу 2015 року на 2016 рік. Так вимагає порядок.

КИШКАР П.М. Ще два питання: Інститут законодавства і зарплата працівників.

КІСТІОН В.Є. Я думаю, що більш якісніше скаже Ольга Миколаївна.

ПИНЗЕНИК П.В. Почніть з фонду зарплати Апарату.

СОВЕНКО О.М. Там не Апарату. Там пропонувалось працівникам Управління будинків на 4 мільйона збільшити оплату праці, але в самому законі, який пройшов Закон "Про Державний бюджет"…

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. На 12 мільйонів.

СОВЕНКО О.М. 4 300 на працівників…

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А зараз менше. Тобто ви менше уже хочете?

СОВЕНКО О.М. Ні, просто прийшло в законі зарплата окремою строчкою, вона прийшла в законі, в додатку 3 до Закону "Про Державний бюджет", і ми вже виходили з того, що є.

ПИНЗЕНИК П.В. А звідки там строчка з'явилася?

СОВЕНКО О.М. А вона була.

ПИНЗЕНИК П.В. Я розумію. Чому вона там зменшена?

СОВЕНКО О.М. Переглянули…

КІСТІОН В.Є. Це якраз додаток до Закону "Про Державний бюджет".

ПИНЗЕНИК П.В. Я розумію. Там розрахунки хто здійснював по цій строчці?

СОВЕНКО О.М. Вони брали розрахунки з нашого бюджетного запиту. Там було більше, але вони погодили на 4 мільйона 300, а ми пропонували 12.
І щодо Інституту законодавства, якщо дозволите. Ви сказали, що є там 2 пансіонати, яким передбачався спеціальний фонд. Оскільки спеціальний фонд передбачався також в додатку 3 до Закону "Про Державний бюджет", а підприємства поміняли статут форми реалізації в кінці року, а вже зверстаний був Закон "Про Державний бюджет", то по закону, по бюджетному законодавству, ми можемо внести зміни до спеціального фонду тільки в процесі його наповнення, і щоб звести кошторис, його просто добавили до Інституту законодавства, і законних підстав на сьогодні зняти його немає. І будемо зараз робити приписку, щоб дозволили зняти, або аж до кінця року буде рахуватися за Інститутом законодавства. Це виходячи з бюджетного процесу.

КИШКАР П.М. Ще раз. Інститут законодавства має заробляти собі спецфонд чи як?

СОВЕНКО О.М. Ні, крім загального фонду у нього є спеціальний фонд, він же заробляє.

ПИНЗЕНИК П.В. Яке джерело формування цього спецфонду? Як воно формується?

СОВЕНКО О.М. Він надає послуги.

КІСТІОН В.Є. Спеціальний фонд для любої бюджетної установи формується за рахунок їхньої господарської діяльності, яку вона здійснює. Інститут законодавства робить наукові публікації, проводить відповідні навчання, у них є право проводити атестації, присвоювати вчені ступені.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Вже немає.

КІСТІОН В.Є. Є. На превеликий жаль, є.

ПИНЗЕНИК П.В. Який прогноз наповнення цього спецфонду. Там будуть гроші чи ні?

СОВЕНКО О.М. Для інституту ця цифра не підйомна. Він за рахунок платних студентів, аспірантів…

КІСТІОН В.Є. Це ми збалансували.

ПИНЗЕНИК П.В. Тобто це плановий дефіцит. Просто щоб дебет з кредитом звести.

СОВЕНКО О.М. Так.

КІСТІОН В.Є. Тут ми повинні дотриматися того балансу, що затверджений в Законі "Про Державний бюджет".

СОВЕНКО О.М. Для них це нереальна цифра.

КУПРІЄНКО О.В. Ввести в статутну діяльність: за гроші продавати законопроекти народним депутатам, і вони відразу заживуть.

ПИНЗЕНИК П.В. Дмитре Валерійовичу, ви закінчили питання? 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, хто ще бажає задати запитання в обговоренні?
Будь ласка, Ірино Олексіївно. Потім Світлана Михайлівна.

ЄФРЕМОВА І.О. Скажіть, будь ласка, скільки людей працює в Апараті Верховної Ради України?

КІСТІОН В.Є. По нормативам  на 1156, по штатному розпису на 1133, фактично за 2015 рік відпрацювало 977.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це з прибиральницями, водіями?

СОВЕНКО О.М. Ні, у нас немає прибиральниць.

КІСТІОН В.Є. Ви задаєте мені питання – Апарат.

ЄФРЕМОВА І.О. Я без технічного персоналу.

КІСТІОН В.Є. Давайте я ще зараз поясню. В Апарат Верховної Ради входить частинка Управління справами, Головне науково-експертне управління, Головне юридичне управління – це ми говоримо про Апарат.

ЄФРЕМОВА І.О. А тепер скажіть мені: на оцю кількість людей який фонд заробітної плати?

КІСТІОН В.Є. На цю кількість людей. Якщо ви ставите запитання…

(Загальна дискусія). 

КІСТІОН В.Є. Дозвольте я вам прокоментую. Заробітна плата, яка виплачується на забезпечення, здійснення організаційної, інформаційної, аналітичної, матеріально-технічного забезпечення складає 223 мільйона. Нарахування на заробітну плату, що пропонується, на 49 мільйонів 118 тисяч. Але хотів би підкреслити, що це заробітна плата і нарахування не тільки на Апарат Верховної Ради на 977, а це видатки по програмі 0111020, які забезпечують, а це і адмінбудинків і інші бюджетні установи, які забезпечують діяльність Верховної Ради. Це не ці 900…

ЄФРЕМОВА І.О. Так ви ж їх порахували сюди в 977?

КІСТІОН В.Є. Ні, я сказав вам про Апарат. Так як ви поставили запитання, так я вам і відповів. Тоді як ви добавляєте штатну чисельність ще на Управління адмінбудинками, працівників яких ще порядка 600, а по штату є 800…

ЄФРЕМОВА І.О. Я ж вас запитала. Я хочу зрозуміти, скільки чоловік працює і який загальний фонд заробітної плати?

КУПРІЄНКО О.В. Якщо одну цифру розділити на іншу і подивитися, скільки вийде в середньому. Оце і цікавить.

СОВЕНКО О.М. 152 мільйона 197 тисяч.

КІСТІОН В.Є. Це чисто Апарат.

ЄФРЕМОВА І.О. А в Апараті скільки працівників?

КІСТІОН В.Є. Рахуйте – тисяча.

КИШКАР П.М. 15 тисяч з копійками.

КІСТІОН В.Є. З нарахуваннями.

КИШКАР П.М. Ні, без нарахувань. Нарахування окремо.

ЄФРЕМОВА І.О. Далі. Скажіть, будь ласка, хто підписує фінансові документи? Хто підпис ставить під фінансовими документами?

КІСТІОН В.Є. Перший підпис ставлю я, другий підпис Ольга Миколаївна, другий підпис ставить перший заступник, а далі заступник головного бухгалтера.

ЄФРЕМОВА І.О. Тепер скажіть, будь ласка, у січні профінансовані вже якісь видатки на капвидатки?

КІСТІОН В.Є. Ні, такого не може бути в житті. 

ЄФРЕМОВА І.О. Чому? Тому що не затверджений кошторис?

КІСТІОН В.Є. Ну, по-перше, капітальні видатки не фінансуються по тимчасовому розпису. Тобто повинні в бюджет перейти на постійне. Для того, щоб фінансувалися капітальні видатки, це два. Третє, капітальні видатки потребують відповідної процедури, тобто якщо вартість капітальних видатків перевищить на більше, ніж 2 мільйона, чи це капітальні видатки, пов'язані з капітальним ремонтом, реконструкцією, то на першому етапі потрібно підготувати робочу проектно-кошторисну документацію, тобто робочий проект, провести його експертизу. Після того потрібно провести відповідну процедуру закупки і виконання робіт в залежності від вартості…

ЄФРЕМОВА І.О. Ми про це говорили на минулому нашому засіданні. Я це зрозуміла. Я спитала, ви відповіли. Поки що капвидатки ви не фінансували?

КІСТІОН В.Є. Ні.

ЄФРЕМОВА І.О. Далі. Скажіть, будь ласка, а для вас Закон "Про Державний бюджет" це основний документ ваших фінансових видатків?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ви сказали, почали з цього доповідь, що в рамках виконання Державного бюджету 2016 року… Далі. 

ЄФРЕМОВА І.О. Обов'язковий для виконання Закон "Про бюджет"?

КІСТІОН В.Є. Обов'язковий.

ЄФРЕМОВА І.О. Тоді скажіть мені, будь ласка, чому конкретно ви порушуєте закон і не виплачуєте народним депутатам те, що закладено бюджетом? Наприклад, у січні були одні цифри – ви їх не виплатили. У зв'язку з чим?

КІСТІОН В.Є. Якщо можна, конкретизуйте, де я порушив. Я готовий нести відповідальність, якщо я порушив Закон "Про Державний бюджет", тому що закон необхідно виконувати. Якщо ви маєте на увазі народних депутатів, то, в принципі, для того, щоб я міг провести відповідні нарахування, мені повинні бути відповідні підстави. А Законом "Про Державний бюджет" 2014 року Прикінцевим положенням констатують статтею 32, де досить чітко виписано, що заробітна плата виплачується народним депутатам в межах посадового окладу. Тому я був одним із ініціаторів того, щоб ці питання вирішити і привести у відповідність реальній ситуації і здоровому глузду. Оце питання.

ЄФРЕМОВА І.О. На моє питання ви відповіли. Передаю слово Світлані Михайлівні.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. У мене в продовження того запитання. Скажіть мені, будь ласка, ви – Керуючий справами Верховної Ради. Який ви отримуєте посадовий оклад?

КІСТІОН В.Є. Посадовий оклад я отримую  в рамках 9 тисяч. 

ПАПІЄВ М.М. А народний депутат отримує 4 100. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це перше питання. 
Друге. На руках у всіх депутатів є  роз’яснення Міністерства фінансів України, в якому чорним по білому написано (зачитую під протокол), що згідно з Бюджетним кодексом України Закон "Про Державний бюджет України" містить положення про забезпечення його виконання протягом бюджетного періоду. Тому норми Закону  України "Про Державний бюджет 2014 року" діяли лише у 2014 році. Тому у мене є підстави вважати, що ви порушуєте Закон про Державний бюджет України 2016 року. Це пише Міністерство фінансів. І Міністерство фінансів ще пише одну фразу, дуже цікаву, яка для мене була чистим здивуванням, що згідно з помісячним розписом асигнувань загального фонду Державного бюджету на 2016 рік за вказаною бюджетною програмою в січні поточного року видатки на оплату праці затверджені в обсязі 10 тисяч 685 гривень. За інформацією Державної казначейської служби зазначені видатки профінансовано  в повному обсязі. У мене питання: куди ви діли різницю? Це перше питання.
По-друге, хочу вам нагадати, що стаття 75 Кримінального кодексу України про відповідальність невиплати заробітної плати. Я прошу вас відповісти.
Далі. У мене питання про журнал "Віче". У вас була рекомендація нашого регламентного комітету, у вас була рекомендація Комітету свободи слова і засобів масової інформації. І голова цього комітету Сюмар із трибуни Верховної Ради теж закликала Апарат Верховної Ради закритим цей ганебний журнал. Ви так само закладаєте на нього 700 тисяч гривень і далі його фінансуєте.
І третє питання. Якщо ми так економимо і посилаємося на бюджет 2014 року, де діє стаття про те, що не виплачувати заробітну плату і обмежувати, коли йде АТО, то на яких підставах ми збільшуємо капітальні видатки на 50 відсотків для Верховної Ради? Якщо ми економимо, то давайте будемо економити всі. Тобто яка підстава у вас була збільшити капітальні видатки на 50 відсотків від заявленого у минулому році?
Дякую вам. 

КІСТІОН В.Є. Якщо дозволите, то почну з останнього. Я ще раз хотів звернути увагу шановних народних депутатів, що бюджетний запит чи фінансовий орган, коли ми визначаємо макрофінансові показники, доводить до головних розпорядників коштів граничні показники, в рамках яких вони повинні формувати бюджетний запит. А в принципі як вони вкладаються в граничні показники,  головний розпорядник коштів зобов’язаний…

КУПРІЄНКО О.В. Вас запитали про те, що Міністерство фінансів каже, що на січень грошей за зарплату виділені. Кому? Заплатили як в минулому. Питання: де різниця? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Можна я ще процитую статтю 32, що вам Міністерство фінансів написало.

КІСТІОН В.Є. Можу вам одним словом сказати, що кошти, які отримані з казначейства, в повній мірі до копійки визначені народним депутатам та працівникам Апарату Верховної Ради України. Ні однієї копійки. Я не розумію, по якій програмі брали. Якщо вас цікавить…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Стаття 32 Закону "Про Державний бюджет 2014 року", де було визначено, що народним депутатам України до завершення антитерористичної операції, місячна… Але вона не діє. От мені Міністерство фінансів пише, підписано заступником міністра Качуром, от, відповідає тут купі народних депутатів.

ПИНЗЕНИК П.В. Тут, Володимире Євсевійовичу, питання в чому? Я проводив консультації з народними депутатами, раніше виплата заробітної плати в розмірі посадового окладу обгрунтовувалась відповідним розпорядженням Голови Верховної Ради України. Розпорядження є нескасованим, позиція нашого комітету не змінювалась, Голова Верховної Ради України не володіє повноваженнями для видачі відповідних розпоряджень, воно є відповідно нікчемним. З якогось часу позиція дещо модифікувалась, і почалось посилання на 32 статтю Закону "Про Державний бюджет України на 2014 рік". Правильно?

КІСТІОН В.Є. У розпорядженні посилання на нього.

ПИНЗЕНИК П.В. У розпорядженні не було цього посилання. 
Добре, забули про розпорядження. Виникає наступне питання: от, уявімо собі ситуацію, при якій вся ця тяганина продовжується далі, і Апарат Верховної Ради наполягає на тому, що для того, щоб здійснювати виплати в розмірі посадового окладу плюс надбавки як для членів Кабінету Міністрів України, потрібно внести зміни до статті 32 Закону України "Про Державний бюджет на 2014 рік", і навіть це відбувається. 
Уявімо собі ситуацію, коли в судовому порядку буде встановлена та позиція, яка обґрунтовується в листі Міністерства фінансів України, що 32 стаття вже не працює. І тут, як правильно сказала Світлана Михайлівна, виникає питання про 175 статтю Кримінального кодексу України. У мене виникає питання: січень ми вже в будь-якому випадку "закрили". Тобто ті кошти, які ми одержали, все решта іде на благодійність. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні, це не на благодійність.

ПИНЗЕНИК П.В. Тоді давайте дізнаємось, куди воно іде. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я хочу запитати, де ділись 6 тисяч гривень моєї заробітної плати? 

КІСТІОН В.Є. На рахунку казначейства. Ніхто їх нікуди не дів. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Шановний головуючий, я вас дуже прошу долучити до рішення комітету лист Міністерства фінансів як роз’яснення. Це перше.
Друге. Я прошу протокольним рішенням зафіксувати, що ми маємо поставити Голову Верховної Ради до відома про цю ситуацію і роз'яснення Міністерства фінансів. 
Я не отримала відповіді від Управління справами щодо виплати заробітної плати за січень. Я залишаю за собою право і право народних депутатів від "Народного фронту", якщо не буде такої відповіді, то у мене є такі повноваження від народних депутатів звернутись до Генерального прокурора за роз’ясненням про невиплату заробітної плати в січні. 

КИШКАР П.М. Це вже не роз’яснення, а заява про вчинення злочину.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ну, заява про вчинення злочину.

ПИНЗЕНИК П.В. Ірина Олексіївна скаже репліку, потім Михайло Миколайович.

ЄФРЕМОВА І.О. Я хочу сказати, що мені здається, що Управління справами тоді живе в якійсь іншій країні. Якщо те, що у нас в країні АТО, діє на народних депутатів, на Кабінет Міністрів, то тоді треба виступити з пропозицією, щоб весь Апарат Верховної Ради України теж жив за цими законами, і зменшити зарплату всім, і вам у тому числі, до 4 тисяч гривень.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. І заборонити користуватись автомобілями. Я не користуюся автомобілем, я не отримую компенсації за транспорт,  я не отримую компенсації за житло. Я живу на 4 тисячі гривень. От, і ви не користуйтеся, будь ласка, і живіть так як всі.

ПИНЗЕНИК П.В. Зараз Михайло Миколайович. 

КИШКАР П.М. У реальності ж не можна жити за 4 тисячі. Хочете ви цього чи не хочете, скоро закінчиться те, що ми заробили за кордоном, і ми вийдемо до вас.

КІСТІОН В.Є. Дозвольте, я скажу декілька слів. Я точно стою на позиції, яку коментувала Світлана Михайлівна. Ми в листопаді розпочинали розмову. Апарат Верховної Ради і Управління справами не є суб’єктами законодавчої ініціативи. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А немає ніякої законодавчої ініціативи! Є Закон "Про Державний бюджет України".

КІСТІОН В.Є. Секундочку,  я ж вислухав вас. Я не є суб’єктом законодавчої ініціативи. В Апараті Верховної Ради є Головне юридичне управління і Головне науково-експертне управління, які трактують, в принципі, позицію 32 статті Закону "Про Державний бюджет на 2014 рік". На підставі позиції Головного юридичного управління і Головного науково-експертного управління видано відповідне розпорядження, яким я корегуюсь у своїй роботі.  
Я вирішив, я категорично не сприймаю, що народний обранець при сьогоднішній ситуації отримує заробітну плату у вигляді 6 109, то не є нормально. Нічого так дорого не коштує, як коштує дешева посадова особа. Тому я – за. Але те, що в межах моїх повноважень, я обіцяв вам  у листопаді теж на, скажімо так, вимоги регламентного комітету, що я обов’язково повернуся і знайду механізм спростити виплати, які виплачуються народному депутату у вигляді компенсації на проживання, на проїзд. У вас минулого разу була проблема на чому їздити, а сьогодні у вас вже…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. У мене немає, я ніколи не користувалася. Що ви мені розказуєте?! Що ви перекручуєте?

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, давайте дійсно зосередимось на зарплаті і не будемо відволікатись. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я хочу запитати Купрієнка. Ви у нас юрист. Скажіть мені, будь ласка, посилання на статтю неіснуючого закону, як це в юридичній практиці? Його немає в природі. 

КУПРІЄНКО О.В. Посилання на статтю закону, який втратив чинність, є нікчемним. Закон втратив чинність 31 грудня 2014 року. Дія цього закону визначена в часі. Дія цього закону закінчилась 31 грудня 2014 року. Голова Верховної Ради не має повноважень видавати розпорядження щодо зміни розміру нарахувань заробітної плати народним депутатам. Таким чином розпорядження Гройсмана 2015 року про зменшення розміру заробітної плати є по суті нікчемне, і воно по суті не повинно було виконуватись Апаратом Верховної Ради, але всі, розуміючи політичний підтекст цієї ситуації, бо всі кричали, що народні депутати мають працювати безкоштовно, ще й доплачувати народу за те, що він цього не робить.
От, воно і вийшло на те, що зараз люди чітко розуміють, що з зарплатою 2015 року, заповнюючи декларацію 2016 року, це відразу йти під корупційну статтю. В цьому винуватий Голова Верховної Ради, який в порушення закону зробив це розпорядження. А народні депутати промовчали і не подали до суду, не сказали, що неправильно зробив, всі промовчали. Тепер попали в цейтнот. 
На сьогоднішній день є чітка позиція Мінфіну про те, хоча він не має права тлумачити закон, але він сказав, що статтю не будемо виконувати, бо вона в законі, який припинив свою дію у зв’язку з закінченням терміну його застосування. 
Чому Апарат виплачує зарплату за січень, чим він керувався, з чого він виходив? От, нормальне питання колеги задають, і юридичної відповіді я не почув як фахівець у галузі права. 

ПИНЗЕНИК П.В. Народний депутат Папієв, потім народний депутат Кишкар.

ПАПІЄВ М.М. Дякую. Шановні колеги, я думаю, що все рівно моє відчуття, виходячи з досвіду, це розмова глухого з сліпим. Перший раз за всі каденції у Верховній Раді України я відчуваю себе, таке враження, що народні депутати України знаходяться у підтанцовці у Керуючого справами, взагалі у Апарата Верховної Ради України.
Я поясню чому. От, дивіться, є ще розуміння правдивості інформації. І якщо, ну, зараз ні, помічник, йому блокують подання позовної заяви до суду, тому що до позовної заяви він має подати довідку про заробітну плату, де чітко і ясно вказано було би, як по факту і було, що у вересні і жовтні він не отримував заробітну плату. Що ви думаєте? Йому дають довідку, яка містить в собі всі ознаки і службового підлогу, і неправдивості, і багато іншого і пишуть – затримки у виплаті заробітної плати за останні шість місяців відсутні. При цьому пишуть, що у нього і у вересні,  і в жовтні, правда, там, де сплачений ЄСВ і сплачений військовий збір прочерки, але пишуть, що йому нарахована була якась заробітна плата, хоча підставою для нарахування заробітної плати є що? Це народний депутат України. У мене такої заяви не було. 
Ми взяли оцей службовий підлог. Я не боюсь сказати цього слова, бо це абсолютно неправдива довідка. Ми взяли зараз довідку з банку, бо слава Богу, він отримує гроші не в касі, а йому перераховують напряму в банк. І в довідці банку чітко і ясно сказано, що ні у вересні, ні в жовтні він не отримував заробітну плату. Навіщо ви обманюєте? Навіщо давати таку довідку, яка є суцільним обманом. Скажіть вже правду. Якщо людині не нараховували заробітну плату, не платили, йому зараз треба подати декларацію про доходи. Він бере і подає цю вашу писанину. Після цього до нього приходять і кажуть, що почекайте,  ви абсолютно неправдиві дані дали в декларацію про доходи. Чому ви берете і підставляєте людину? Як так може бути? 

ПИНЗЕНИК П.В. Ольго Миколаївно, а насправді підстави для нарахування. Давайте послухаємо підстави для нарахування заробітної плати в Україні. 

ПАПІЄВ М.М. Павле Васильовичу, мені, чесно кажучи, набридло це слухати, бо є чітка позиція. Якщо людині не дають правдиві дані, не дають просто свідомо і пишуть на біле чорне. 
Ще одне. По Закону "Про Державний бюджет 2014 року". Цей закон чинний, але його дія обмежується календарним роком. Не можна на підставі статті бюджету 2014 року видавати розпорядження 2015 року, тому що дія чітко обмежена, це Бюджетний кодекс. Далі такі речі встановлюються відповідно до закону постановою Верховної Ради, це підставили Голову Верховної Ради України розпорядженням цим, бо воно абсолютно незаконне. 
Зараз дуже пікантна ситуація. Те, що виграється суд, це однозначно, але ви можете уявити собі наслідки, мені не хочеться цих всіх наслідків. Тобто фактично треба за 2015 рік зробити всі нарахування, те ж саме січень 2016 року. До речі, завтра буде у Олексія законопроект, Науково-експертне управління, розуміючи, в яку халепу вони попали, вони напрацювали цей проект, щоб якось прикрити деякі місця і завтра виносять у Верховну Раду України на голосування цей закон. 

КУПРІЄНКО О.В. В ПТУшний законопроект одною строчкою…

ПАПІЄВ М.М. І там хочуть врегулювати це питання. 

ПИНЗЕНИК П.В. Це не вирішить питання ні 2015 року, ні січня 2016 року.

ПАПІЄВ М.М. Тому, знаєте, сьогоднішня розмова у нас безперспективна, треба переносити цю розмову, брати третю сторону, Генеральна прокуратура, судова влада, і говорити, говорити з третьою стороною. Докажуть, що все правильно, щастя, молодці. Не докажуть, вибачте, там особливо великі розміри, і службові підробки, і перевищення службових повноважень, і багато-багато інших речей, які мають бути. Не можна допускати такі речі по відношенню до народних депутатів України.

КИШКАР П.М. Спір розв’язала насправді третя сторона, розв’язав Кабмін. Ми можемо зараз зробити від нашого комітету запит до Кабміну, які вони зарплати отримують, то я вам повідомляю, що вони отримали нормальні зарплати відповідно до бюджету 2016 року, тобто вони, напевно, роз’яснення нашого Науково-експертного управління не врахували. 

КУПРІЄНКО О.В. На них Гройсман розпорядження не написав.

КИШКАР П.М. Я маю на увазі, що цю "бумагу", яку наше Науково-експертне управління, вони не читали і тому виплатили собі нормальні зарплати. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так як і Апарату Верховної Ради.

КИШКАР П.М. Апарат у нас трошки вище неба.

ПИНЗЕНИК П.В. І все-таки, Ольго Миколаївно, нормативка, чим ви керуєтесь, коли нараховуєте? Нормативка це що?

СОВЕНКО О.М. Підставою для нарахування заробітної плати є табель обліку робочого часу і розпорядження, в якому визначається розмір оплати праці.

ПИНЗЕНИК П.В. Розпорядження яке? Номер від якого числа?

СОВЕНКО О.М. В розпорядженні написано керівника в Законі про працю, а для нас це є…

ПИНЗЕНИК П.В. Ні, ні, я маю на увазі визначення розміру окладу і нарахувань.

СОВЕНКО О.М. Визначається в розпорядженні.

ПИНЗЕНИК П.В. В якому розпорядженні?

СОВЕНКО О.М. У розпорядженні про призначення на посаду. 

ПИНЗЕНИК П.В. Ні, ні, я про народного депутата. Ви коли нараховуєте їм в розмірі окладу, ви чим керуєтесь?

СОВЕНКО О.М. У мене є розпорядження Голови Верховної Ради.

ПИНЗЕНИК П.В. Тобто розпорядженням Голови Верховної Ради. 

КУПРІЄНКО О.В. А де написано, що треба керуватись розпорядженням Голови Верховної Ради?

СОВЕНКО О.М. В Законі про працю. Підставою для нарахування оплати праці є розпорядження керівника.

ПАПІЄВ М.М. А у 2014 році ви чим керувались?

СОВЕНКО О.М. Так само розпорядженням.

ЄФРЕМОВА І.О. А що зараз, у 2016 році є вже нове розпорядження?

СОВЕНКО О.М. Воно не відмінилось.

ЄФРЕМОВА І.О. Як це не відминилось? Міністерство фінансів пише, що воно вже не діє. 

ПИНЗЕНИК П.В. Ольго Миколаївну, а у випадку з протиріччям між розпорядженням Голови Верховної Ради і нормою закону, яка встановлює, що розмір посадового окладу визначається Верховною Радою України, ви, як головний бухгалтер, який здійснює нарахування за вашим підписом, чим керуєтесь?

СОВЕНКО О.М. Ми звертаємось до Головного науково-експертного і Головного юридичного управління.  

ПИНЗЕНИК П.В. А вони хто такі, вибачте?

СОВЕНКО О.М. А до кого тоді звернутись, скажіть, будь ласка?

КУПРІЄНКО О.В. Закон читати. Є закон, там написано чорним по білому. 

КІСТІОН В.Є. В Законі "Про статус народного депутата" чітко визначено, що розмір заробітної плати визначається постановою Верховної Ради України. Будь ласка, постанова Верховної Ради про розмір заробітної палти народного депутата, ніяких питань немає.

КУПРІЄНКО О.В. Так постанова є.

КИШКАР П.М. Постанова є, а скасована вона розпорядженням…

КІСТІОН В.Є. Одну секундочку, постанови Верховної Ради про оплату праці народних депутатів  немає.

ЄФРЕМОВА І.О. Володимире Євсевійовичу, ви дійсно не розумієте, що конкретно ви будете відповідати, бо ви підписи ставите під документами? Не Гройсман, а ви!

(Загальна дискусія). 

ЄФРЕМОВА І.О. Вы дайте на себя документ, что вы будете получать зарплату. Это нонсенс!

КІСТІОН В.Є. Підніміть Закон "Про статус народного депутата" і почитайте.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Слухайте, ви думаєте, що ми вже зовсім ідіоти?! Якщо ви зараз користуєтесь цією посадою, це не значить, що вона вічна. Всі були "вічні". 

КИШКАР П.М. Давайте знімемо напругу. Економія енергії, це ви там писали, підпорядковані підприємства ви перебрали, Wi-Fi вже зробили, економія енергії. Є хороша порада, щоб зробити якийсь флеш-моб з того, що ми замінимо всі лампочки у Верховній Раді на енергозберігаючі. Це, до речі, перше, що я зробив у Верховній Раді, бо якщо ви будете там в кадрі і будете прямо самі викручувати і закручувати, я думаю, що всі депутати дослухаються, а членів нашого комітету я переконаю, вони зараз це зроблять. 
Щодо ремонтів і взагалі проведення ремонтів особливо в туалетах, я не знаю як достукатись, щоб це зробили. Певно, що людина, яка відповідає за це, мусить обійти своїми ножками, перевірити все і відремонтувати, тому що нарахування по воді, я думаю, того і зашкалюють, що воно просто не працює там. Я можу з десяток кабінетів назвати, де це не працює.
В мене одне таке цікаве питання: навіщо вам рішення комітету про затвердження кошторису? От, ми працювали 2014 і 2015 роки фактично без затвердження цього кошторису. Навіщо ви витрачаєте енергію, ходите сюди, переконуєте? Ви ж працювали нормально і без цього. Навіщо?

КІСТІОН В.Є.  Прописано у Законі "Про Регламент Верховної Ради", що, в принципі, Верховна Рада формує кошторис і затверджує його між першим і другим читанням при прийнятті Закону "Про Державний бюджет". Так написано в законі, і я виконую закон. 

КУПРІЄНКО О.В. А якщо немає затвердження, є перепона розпоряджатися коштами?

ПИНЗЕНИК П.В. Просто немає затвердження. 

КУПРІЄНКО О.В. Є перепони, що якщо не затверджено, так ви не можете коштами розпоряджатись. Так чи ні?

КІСТІОН В.Є. Я вам скажу, що в нас Закон "Про Регламент Верховної Ради" і Закон "Про Державний бюджет" один одному протирічать, тому що, якщо в мене немає рішення регламентного комітету по кошторису, то в мене є Закон "Про Державний бюджет", де затверджені видатки.

КИШКАР П.М. Так ви тільки що сказали, що до зарплати воно не стосується.

КІСТІОН В.Є. Ні, видатки – це не тільки заробітна плата.

КИШКАР П.М. Ні, я жартую. 
Друзі, дайте докажу, бо почну спочатку. Тобто він вам потрібен, цей кошторис. Я зрозумів. Ви сказали, що капвидатки в 2016 році не здійснювались, а як же вони тоді здійснювались в 2015 році, якщо кошторис не був затверджений? Тобто ви зараз говорите, що ми не здійснюємо капвидатки, тому що немає затвердженого кошторису. Яка логіка? Що ми робили у 2015 році?

КІСТІОН В.Є. Дайте, я поясню. Я сказав, що капітальні видатки в 2016 році у відповідності до Бюджетного кодексу не можна здійснювати, коли не затверджений постійний розпис. Тобто в січні Верховна Рада і всі бюджетні установи, головні розпорядники коштів, фінансувались по тимчасовому розпису, так як був прийнятий Закон "Про Державний бюджет" 25 грудня. Як тільки держава перейде на постійний розпис, можна тоді фінансувати капітальні видатки. Саме це я мав на увазі. 

КУПРІЄНКО О.В. Якщо хтось думає, що народні депутати – це найвища влада в Україні, він дуже сильно помиляється. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я все ж таки хочу, по-перше, зазначити, ви згадайте як було в попередніх наших спілкуваннях з Апаратом, так до нас ніхто не приходив, цей кошторис не затверджувався, то позитив, по-перше, ми це бачимо. Але є єдине, що я хотів би зазначити. Ми неодноразово спілкувались, і те, що посилання на норму закону за 2014 рік всі юристи, які знаходяться в залі Верховної Ради та і поза залом, зазначали, що це з юридичної точки зору абсолютно неправильно, м’яко кажучи, і в нас виникали деякі суперечки. 
Але все ж таки я єдине, що хотів би ще зазначити і яке питання підняти. Якщо ви пам’ятаєте, керівництво Апарату Верховної Ради виходило з пропозицією все ж таки в грудні 2015 року виплатити заробітну плату депутатам у повному обсязі. Ми збираємо свій комітет, це було 25-о числа, за це голосуємо в присутності представників Апарату Верховної Ради, знайшли компроміс, все  вирішили. Ми проголосували як регламентний комітет, і ви як Апарат повинні користуватись нашим рішенням регламентного комітету. 
У мене питання: чому не було вирішено це питання, чому ви абсолютно повністю проігнорували рішення регламентного комітету? Потім я писав депутатське звернення щодо того, скільки… Знову ж таки ви пам’ятаєте, за перше півріччя 2015 року ми зекономили за рахунок заробітних  плат народних депутатів та їх помічників 131 мільйон гривень і відправили на друк підручників. За друге півріччя я написав, скільки ж ми тоді  зекономили і на що були витрачені ці кошти. Єдина відповідь, яку я отримав, це в дохід Державного бюджету було повернуто 24 мільйони 269 тисяч гривень. 
У мене питання: де решта мільйонів? І все ж таки дайте мені відповідь: на що вони були витрачені, якщо ми жодним чином за друге півріччя не прийняли закони України, ми могли б так само ще 131 мільйон гривень направити на друк підручників, наприклад. Це ніхто нічого не зробив. 24 мільйони віправили назад до Державного бюджету, а де решта 100 мільйонів? Щось таке незрозуміле. 
І ще одна порада. У нас буде звіт Апарату Верховної Ради за кошторис 2015 року, він буде у березні чи в лютому. Я хотів, щоб все ж таки, я  з великою повагою ставлюсь до Володимира Євсевійовича, не скажу те ж саме про інших представників, які приходять. Я  дуже багато задаю питань, вже пішов Папієв, але мені так само попередній склад Апарату Верховної Ради, в мене так само було, от ми задаємо питання, нас вислуховують, Ольга Миколаївна приходила, так само в нас були розмови, ми задаємо питання, нас вислуховують, відповідають абсолютно інші речі і просто ідуть собі додому: ще одне засідання регламентного комітету ми пережили, ну, і добре.
Врешті решт давайте зробимо так: по-перше, є у нас закони, їх потрібно виконувати. Є рішення регламентного комітету, їх повинні виконувати. Врешті решт давайте ми вирішимо це питання, бо насправді ви розумієте, що народний депутат з зарплатою у 4 тисячі гривень, і ми кричимо, що боремось з корупцією. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. У нас прибиральниця 5 тисяч гривень отримує!

КИШКАР П.М. Нормальні люди просто зберуться і поїдуть. Я вам кажу, я сьогодні ближче до еміграції, ніж тоді, коли мене Янукович хотів в тюрму посадити. Розумієте?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Володимире Євсевійовичу і Ольго Миколаївно, при всій повазі до вас, ви ж відповідаєте за кошти, поясніть мені, будь ласка, де з 2015 року поділись 100 мільйонів гривень, і чому 24 мільйони гривен повернулись до Державного бюджету?
Хотів би ще одну ремарку. Вам задали питання щодо січня 2016 року. Так ось хочу вам сказати, що всі кошти перераховані з Державного казначейства на рахунок Апарату Верховної Ради,  абсолютно всі. І у нас є довідка з  Державного казначейства. А ви просто частину цих коштів видали народним депутатам, а іншу частину залишили собі на рахунках і чекаєте, куди ви можете витратити цю суму. Ось і все. 

СОВЕНКО О.М. Ми не можемо. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А можна ще задати питання Ользі Миколаївні? Чи правда, що в кінці року Апарат Верховної Ради отримав премію в розмірі посадового окладу? 
   
КИШКАР П.М. Правда. Запитуєте те, що знаєте.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні, я не знаю. Я хочу це почути. 

СОВЕНКО  О.М. Правда.

ПИНЗЕНИК П.В. До речі, підстава виплати яка була? Хто затвердив цю премію?

СОВЕНКО О.М. Зекономлені кошти по закону.

ПИНЗЕНИК П.В. Хто підписав премію? Хто розпорядження підписав?

СОВЕНКО О.М. Керівник Апарату. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. І ніхто не зсилався на статтю 32 2014 року.

ПИНЗЕНИК П.В. Насправді про що ідеться? Хто візував проект розпорядження Голови Верховної Ради про встановлення розміру оплати праці народних депутатів України? Віза чия стоїть? 

КИШКАР П.М. Ти маєш на увазі науково-експертне?

ПИНЗЕНИК П.В. Наукове-експертне управління я не маю на увазі і про Юридичне теж забули. 
Хто готував, чия віза стоїть? Керівник Апарату Верховної Ради України, виконуючий обов’язки Керівника підписує премію, так? Бере на себе відповідальність. Він же бере на себе відповідальність, візуючи проект розпорядження, напевно, про розмір оплати праці народних депутатів України. 

КІСТІОН В.Є. Павло Васильович, це наслідки…

ПИНЗЕНИК П.В. Я до чого говорю? По суті тут коло людей, які так чи інакше причетні до цього питання. У нас такий трошки дисонанс виникає, коли готується проект розпорядження про розмір оплати праці, то хтось його розробляє в недрах Апарату чи в Службі Голови Верховної Ради, з нами не радиться і нашу думку не запитує. 

КУПРІЄНКО О.В. Павле Васильовичу, службовці бояться тих, хто призначає на посаду і звільняє з посади. А ми хто?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ніхто. 
Я просто в цьому сенсі хочу запитати, якщо народний депутат не може просто добитись справедливості в рамках закону, яке йому забезпечення, то про кого ми можемо говорити взагалі? От, сидить Володимир Євсевійович, я його знаю ще з Кабінету Міністрів, сидить і просто посміхається мені в обличчя: щоб ти не говорила, я зроблю так,  як я захочу. 

ПИНЗЕНИК П.В. Правда ще полягає в тому, що ми стикаємося з фактами. З фактом видачі розпорядження ми просто зіткнулися.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Володимире Євсевійовичу, так не можна. Питання не йде про нас, іде питання про наших помічників, ще купа людей!

КІСТІОН В.Є. Світлано Михайлівно, ще раз хочу прокоментувати. Апарат не є вашим опонентом, ще раз підкреслюю. І ми в кінці року хотіли спробувати ту економію, яка прослідковувалась до кінця року, доплатити у вигляді заробітної плати. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так чому ж ви не виплатили?

КІСТІОН В.Є.  Тому що у мене не було підстав. Ольга Миколаївна сказала, що мене обмежує останній розпорядчий документ, який я не можу переступити. Я ж пояснюю. І тут не треба ставити нас в таку позицію, що ми є опоненти. 

ЄФРЕМОВА І.О. Так они никогда в жизни не поймут, пока мы не вынесем вопрос и не уменьшим им заработные платы!

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. У вас же була підстава – рішення регламентного комітету. 

КІСТІОН В.Є. Не може бути рішення регламентного комітету підставою для нарахування заробітної плати. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Скажіть мені, будь ласка, чому ви, Ольго Миколаївно, як людина, яка ставить підпис, не виконали рішення регламентного комітету? 

СОВЕНКО О.М. І я, і Володимир Євсевійович не підписали проект розпорядження: помічникам 20 тисяч, депутатам до 18 тисяч, із депутатів знімається 425. Дозвольте я ще відповім на ваше запитання. Ви говорите, що ви у першому півріччі зняли 131 мільйон, але його зняли таким чином, що включно майже половину листопада всі кошти залишились на оплату тільки з розрахунку 6 109 і 12, 218, а все, що залишилось, 200 з чимось мільйонів передбачалось на рік на оплату праці. 131 зняли, отже 70 з чимось залишилось. І перед тим Міністерство фінансів ще знімало десь 12 мільйонів чи 22. 

КІСТІОН В.Є. 3 відсотка був секвестр.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Все рівно залишається.

СОВЕНКО О.М. Все, що залишилось…

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. 70, 24 – 50 ще залишилось. Де 50?

СОВЕНКО О.М. Ви ж рахуєте з початку року. От, з початку року вся сума.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ви ж самі кажете, що було 200. 

СОВЕНКО О.М. На рік. 152 зняли. І ще був секвестр. От вся решта суми, її достатньо було платити 11 місяців у розмірі посадового окладу. І перші два місяці 8 562, і помічникам – 12 218. Всі гроші розписані до копійки. 

ПИНЗЕНИК П.В. Володимире Євсевійовичу, ви правильно говорите, що ми з вами не вороги, але насправді, ви погодьтеся, що на вас лежить доволі висока відповідальність, тому що врешті решт розпорядчі документи потім підписуєте ви. І що виходить? Значить, розробляються проекти того самого розпорядження про розмір оплати праці нам. Попередньо спілкуємося тут, в комітеті, потім нас ставлять перед фактом. Ну, тут же ж треба якось і вам включатися. Ви ж розумієте, що ви потім прийдете до нас і доведеться це все пояснювати.

КІСТІОН В.Є. Павле Васильовичу, стільки, скільки я витратив часу, щоб вирішити дане питання, я думаю, що жодний керуючий цим питанням не займався. Але  в мене є ті межі, в яких я можу приймати рішення і за них відповідати. 

КУПРІЄНКО О.В. Скажіть, де у вашій структурі Гройсман як Голова Верховної Ради? От, Апарат Верховної Ради окрема юридична особа. Де написано, що Гройсман ваш керівник і його розпорядження обов'язково для виконання? Є така норма закону чи інструкція, чи постанова? Що саме Голова Верховної Ради дає вказівку, як платити зарплату народним депутатам. Є таке? Точно немає!
Далі. Ви кажете, що є розпорядження Голови Верховної Ради з цього питання. Воно зареєстроване? Ні. Його ніхто не зареєстрував. Тобто керівник однієї юридичної особи видає розпорядження про роботу іншої юридичної особи, яка бере її на виконання. Директор АТП видав розпорядження про оплату двірникам ЖЕКу. 

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, ми вже рухаємось по колу. 

КИШКАР П.М. Можна позитив? Була моя геніальна ідея зробити відкриті видатки Апарату Верховної Ради, і ми навіть почали цю роботу, бо до мене приходили тоді ці хлопці, ми балакали, що ми можемо показати, що не можемо. Технічно це можливо в розрізі того, що через 5-7 секунд після оплати бухгалтером тієї чи іншої платіжки, на сайті Верховної Ради України чи Апарату Верховної Ради буде відображатись сума платежу, суть і вартість за одиницю. Тобто будь-який громадянин України буде знати, скільки коштує олівець для Верховної Ради, пляшка води. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Капуста по 80 гривень!

КИШКАР П.М. Я кажу, що технічно це можливо. Давайте спільно, я точно ваш союзник, дожмемо це. Я буду вас на ікони малювати, тому що це буде реальний прорив. Щось у голові повинно змінитися.

КІСТІОН В.Є. Павле Миколайовичу, я хотів би прокоментувати, тому що починаючи з листопада, Верховна Рада приєдналась до електронного майданчика ProZorro, і всі закупівлі, які проводяться, відповідаю…

ПИНЗЕНИК П.В. Павло Миколайович, є особисте прохання, нам за 10 хвилин треба іти.

КІСТІОН В.Є. Ми проводимо тільки через електронний майданчик. 

КИШКАР П.М. ProZorro забезпечує тільки процес закупівель. Це трошки інші речі.

ПИНЗЕНИК П.В. Велике прохання. Давайте завершимо розгляд цього питання. Реально ми запізнюємось до Петера Кокса. Я прошу, дайте можливість закінчити засідання комітету. 

КУПРІЄНКО О.В. Головного питання я не задав. Пам'ятаєте, ініціювали в тому числі ми судові справи щодо виселення колишніх народних депутатів з квартир. Розкажіть, скільки виселили і в якому стані справи?

КІСТІОН В.Є. Я абсолютно адекватно сприймаю. Ми щомісячно на доручення регламентного комітету виконуємо питання про звільнення мешканців, які проживають в службових квартирах без відповідних підстав. За останній період 3 квартири звільнено, 4 виконавчих впровадження є і 7, здається, знаходяться на розгляді в суді, тобто 15 позовів було подано. 

КУПРІЄНКО О.В. Чули? Регламентний комітет скоро переселиться в службові квартири.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, від простішого до складнішого. Роз’яснення Міністерства фінансів і наша позиція у зв’язку з тим, що ми згодні, направляємо протокольним рішенням до Голови Верховної Ради? Направляємо. 

КУПРІЄНКО О.В І направити до Апарату і вказати, що вони вчинили  порушення при нарахуванні заробітної плати за січень, і пропонуємо виправити це, щоб не попасти під кримінальне переслідування. 

ПИНЗЕНИК П.В. Згодні з цим? Згодні. 
Далі. Доопрацьований проект кошторису реєструємо на заміну з врахуванням цих змін? 

КУПРІЄНКО О.В. Так. А вчора ми розмовляли щодо того посадового окладу.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Нам Міністерство фінансів все написало.

ПИНЗЕНИК П.В. Мінфін це написав. Якщо це наша позиція, що зараз нарахування відбувається в Кабміні, значить, це наша позиція, на ній стоїмо, а там побачимо. Якщо вони будуть вносити через бюджетний комітет….

КУПРІЄНКО О.В. Вони зараз розглядають, я розмовляв з Амельченком, 32-у статтю хочуть зняти, під ПТУ заховати.

ПИНЗЕНИК П.В. "Прапор в руки". Ми повинні бути послідовні в нашій позиції: або так, або так. Ми не проти цього. 
Давайте закріпимо ці рішення голосуванням. Хто за запропоновані рішення, і про звернення, і про реєстрацію доопрацьованого кошторису, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. 
Далі.  У нас, Володимире Євсевійовичу,  велика подяка.  

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А можна окрему думку?

ПИНЗЕНИК П.В. Окрему думку можна, безумовно.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я проголосую за проект кошторису за мінусом капітальних видатків і журнала "Віче". 

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, до протоколу окрему думку. Оформити окремим документом.

КІСТІОН В.Є. Світлано Михайлівно, так ми виконали ваше доручення і забезпечили фінансування першого кварталу, так як ви сказали. 

ПИНЗЕНИК П.В. Практично роботи щодо ліквідації здійснються чи ні?

КУПРІЄНКО О.В. Там же 2 місяці треба все одно ж…

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, знову пішли в обговорення. Ну, підіть хоч раз назустріч першому заступнику голови комітету, ну, треба йому за 5 хвилин звідси тікати. Давайте ще три питання пройдемо.
Дякую, Ольго Миколаївнщ, дякую, Володимире Євсевійовичу.

КІСТІОН В.Є. Шановні народні депутати, дякую за роботу, за таку об’єктивну правильну критику. Я думаю, що ми обов’язково вирішимо ті питання, які ви поставили перед нами. Дякую.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую вам. 
У нас протокольне доручення Голови Верховної Ради спільно з лічильною комісією розглянути заяву народних депутатів Лещенка та інших з посиланням на відеозапис стосовно факту порушення вимог щодо особистого голосування. 
Колеги, є наступна пропозиція. Я її попередньо взяв на себе сміливість сформулювати в залі Верховної Ради України. Зводиться вона до наступного: надіслати, опрацювати це питання, результатами опрацювання цього питання могло би бути звернення наше протокольне за дорученням комітету за моїм підписом до Голови Верховної Ради з наступним – повідомляємо, що у разі, якщо лічильна комісія встановить факт відсутності народного депутата України Суслової Ірини Миколаївни на пленарному засіданні Верхвоної Ради України, то у такому випадку лічильною комісією вилучається картка такого народного депутата  і проводиться повторне голосування. 
Що стосується нормативної бази для проведення повторного голосування, ми її роз’яснюємо як завжди, бо я вже стомився роз’яснювати кожного разу. Але що стосується факту відсутності народного депутата і наявності підстав для повторного голосування, нам потрібно рішення лічильної комісії – єдиного регламентного органу, який здатний таке рішення прийняти, що не було його.   
Я прошу голосувати запропонований проект рішення. Хто за це протокольне доручення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Утримався – 1. Всі решта – за. 
А ваша позиція в чому полягає? 

ЄФРЕМОВА І.О. Я ж лічильній комісії!

ПИНЗЕНИК П.В. Ви не хочете встановлювати факт відсутності Суслової? Олег Васильович хоче. 

КИШКАР П.М. Прохання до лічильної комісії, порахувати взагалі скільки людей було в залі.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Хай рахують.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, ми так любимо товариство один одного, що не можемо розстатись. 
Павле Миколайовичу, кажіть.

КИШКАР П.М. Я просто сказав, що треба перерахувати взагалі, хто був у залі, тому що біло-голуба братія голосує як хоче там позаду на своїй гальорці, їх завжди там троє, а голосує завжди вісім.

КУПРІЄНКО О.В. Що ж ви не рахували голоси, коли голосували за Регламент, за Конституцію? 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я пропоную обговорити це в "Різному". А зараз закінчити порядок денний.

ПИНЗЕНИК П.В. У нас ще  два питання в порядку денному. Це "боржок" один – дві постанови по скасуванню рішень Верховної Ради України. 
Шістнадцяте питання – Постанова 1793-П по скасуванню рішення про прийняття Закону "Про внесення змін до КК та КПК щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження… (і далі за текстом)" народного депутата Вінника. Можемо проголосувати проект рішення щодо винесення до залу? Хто за? Дякую. 
І друге. Так ж сама історія 3522-П за авторством народного депутата Папієва Михайла Миколайовича. Це про скасування рішення Верховної Ради про прийняття в цілому проекту Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Філатова. В зал? Хто за? Одноголосно за проект рішення. 
Дякую. "Різного" немає. 
Дякую всім за плідну роботу.
Оголошую засідання закритим.
 



