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

6 липня 2016 року

ПИНЗЕНИК П.В. Шановні колеги, шановні присутні, 5 депутатів присутні, можемо розпочинати засідання. Є кворум. Двоє ще висловили гаряче бажання бути разом з нами і підійти трішки пізніше. Але, з іншого боку, з поваги до нашого часу дають нам можливість розпочати засідання. Можемо розпочинати?
Проект порядку денного: заява Сторожука; декілька законопроектів, по яких ми не головні; календарний план п'ятої сесії; План роботи на п'яту сесію; пропозиції до порядку денного п'ятої сесії; звіт за лютий – липень 2016 року; "Різне".
І на ваш розсуд, колеги, я пропоную ще додатково розглянути проект постанови про утворення ТСК з перевірки обґрунтованості підвищення тарифів житлово-комунального господарства, внесеного народними депутатами Тимошенко, Ляшком, Березюком. Оскільки на наш лист, який ми направляли за результатами попереднього комітету, прийшла відповідь від одного із суб'єктів законодавчої ініціативи Тимошенко Юлії Володимирівни, якщо я не помиляюся, і вона повідомляє, що нічого правити там не буде, тому що не має такої ні змоги, ні натхнення. 

ПАПІЄВ М.М. Це що таке?

ПИНЗЕНИК П.В. Євтушок. 
Давайте розглянемо і якесь рішення приймемо. 

ПАПІЄВ М.М. І там всі лишилися?

ПИНЗЕНИК П.В. Там нічого не змінилося.
Я прошу тоді висловитися з приводу проекту порядку денного або просто голосувати, затвердити його. Голосуємо?
Прошу затвердити порядок денний. Дякую. Одноголосно. 
Заява Сторожука Дмитра Анатолійовича – перше питання порядку денного. Заява подана відповідно до вимог закону, в межах 20-денного терміну, визначеного законодавством. Вносимо відповідний проект постанови?
Прошу голосувати. Дякую. Прийнято одноголосно. 
Три закони України: один – основний і два – альтернативні. Альтернативні, по них ми не головні, вони стосуються запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. А чому вони на нас в тому числі розписані в якості не головного комітету? Бо там в Закон про статус вносяться зміни. А які вносяться зміни? У всіх однакові: депутатів – на загальну систему, оскільки зараз, я так розумію, вони підвішені в ніде. Від нас вимагається, якщо ми тут вже другий, третій чи який комітет, формальний висновок з цього приводу. Затверджуємо? 
Прошу голосувати. Хто за затвердження висновку по другому питанню? Дякую. Одноголосно. 
Це ми затвердили три висновки по трьом законопроектам. 
Проект календарного плану проведення п'ятої сесії Верховної Ради України. Колеги, з приводу календарного плану, цей проект ми склали в повній відповідності з вимогами Регламенту: перший тиждень – пленарний, робота в комітетах, пленарний, робота з виборцями. Причому я вам відразу кажу, через можливі дискусії з окремими колегами – членами нашої делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, у них на початку жовтня передбачаються заходи, сесія, вони будуть казати, щоб зсунути, так от, якщо зсунути на один тиждень, то у нас виходить, що у зв'язку з державним святом Покровою у нас буде три пленарні дні на тиждень. Якщо вони знають, як це робити, то нехай нам розкажуть. А я пропоную на даному етапі затверджувати проект в повній відповідності з Регламентом, а далі вступати в якісь вже предметні дискусії, якщо такі будуть, а не передбачати наперед, що буде, коли вони скажуть. 
Є згода з цього приводу? 

ПАПІЄВ М.М. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте тоді голосувати за проект. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. 

ПАПІЄВ М.М. Там же проект Парубія про внесення змін до Регламенту, де він ініціює по-іншому складати оці календарні плани, по‑іншому формувати сесію.

ПИНЗЕНИК П.В. Він вже два рази ініціює, а тепер третій. 

(Загальна дискусія)

ПИНЗЕНИК П.В. Четверте питання. Проект Плану роботи Комітету на період п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання з вересня 2016 року по січень 2017 року. І до слова запрошується один із кращих представників депутатського корпусу – секретар нашого комітету Дмитро Валерійович Лубінець. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Шановні колеги, на ваш розгляд вноситься проект Плану роботи Комітету на період п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання, підготовлений відповідно до статті 41 Закону України "Про комітети Верховної Ради України". Звертаю вашу увагу, що, крім основних питань, в листопаді цього року планується проведення семінару за ініціативою Лабораторії законодавчих ініціатив спільно з Комітетом з питань правової політики та правосуддя на тему: "Зміни до Конституції України в контексті дорожньої карти Місії Пета Кокса щодо внутрішньої реформи у  Верховній Раді України". 

(Загальна дискусія)

ПИНЗЕНИК П.В. Затверджуємо план роботи, колеги? Хто за? Дякую. Одноголосно. 
П'яте питання порядку денного. Пропозиції Комітету до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. Колеги, пропозиції неоригінальні: все, що у нас розглянуто, пропонується розглянути, включити в порядок денний п'ятої сесії, за винятком, якщо буде ваша згода, почистити частково тимчасові слідчі комісії, тому що у них за законом термін дії до року. Ми все одно не знаємо, що з ними робити, то спробуємо включити їх в розділ "які втратили актуальність". А не вдасться, то не вдасться. Якось так. Голосуємо? 
Хто за, прошу підтримати. Дякую. Одноголосно. 
Звіт про роботу Комітету за період четвертої сесії Верховної Ради України восьмого скликання з лютого по липень  2016 року. Доповідає секретар комітету Дмитро Валерійович Лубінець. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Колеги, у нас у всіх була можливість прочитати інформацію. Можу сказати, що протягом звітного періоду було 14 засідань, розглянуті 104 питання порядку денного, були розглянуті і підтримані заяви народних депутатів України та внесено 13 проектів постанов про зміни у складі комітетів, 19 проектів постанов щодо утворення тимчасових слідчих та спеціальних комісій, 16 проектів законів Верховної Ради України. 
29 червня розглянуто подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата України Онищенка Олександра Романовича.
1 червня було засідання "круглого столу" на тему: "Інституціоналізація коаліції та опозиції в парламенті України".
7 червня відбулося навчальне заняття на тему: "Інститут доповідача в Україні. Шанси, виклики та подальші кроки".

ПИНЗЕНИК П.В. Михайле Миколайовичу, які пропозиції щодо звіту?

ПАПІЄВ М.М. Яка у нас явка взагалі була на комітеті? Чому секретар комітету таке важливе питання не висвітив? І хто у нас найбільший прогульник?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Жодного разу це в звітах не писали.

ПИНЗЕНИК П.В. І ще, жодного виїзного засідання у нас не було.

КУПРІЄНКО О.В. Я пропоную виправити ситуацію, і 23-24 липня провести виїзне засідання в Чернігові. Це якраз кінець роботи Верховної Ради. Там буде фестиваль "Сіверські вікінги".  Я вас всіх запрошую.

ПАПІЄВ М.М. І там Парубій хоче затіяти великі ремонтні роботи якісь. Ви в курсі що там таке?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Давайте проголосуємо за звіт.

ПИНЗЕНИК П.В. До відома беремо, на визнання задовільної і прекрасної роботи. Але дати доручення форму звіту покращити.
Голосуємо. Хто за? Дякую. Одноголосно.
І подяку винести Дмитру Валерійовичу за підготовку.
Додаткове питання порядку денного: ТСК Тимошенко, Ляшко, Березюк. Колеги, я бачу 2 альтернативи, пропоную їх обговорити.
Перша альтернатива, яка, мені здається, найменш доцільна – це черговий раз переносити розгляд питання, наприклад. 
Альтернатива номер 2. Відповідно до класичних регламентних підходів запропонувати Голові Верховної Ради повернути без розгляду.
Альтернатива номер 3 – це затвердити інший альтернативний висновок, який би полягав у тому, що нехай би Верховна Рада розглянула  (єдине, що в даному випадку просто про 150 голосів навряд чи може йтися), прийняти за основу, а всі недоліки виправляти в залі 226-а голосами. Є міністр Насалик, значить, треба виправити, інакше неможливо підписувати.
Я скажу вас своє ставлення до цих двох альтернатив. Якби зараз було початок скликання, а я був молодим наївним виконуючим обов'язки керівника регламентного комітету, я би вибрав першу альтернативу. Вона правильна – треба повертати без розгляду. А оскільки вже пройшло більше року, то, мені видається, що було б правильно винести це до залу і по повній процедурі 226 голосів на кожну зміну, на будь-яку поправку його розглядати, бо в іншому випадку, я так розумію, що злочинний спрут регламентного комітету поширить свої жахливі щупальці і на цю сферу, і народ України буде нас звинувачувати в тому, що ми не дали розібратися з питанням тарифів. А для того, щоб приховати нашу "злочинну діяльність", яка завершиться організованою злочинною групою, нам треба узгоджено, з розподілом ролей прийняти рішення про те, щоб направити на розгляд в зал.

АРЕШОНКОВ В.Ю. Ми ж про 2597. Я думаю, що сьогодні буде узгоджено рішення про створення ТСК. До 15-ї години дадуть всі…

ПИНЗЕНИК П.В. А якщо дадуть на заміну, будемо розглядати на заміну.

АРЕШОНКОВ В.Ю. Я вам кажу, що буде проект узгоджений до вечора.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте ми це направимо в зал, замінять, значить, буде він не актуальним.
Колеги, хто за запропонований проект рішення? Одноголосно. Дякую.
"Різне". Перший Олег Васильович підняв руку. Я спостерігав, і був фотофініш.

КУПРІЄНКО О.В. Шановні члени регламентного комітету, працівники секретаріату комітету, я щиро від душі всіх вас запрошую 23 і 24 липня, це субота і неділя, відвідати славне місто Чернігів, провести там організаційне засідання регламентного комітету, робочу нараду, а разом з тим познайомитися із містом, з історичними місцями, відвідати фестиваль історичної реконструкції та фехтування, куди приїжджають такі здорові дорослі дядьки, одягають на себе металеві шоломи, беруть мечі справжні і іншу зброю і молотять один одного "не по-дєтскі". Єдина умова, щоб не була відточена зброя. Буде дуже цікаво. Буде окрема палатка на березі Десни, буде накритий стіл, буде екскурсія по місту. До найближчого готелю 600 метрів, в Окулі (місце проведення фестивалю) "Парк готель", "Придеснянський готель" (це колишній обкомівський),"Брянськ готель" і готель "Профсоюзний" – 4 готелі недалеко від цього місця. Доїжджати, це недалеко від центру, це 700-800, ну, максимум кілометр від тролейбусної зупинки. Якщо по карті подивитися, це берег Десни, можна там зразу покупатися.

ПИНЗЕНИК П.В. Є сайт якийсь?

КУПРІЄНКО О.В. Сайт зараз у процесі розробки, а якщо хочете подивитися що це таке, набирайте в Гуглі "Сиверские викинги", там на російській мові воно більше розміщено, і там буде багато і фото і відеоматеріалів. Воно раніше проводилося в селі Шестовиця під Черніговом, це поряд з останнім поселенням, найпівденнішими поселенням вікінгів, які приїжджали сюди і грабували наших місцевих. Зараз я його перевіз, він був як "Коровель" (може, хто чув про такий фестиваль), потім його в 2011 році успішно "пропили" під вибори, і сказали, що не будуть приїжджати на "алкофест", у 2013 році його не було, у 2014 році я його відродив, і зараз він іде під назвою "Сіверські вікінги", і це вже буде третій рік, як він проводиться.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Дмитре Валерійовичу.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. У мене 4 питання, але я швидко.
Питання перше. Я повністю підтримую ініціативу Олега Васильовича. Я буду особисто, якщо буде їхати комітет, я поїду так само.
Питання друге. Ми піднімали питання щодо звіту від Апарату, давали термін на нову інформацію. Нічого немає, звертаю вашу увагу, що до регламентного комітету ставляться як і ставилися.
Третє. Хочу підтримати заяву нашого…

ПАПІЄВ М.М. Чекайте, давайте ми це питання розглянемо.
Я думаю, що тут треба зробити за підписом всіх членів комітету подання на Голову Верховної Ради стосовно притягнення до відповідальності… Хто у нас був основний доповідач? Керуючий справами Бондар. От на нього, і все.

НЕХОЦА М.В. Підписує не він, це звіт Апарату, підписує Слишинський.

КУПРІЄНКО О.В. Дивіться, я пропоную наступним чином. Давайте напишемо йому листа про те, що він своїми діями, вірніше, бездіяльністю перешкоджає виконанню депутатських повноважень членів регламентного комітету, що є правопорушенням, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 331 Кримінального кодексу України. І нехай він це почитає. Якщо після того він не надасть, я беру під особистий контроль зобов'язання, що я доведу цю справу до прокуратури.

ПАПІЄВ М.М. Инициатива наказуема. Давайте приймемо протокольне рішення доручити Олегу Васильовичу.

КУПРІЄНКО О.В.  Я підготую, при чому прямо сьогодні.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Ми можемо всі підписатися.

ПИНЗЕНИК П.В. Вони ходять до мене на наради, слухають, що треба зробити, я їм кажу – дякують, кивають, і нічого не роблять. Я вже не буду їх приймати!

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Тоді Олег Васильович готує листа.
Питання третє. Я хочу підтримати Павла Васильовича щодо звинувачень проти членів регламентного комітету. Давайте врешті-решт вже щось робити, бо особисто мене вже дістало читати, скільки взяв грошей регламентний комітет за таке рішення по Онищеку. Була дуже слушна, на мій погляд, пропозиція, давайте всі напишемо в НАБУ, всі підписуємося, хай перевіряють нас.

КУПРІЄНКО О.В. Не НАБУ, пишемо Генеральному прокурору, заяву про кримінальне правопорушення. Так і пишемо: порушити кримінальне провадження про досудове слідство…

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Хто готує?

КУПРІЄНКО О.В. Я підготую.

ПИНЗЕНИК П.В. Та чого ви будете готувати, коли вже готується. Я хотів інше запитати: хто підпише? Я підпишу.

КУПРІЄНКО О.В. Я підпишу.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. І я підпишу.

ПАПІЄВ М.М. Друзі, дивіться, в політичному плані як тільки ви починаєте виправдовуватись, ви однозначно…

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ні, так ми не виправдовуємося. Ми хочемо направити листа, нехай перевірять цю інформацію або її спростують. І ми можемо відверто сказати, що пан Лещенко, який нас звинувачує, так і ж він "балаболка".

ПАПІЄВ М.М. Якщо ви вже будете писати, то там треба вписати, що у нас теж ходять, отут ми чули десь, виборці нам казали, що Лещенко має корупційні зв'язки і знаходиться на утриманні у олігарха Григоришина. Просимо крім всього іншого НАБУ перевірити цю інформацію. Оце буде тоді правильно, тим більше відповідає дійсності.

КУПРІЄНКО О.В. Не можна два в одному писати.

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Ми підготуємо. Я хочу добитися, або відмову в тому, щоб внести до Єдиного реєстру кримінальних проваджень або внесення до  Єдиного реєстру кримінальних проваджень. Влаштовує будь-яке рішення.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. І четверте питання. Хочу запросити вас після засідання комітету, я у понеділок досяг повноліття і можу з вами поспілкуватися вже на рівних, тому після засідання, якщо у вас є 5-10 хвилин, зайдіть, будь ласка, поспілкуємося. У мене все.

АРЕШОНКОВ В.Ю. А ніхто не піднімав питання про продовження роботи?

ПИНЗЕНИК П.В. Піднімали всі питання. Голова Верховної Ради неформально піднімав питання, а лідер фракції "Батьківщина", вона більш досвідчений політик, і вона підняла це питання абсолютно формалізовано, внесла проект постанови. Поки що на сайті Верховної Ради не відображається, але я так розумію, що за наявності альтернативних пропозицій формальних чи неформальних від керівництва Верховної Ради України і від блоку Юлії Тимошенко, я підозрюю, що може не пройти жодна із них, тим більше враховуючи конструктивну радикальну позицію партії Олега Ляшка, яка каже, що ми взагалі не працюємо, поки що не зробимо? Тарифи не знизимо?

КУПРІЄНКО О.В. Ми працюємо, це наша фракція, опозиція може працювати дозволеними парламентськими методами, один з яких це блокування трибуни з вимогою задовольнити наші передбачені законом права на створення Тимчасової слідчої комісії для розслідування злочинів діючої влади, як ми вважаємо…

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. У мене пропозиція: це заслуховувати вже  в іншому кабінеті.

ПИНЗЕНИК П.В. Ідея в них полягає така, щоб наступний тиждень був не пленарним, але вони не хочуть закривати сесію 22-о числа і знову ця історія з приводу того, що в будь-який момент зібратися.
Засідання комітету оголошую закритим. Всім дякую за роботу.


