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

7 грудня 2016 року

ПИНЗЕНИК П.В. Доброго дня, шановні колеги! Проект порядку денного. Перше питання. Про розгляд листів Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України.
Друге питання. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку діяльності тимчасових спеціальних, тимчасових слідчих комісій та спеціальної тимчасової слідчої комісії", внесений народним депутатом України Бубликом Ю.В. (реєстраційний № 4244 від 16.03.2016) (щодо включення до порядку денного сесії). Там ми головні, але там ідеться тільки про включення до порядку денного.
Третє питання. Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо забезпечення належних прав народних депутатів та їх помічників-консультантів), внесений народними депутатами Укрїни Немировським А.В., Березою Ю.М., Развадовським В.Й. та іншими (реєстраційний № 4698 від 19.05.2016). Комітет головний.
І четверте питання. Лист Голови Верховної Ради України Парубія А.В. від 17 листопада 2016 року № 11/8-267(275804).
І також пропонується розглянути додаткові питання, проект постанови 5130-П, автор Шухевич, щодо скасування рішення Верховної Ради України по законопроекту 5130. І аналогічний народного депутата Левченка, проект постанови 5130-П1 також про скасування рішення по 5130.
І, як завжди, "Різне" – пропозиції, заперечення, альтернативні бачення.

КУПРІЄНКО О.В. Пропоную розглянути питання щодо порядку розміщення назв політичних партій і фракцій.

ПИНЗЕНИК П.В. Серйозне питання, пропоную розглянути обов'язково. 
Олег Васильович звернув увагу членів комітету, ще не звернув, але зверне увагу члені комітету на те, що, на його думку, некоректно розташовані назви політичних сил на табло. От, в "Різному" і розглянемо. Дочекаємося.
Дякую.
Заперечення? Можемо підтримати такий порядок денний?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Давайте почнемо з додаткового питання.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так, давайте відпустимо помічника депутата, і далі будемо розбиратися, бо це буде довго і нудно.
ПИНЗЕНИК П.В. Я згоден. До речі, у нас із запрошених є помічник народного депутата Шухевича Олексій. Напевно, ми дійсно підемо вам назустріч, розглянемо першим ваше питання. Нам буде приємна ваша компанія, але шкода вашого часу.
Отже, затверджуємо порядок денний і міняємо порядок розгляду питань. Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно.
Розпочинаємо тоді із двох питань додаткового питання порядку денного, оскільки вони стосуються однієї теми.
Олексію, вам слово.

________________О. Стосовно проекту постанови про скасування рішення 5130, яке вчора було проголосовано Верховною Радою за основу і в цілому. Під час розгляду цього питання була допущена величезна кількість порушень Регламенту, починаючи ще від самої реєстрації законопроекту доопрацьованого урядового, який подав 3 листопада 2016 року в той час, як 1 листопада це питання вже було включено в порядок денний. Відповідно мало бути відкликання і голосування в парламенті про те, що має бути поданий доопрацьований. Такі вимоги постійно ставляться до мене, коли я реєструю законопроекти, і мені доводилось 7 місяців недавно чекати, щоб науковцям пенсійне забезпечення за 5 років зробити так само заробіток, як для простих людей. А для певної категорії суб'єктів законодавчої ініціативи зроблено виняток, і їм зареєстрували не залежно від того, що вже  було включено в порядок денний. Це було перше порушення ще на стадії реєстрації.
Друге порушення стосується того, що під час розгляду того законопроекту було внесено зміни до понад 100 статей. А згідно Регламенту не можна розглядати в цілому, коли до понад 100 статей тексту закону вносяться зміни.
І третє порушення. Висновок комітету мав бути розданий 7 днів до розгляду цього питання. Він був вчора тільки розданий, висновок комітету Денісової стосовно законопроекту 5130.
Такі основні порушення. Я коротко висловив. Все інше викладено в пояснювальній записці.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую.
Хто бажає висловитися?
Будь ласка, Михайле Миколайовичу.

ПАПІЄВ М.М. Дякую.
Шановні члени комітету, я хочу поставити всіх до відома, що в мене теж підготовлений проект постанови Верховної Ради України про скасування рішення Верховної Ради України від 06.12 стосовно прийняття законопроекту 5130. І я планую зареєструвати найближчими годинами цей проект. 
Я підтверджую, що вчора були дуже серйозні і суттєві порушення. Більше того, у нас був виступ Гусака, якщо ви стенограму подивитеся до цього проекту рішення Шухевича, де чітко і ясно я просив наголосити на цьому, і він фактично це зробив. Тобто він чітко сказав, і я хочу зачитати буквально півсекунди. Він у виступі сказав: "І останнє, але дуже важливе, шановний Андрію Володимировичу, я хочу наголосити, що в разі прийняття законопроекту 5130 наша фракція матиме до нього суттєві зауваження, і тому його не можна ставити за основу і в цілому". 
Тобто народний депутат України поставив до відома Голову Верховної Ради України, що від фракції  є поправки та пропозиції до цього закону. І відповідно до Регламенту не мав права Парубій ставити його на голосування в цілому, бо він порушує цим закон. Тому цей закон  немає він права підписувати. І я, незважаючи на те, що у нас в проекті висновку записано, що Шухевич був відсутній в залі, тобто є такі формальні обставини.

________________О. Він не реєструється офіційно. Він заявив в заяві, що не буде реєструватися ніколи.

ПАПІЄВ М.М. Давайте так. Я читаю те, що у нас написано. У нас тут фахові люди підготували проект. Написано "таким чином народний депутат України Шухевич був відсутній на пленарному засіданні Верховної Ради України". Тут у нас в проекті висновку це записано. 
Незважаючи на це, я вважаю, я сьогодні на брифінгу сказав, і нам треба звернутися від комітету ще раз із проханням до Голови Верховної Ради України дотримуватися Закону про Регламент і не порушувати його. 
Дякую. 

АРЕШОНКОВ В.Ю. В мене питання до авторів цього законопроекту, якщо можна. Вчора фракція  Радикальної партії Олега Ляшка голосувала за законопроект 5130. Щось трапилось після того, да, що ви вирішили оскаржити законопроект, відмінити?

________________О. Відповідь. Як ви бачите, я її вчора зареєстрував, за 15 хвилин до шостої вона вже була готова. Тому що я знав, що буде варіант, що йдуть на такі речі. І пан Юрій дав завдання підготувати, вже щоб була готова, в зв'язку з тим, що він категорично проти тих положень, які пропонуються цим законом: стосовно працюючих пенсіонерів, стосовно того, що по пенсії буде в три рази різниця – і віддати звернення. Ще більше поглиблення: зараз в два з половиною рази, а буде в три. 
Ми з Ревою говорили і просили його, щоб підтримати не в рішенні комітету, а так, як уряд запропонував. На жаль, він пішов на поступки. І це  було вже заготовлене рішення. Рева – він погодився з тим, що далі буде пенсія в три рази відрізнятися. Віддати звернення. 
АРЕШОНКОВ В.Ю. Ви не ображайтесь. Я задав просте питання. 

________________О. Так. Пан Юрій не голосував за закон, ви ж бачите. 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Тобто це окрема думка пана Юрія?

________________О. Це окрема думка пана Юрія.

АРЕШОНКОВ В.Ю. Все, дякую. Я  саме це мав на увазі.

ПИНЗЕНИК П.В. Переконалися, що в РП такий самий плюралізм, як і в ББП?
Так, будь ласка, Михайле Миколайовичу. 

ПАПІЄВ М.М. Є нюанси. Шановні колеги, мені стало відомо, Олеже Васильовичу, і я вертаюся до вас, тому що фактично вчора, коли доповідався цей закон, наскільки я зараз проінформований, то в оману було введено всіх народних депутатів України. Свідомо чи ні – це вже інше питання.   Тому що наголошено було від уряду, що цей закон містить параметр "3200 гривень мінімальної заробітної плати". Я ще раз зараз перевірю по тексту закону. Зараз виявляється,  і мені цю інформацію дали депутати від Радикальної партії, що це свідомо обманули зал, в тексті закону немає в жодному місці 3200 гривень. Тобто чи  це свідомий обман чи це якась інша річ, бо фактично всі громадяни України знали, що ми цим законом приймаємо мінімальну 3200, а виявляється, що це просто зухвале обдурення народу України. 

ПИНЗЕНИК П.В. Олег Васильович.

КУПРІЄНКО О.В. Шановні колеги, ми регламентний комітет і зараз не розглядаємо закон по суті: гарний він чи негарний, хороший чи нехороший. Ми розглядаємо порушення Закону України, який затвердив  Регламент Верховної Ради. Це відбувається у нас регулярно кожного дня на кожному засіданні. Це вже стало "притчею во язиціх", всі вже сміються, кепкують з Верховної Ради, нас ніхто не поважає за це, і це продовжується. Ми як регламентний комітет маємо реагувати.
Останній кричущий випадок сьогодні, коли в залі немає відповідної кількості голосів, Власенко підходить до Парубія і каже, що я  знімаю свої законопроекти, ну, не свої, а що комітет подавав по самоврядуванню.  Парубій каже, що голова комітету знімає законопроекти з розгляду. Ну, вибачте, це баби на базарі можуть так говорити, що я забираю своє молоко з прилавку і не буду більше торгувати. 
У нас чітко Регламент каже,  якщо знімаються закони з розгляду, це іде голосуванням, здається, 215 стаття Регламенту, там все прописано. І порушення Регламенту кожного дня, кожного разу при кожному голосуванні все далі більше і більше принижує парламент в очах людей і в очах світової спільноти, не побоюсь цього слова. Приїжджають до  нас вчити Регламенту кому тільки не лінь. Всі європейські пенсіонери, яким немає що робити у Європі, приїжджають до нас і вчать нас працювати. Чому? Тому що ми самі себе ставимо в таку ситуацію. 
Тому я вважаю і закликаю всіх підтримати цю постанову, винести в зал, скасувати те голосування. Треба починати через два роки роботи в парламенті, принаймні, наводити порядок хоча би в питаннях Регламенту, тому що так, якщо далі буде продовжуватись,  то це буде, як казав відомий герой, "це буде кістень, а не закон".

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Все пропало. 

ПИНЗЕНИК П.В. Запитання перше. В зал ми видаємо? Даємо. Висновок затверджуємо в якомусь вигляді? Очевидно, да.  Питання номер три, якщо дозволите. Хтось бажає доповісти, крім мене? Олег Васильович?

КУПРІЄНКО О.В. Можу. 

ПИНЗЕНИК П.В. Буде логічно. З одного боку, член вашої фракції вніс постанову, з другого боку, Радикальна партія голосувала за 5130. 

ПАПІЄВ М.М. Довіряючи і інформуючи про суть закону. 

КУПРІЄНКО О.В. Це буде конфлікт. 

ПИНЗЕНИК П.В. Ну, якщо буде конфлікт, тоді давайте я буду доповідати.

КУПРІЄНКО О.В.  Щоб не перетворювати це в політику.

ПИНЗЕНИК П.В. Добре, тоді нічого не міняємо. 
Голосуємо за висновок по першому питанню додаткового  порядку денного.

КУПРІЄНКО О.В. По висновку, там написано, що немає заяви Шухевича. Ось заява Шухевича. 

________________О. Зареєстрована в 17:40 вчора. 

ПИНЗЕНИК П.В. Змінимо. Ми не мали до неї доступа, ми її не бачили. 

ПАПІЄВ М.М. Можна в продовження? 

ПИНЗЕНИК П.В. Так, Михайле Миколайовичу.

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, я просив би все ж таки зробити доповнення в рішенні комітету, що взяти до відома інформацію народного депутата Папієва про те, що ним зареєстровано також проект постанови про відміну цього рішення, але просто він не надійшов ще до комітета. 

ПИНЗЕНИК П.В. Так не зареєстровано ще. А Левченка ми зараз проголосуємо.

ПАПІЄВ М.М. А у мене теж є, і я сьогодні його зареєструю.

ПИНЗЕНИК П.В. Ви це в стенограму вже сказали, в протоколі можемо відобразити про те, що ви про таке заявили. 

ПАПІЄВ М.М. Що взяти до відома, так.

ПИНЗЕНИК П.В. Що ви також зареєструєте проект постанови.

ПАПІЄВ М.М. Так. 

КУПРІЄНКО О.В. І Парубій успішно поставить цю постанову на голосування в п'ятницю після 12-ої години, все буде добре. 

ПИНЗЕНИК П.В. Дуже це цікаво, ми зараз всі бігали з цими постановами Левченка і Шухевича, а завтра нам Папієв зареєструє свою.

 (Загальна дискусія).

ПИНЗЕНИК П.В. Голосуємо, колеги, висновок? Голосуємо висновок.
Хто за висновок по першому питанню додаткового розділу порядку денного, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. 
І друге питання, Левченко, 5130-П1. Те ж саме. Можемо ставити на голосування? 
Голосуємо. Хто за?
Михайле Миколайовичу, по Левченку, за? Так. 
Дякую. Одноголосно. 

(Загальна дискусія).

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, повертаємося до основного розділу порядку денного. Першим питанням у нас передбачено розгляд листів Управління справами Апарату Верховної Ради України щодо забезпечення діяльності Верховної Ради України. 
І почнемо ми з листів Управління справами Апарату Верховної Ради України від 02.11.2016 року, від 08.11.2016 року, від 11.11.2016 року, в яких йдеться про погодження перерозподілу видатків, передбачених Законом "Про Державний бюджет на 2016 рік" на забезпечення діяльності Верховної Ради України. 
Інформацію щодо цих листів прошу надати виконуючого обов'язки Керівника Апарату Верховної Ради України, якщо ви не заперечуєте. І перейдемо до обговорення даного питання. 
Петре Олеговичу, прошу вас до слова.

БОДНАР П.О. Павле Васильовичу, якщо дозволите, у мене є три питання, які я хотів би ще поза запланованими озвучити.

ПИНЗЕНИК П.В. Ви почніть доповідь, а ми вже зрозуміємо на що ми виходимо. 

БОДНАР П.О. Вони не стосуються нашого порядку денного, але я вважаю за необхідне озвучити ці питання.
Перше питання, по "Віче". Проведено роботу на виконання прийнятої постанови. В результаті нарад і внутрішнього аудиту встановлено, що юридичні оформлення всіх документів триватимуть орієнтовно ще два місяці. Фінансова сторона питання станом на 15-те число, ми підготували лист, який сьогодні підписаний до вас зайде, ви зможете ознайомитись з цифрами, але станом на 15 листопада борг по зарплаті становить 748 тисяч і борг за комунальні послуги перед нашим же підприємством, де орендували, 68 тисяч.

ПИНЗЕНИК П.В. 68, вибачте, це що: "комуналка"? 

БОДНАР П.О. Електрика, "комуналка", опалення, тобто все, що з орендою пов’язано. 
Протягом вирішення всіх юридичних питань  ця сума ще буде зростати. Мені вдалось з’ясувати: орієнтовно в районі 200 тисяч в місяць зарплата і оренда, ще вони сидять в цих приміщеннях. Вони щось бурно працюють.

ПИНЗЕНИК П.В. Я правильно порахував? Близько 1 мільйона 200 до кінця процесу. Правильно?

БОДНАР П.О. Це не обгрунтована цифра, але приблизно так.
ПИНЗЕНИК П.В.  Плюс-мінус трамвайна зупинка. 1 мільйон 200. 

БОДНАР П.О. Десь так. 
Цей лист ми надіслали на регламентний комітет і далі в робочому порядку ми працюємо активно на виконання цієї постанови.

ПИНЗЕНИК П.В. Якщо ми вже почали про це говорити, то дорозкажіть нам ваше бачення і що з цим робити. 
  
БОДНАР П.О. Відбуваються всі переоформлення. Вони не відбуваються гладко, тому що група працівників "Віче" в агресивній формі налаштовані відстоювати свої права, що вони і далі мають працювати. Більша частина представників налаштована на врегулюванні всіх питань. Я не готовий вже по-детально зараз говорити по процесу. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А є ваш заступник, хто відповідає за це питання?

БОДНАР П.О. "Віче" не входить в підпорядкування Управління справами, а курує це питання заступник Керівника Апарату Шевчук Микола Миколайович.

КУПРІЄНКО О.В. Він присутній?

БОДНАР П.О. Ні, не присутній. Бо я тільки поінформувати хотів про стан справ зараз.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. То нехай прийде і роз'яснить нам. Чого ви за нього віддуваєтеся?

БОДНАР П.О. Тобто ми вже просто заглибилися.

ПИНЗЕНИК П.В.  Петро Олегович за всіх віддувається,  у нього робота така – це правильно.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Хай прийде людина, яка за це відповідає і розкаже, чому вона тягла цей процес невідомо скільки і ще 1,5 мільйона гривень "з куста" отримали ні за що.

БОДНАР П.О. Інформую про стан справ на сьогодні. І прошу найближчим часом, це буквально до кінця тижня нам потрібно, ми просимо погодити перерозподіл коштів, щоб закрити на сьогоднішній день питання заборгованості. Я думаю, в робочому порядку.

ПИНЗЕНИК П.В.  Що буде в разі, якщо не відбудеться перерозподіл і не буде закрита заборгованість по зарплаті?

БОДНАР П.О. Судові позови.

ПИНЗЕНИК П.В.  Судові позови до кого, до підприємств?

БОДНАР П.О. "Віче" до Апарату Верховної Ради, до Управління справами.

ПИНЗЕНИК П.В. Якраз це суть питання. Ви пропрацьовували з юристами ситуацію: хто буде відповідачем?

КУПРІЄНКО О.В. До засновників не може бути ніяких питань. Навіть якщо Верховна Рада залишилась засновником і зараз є борг по зарплаті, то позов подається до юридичної особи, тобто до журналу "Віче"

БОДНАР П.О. А "Віче" як бюджетна установа буде позов робити до нас.

ПИНЗЕНИК П.В. Звичайно, я якраз тому і питаюся. Чи пропрацьовувалася ситуація. Я до чого питаюся? Не для того, щоб зараз її вирішити, а для того, щоб  зараз я вас  попросив би: від юристів Управління справами, нам, будь ласка, коли будете розсилку робити чи записочку з приводу перспектив стягнення заборгованості по заробітній платі персоналу: хто буде відповідачем,  як буде вирішуватися це питання заборгованості? І їхнє бачення, добре.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Почекайте, у мене теж є питання з цього приводу. От, скажіть мені, будь ласка, коли затверджувався кошторис на 2017 рік, ми цю розмову про "Віче" розпочали ще в 2015 році чи в 2016-му. І всі прекрасно знали, що неодноразово говорили, що грошей на це виділятись не буде. 
Чому заступник Керівника Апарату Верховної Ради "тягнув кота за хвіст" і все своїми діями робив, щоб ця структура абсолютно працювала? І ще приходив і просив тут ще недавно мільйон. 
Якщо вони там щось мають між собою, то хай розбираються! Я за це голосувати не буду, я зразу попереджаю.
Хай судяться з директором, з заступником Керівника Апарату, в межах якої відповідальності. Два комітети, два(!), із них один профільний, сказали, що це непотрібно абсолютно, і це як засіб масової інформації не може діяти в рамках Верховної Ради. 
Він сидів і думав, що це "как-то оно пронесет". Не пронесло! А тепер він прийшов, ви прийшли і за нього віддуваєтесь і просите гроші. Хай він зі свого кармана платить!

БОДНАР П.О. Головне питання було по врегулюванню з "Віче" – це голосування залу, оскільки тільки зал міг. Зал проголосував, нам вдалося це поставити на порядок денний аж в листопаді. Все впиралося в це.

КУПРІЄНКО О.В. Юридично оформили вихід з засновників?

БОДНАР П.О. Зараз тривають процеси вже змін.

КУПРІЄНКО О.В. Тут процес дуже простий, ідеш до реєстратора – і міняєш. Один день.

БОДНАР П.О. Це не зовсім один день.

КУПРІЄНКО О.В. Ану скажіть, це хто сказав, що це не один день?

БОДНАР П.О. Це один день, але не тільки в цьому питання.

КУПРІЄНКО О.В. Я вам поясню, якщо ви питаєте. Якщо буде реєстрація, якщо вже немає засновників, після цієї реєстрації уже ніяких позовів, ніякий суд уже нічого уже не досягне.

БОДНАР П.О. Вони борги, подають в суд за те, що до реєстрації.

КУПРІЄНКО О.В. От, до реєстрації. Але чим пізніше ми будемо тягнути з реєстрацією, тим довше цей період.

БОДНАР П.О. Ми не тягнемо. Ми займаємося активно.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, можна я уточню своє питання? І потім дам слово Дмитру Валерійовичу для запитань.
Питання тоді уточнюється. Перше, хто буде відповідачем за позовами про заборгованість по заробітній платі і яка тут роль Апарату Верховної Ради? 
Друге питання полягає в тому, після внесення змін до реєстру, чи буде можливість технічна, в разі позитивного рішення Апарату і комітету, чи буде Управління справами  і комітету, чи будуть взагалі платитися гроші?

БОДНАР П.О. Назавтра доповім.

КУПРІЄНКО О.В. Я відповім як фахівець. Позов працівники можуть подати до журналу "Віче", як до юридичної особи. У нього грошей немає, буде судове рішення: стягнути...

ПИНЗЕНИК П.В. Чи є можливість регресу чи солідарної відповідальність? Я не знаю.

КУПРІЄНКО О.В. На керівника "Віче", який тут умнічал сидів, буде кримінальне провадження за невиплату заробітної плати. 
Що буде далі? Далі через виконавчу службу піде стягнення. Якщо є якесь майно, буде опис і продаж "Віче", і так далі. Якщо є єдине банкрутство, арбітражний керуючий – і до побачення. 
Далі що? Якщо піде цей процес, то представник цього "Віче", від імені юридичної особи може подати позов до Казначейства, до держави Україна в особі Казначейства, про стягнення грошових коштів, які нібито з бюджету мали би фінансуватися. 
Дійде справа до судового розгляду, в суді принесемо рішенні, що у нас уже рік немає рішення про фінансування. 2 роки тому ми прийняли, що не фінансувати їх. 
І тут дуже велике питання: що ж прийме суд? Скоріше за все  відмовить в позові. Тому що ці позови треба було подавати протягом максимум півроку після прийняття рішення, тому що це адміністративний позов по Кодексу адмінсудочинства. Там строк позовної давності 6 місяців. 
Ми два роки тому прийняли перше рішення не давати грошей. Їм намалюють велику дулю, на цьому все закінчиться. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Садитесь – "5".

ПИНЗЕНИК П.В.  Дмитро Валерійовичу. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Петро Олеговичу, дійсно я хотів багато з того, що вже сказав уже Олег Васильович, підтримати просто. 
Знаєте, у нас все відбувається від того, що немає відповідальності. От я хотів би зараз на цьому прикладі, ми однозначно не хочемо допомагати на теперішній час керівнику журналу "Віче", який приходив, нам розказував. Ми йому казали, що ми вам пішли на поступки, ми вам заклали фінансування на 3 місяці. Будь ласка, у вас є час зробити: попередити людей. Все згідно процедури, законної процедури, за два місяця люди б пішли, конфлікту не було б, було б все дуже добре. Зараз вони спеціально довели до абсурду, думаючи, що регламентний комітет, подивившись на цю проблему, зараз проголосує цей мільйон, мільйон 200. Вони думають, що і далі будуть працювати. 
Я однозначно хочу підтримати зараз колег і регламентний комітет – врешті-решт поставити крапку в цьому питанні. Будуть люди подавати до суду – хай подають на керівника. Буде відкрите провадження – супер, хай відкривають на директора. До регламентного комітету жодних запитань не може бути, ми прийняли зважене законне рішення, і зал його підтримав.
Дякую.

БОДНАР П.О. Я на завершення буквально фразу. Я проводив наради з "Віче" і був у вашій ролі перед ними. Тобто у мене думка з вашою абсолютно однакова. На завтра до обіду ми підготуємо всі ці довідки, і далі в робочому режимі продовжимо, з вашого дозволу.

ПИНЗЕНИК П.В. Може, і правда, потрібно рішення, виходьте з засновників, вносьте до реєстру.

БОДНАР П.О. Але ми впиралися, це рішення могла прийняти тільки сесія.

ПИНЗЕНИК П.В. Це зрозуміло.
Переходимо до другого питання.

БОДНАР П.О. Вчора відбувся, всі, напевно, знають виплеск інформації в Інтернет щодо автобази. Наше оперативне вивчення питання дало результат не на користь заявника. Це питання є, м'яко кажучи, делікатним. Тобто вини автобази немає, там не підтверджуються дані про розкрадання. 
З іншого боку, я вважаю, що не повинен Апарат з'ясовувати стосунки з депутатами.

ПИНЗЕНИК П.В. Ми зрозуміли. Давайте третє питання. Ви нам розкажете потім.

ПАПІЄВ М.М. Ми зі Світланою Михайлівною знаємо, про що іде розмова. Ми були очевидцями, ми були свідками того, що…

ПИНЗЕНИК П.В. Ви хочете це все у стенограму? Ну, давайте.

БОДНАР П.О. Я буду звертатися з проханням допомогти врегулювати це питання в правильному форматі.

ЄФРЕМОВА І.О. Яким чином?

БОДНАР П.О. Не знаю.

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Зрозуміло. Дякую.

БОДНАР П.О. І з дозволу, третє питання…

ПИНЗЕНИК П.В. Петре Олеговичу, але матеріали перевірки нам потрібно побачити. Я не кажу, що їх треба озвучувати зараз на комітеті.

БОДНАР П.О. Я підготую довершену картинку на завтра.

ПИНЗЕНИК П.В. І знову ж таки, ми завжди намагаємося вийти не на персональну проблематику, а на методику. Подивіться, будь ласка, яким чином обліковується, чи не має проблеми з обліку пробігу, щоб кожному можна було показати маршрутний лист, куди, що і як. Якщо тут потрібні якісь зміни, ініціюйте, але покажіть нам систему, як воно відбувається.

КУПРІЄНКО О.В. Нам потрібна чітка інформація, куди хто їздив.

ПИНЗЕНИК П.В. Олеже Васильовичу, ми ж домовилися, що ми одержимо всю інформацію.

БОДНАР П.О. Третє питання поточне. Я вчора отримав від регламентного комітету запит, лист про турнікети. Я ще раніше поточно цікавився цим питанням, зараз ми вивчаємо, дав вказівки вивчити вже конкретно питання. При потребі створимо робочу групу і доповімо по результатах вже в найближчі терміни. 
Ще додатково повідомлю, що там не лише турнікети, а і ці системи електронного обліку входу, карточки на дверях.

ПИНЗЕНИК П.В. Те ж сама програма, про яку ми  не могли тоді одержати жодної інформації, може,  хоч нарешті одержимо.

БОДНАР П.О. Я максимально вивчу питання і доповім по результатам. 

ПИНЗЕНИК П.В. Чесно, не зовсім зрозуміло. А ви вивчали попередньо, воно нам потрібно чи не потрібно: Верховній Раді, не УДО. 

БОДНАР П.О. Ці системи, на мій погляд, є потрібні, але вони мають правильно і коректно впроваджуватись, правильно освоюватись кошти. Я зараз не готовий говорити. 

ПИНЗЕНИК П.В. Якщо не готові, то давайте поки не будемо  приймати рішення.

БОДНАР П.О. Чи вони потрібні? Я вважаю, що потрібні. 

ПИНЗЕНИК П.В. Побачимо. 

КУПРІЄНКО О.В. Система ця, якщо її впровадити, вона може мати таку функцію, як раз вона для цього і потрібна, що на табло буде миттєвий результат кількості наявних депутатів у залі.

ПИНЗЕНИК П.В. То інша система, вона ставиться в іншому місці і копійки коштує. 

БОДНАР П.О.  З точки зору Апарату мене цікавить, наприклад,  прихід і відхід працівників Апарату на роботу.

ПИНЗЕНИК П.В. Але у вас приміщення різні. Ви ж не можете це проконтролювати. Я вже думав над цим питанням. У вас приміщення є на Житомирській, а друге на Липській, на Садовій і так далі. 

БОДНАР П.О. Пропоную перейти до питань.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте вже переходити до суті питання порядку денного. 

КУПРІЄНКО О.В. Дозвольте, Павле Васильовичу. Раз за машини вже вчепилися. Піднімали питання про те, щоб у внутрішні двори на Садовій, там, де можна ставити автомобілі, на дні пленарних засідань запускати автомобілі виключно народних депутатів, тому що приїжджають працівники комітетів, секретаріатів, апаратів, і народним депутатам поставити машину в принципі проблематично. І тоді виникає питання: або народний депутат починає використовувати машину Апарату, бо свою ніде поставити, що тягне за собою додаткові витрати, або просто "нарізає круги" і кидає машину незрозуміло де. 
Це питання дуже просто врегульовується:  одним розпорядженням саме на пленарні дні. Коли пленарні засідання, у внутрішні двори приміщень Верховної Ради запускати машини виключно народних депутатів з відповідних списків. Або якщо є посвідчення, то заїжджай. Треба вирішити це питання. 

ПИНЗЕНИК П.В. Можливий, напевно, варіант і треба подумати над цим питанням, принаймні, Управління справами. Але, Петре Олеговичу, точно не має бути випадків, коли тримають місце для когось, а народному депутату не знаходиться. 
Будь ласка, Михайло Миколайович.

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, по журналу "Віче". У нас в рішенні, яке ми приймали, там було у явному  вигляді вийти з засновників?

ПИНЗЕНИК П.В. Да. 

ПАПІЄВ М.М. Було. 

ПИНЗЕНИК П.В. Так і написано було: вийти з засновників. 

ПАПІЄВ М.М. Тоді, шановні колеги, у мене питання одне до вас: чому тоді ви не вийшли з засновників, якщо там в явному вигляді записано.

КУПРІЄНКО О.В. Приймається рішення Верховною Радою. Це ми вже винуваті.

ПАПІЄВ М.М. Почекайте, так ми ж прийняли це. Я оце питаю. В тому рішенні, що ми прийняли, там є в явному вигляді…

КУПРІЄНКО О.В. 16 листопада. Чому 17 листопада ви не зареєстрували у реєстратора вихід?

ПАПІЄВ М.М. Тут уже треба когось карати.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так я ж про це і казала: де той "товариш", який відповідає.

ПАПІЄВ М.М. А це треба в протокол комітету і звернутися до Голови Верховної Ради України – нехай призначить внутрішнє розслідування і притягнення до відповідальності.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Він і тоді приходив і розповідав "какие они важные и нужные".

КУПРІЄНКО О.В. І притягнути до дисциплінарної відповідальності.

ПАПІЄВ М.М. І у мене ще одне питання, бо, я так бачу, ви зараз підете, да?

ПИНЗЕНИК П.В. Не піде, у нас багато питань.
БОДНАР П.О. Це процес. Там узгодження реформування засобів масової інформації…

КУПРІЄНКО О.В. Слухайте, вихід із засновників – це рішення Верховної Ради України, до реєстратора, і до побачення. Все. От, на заяву карточку заповнили, що інший засновник, здається реєстратору, і пішли.

ПИНЗЕНИК П.В. От, Петро Олегович молодець, він, з одного боку, підставився для того, щоб донести до нас інформацію максимально коротко, стисло, швидко і вчасно, а з другого боку, нарвався на те, щоб за відсутності всіх матеріалів йому тепер задають питання. Пообіцяв, що дуже швидко завтра нам віддасть відповідну записку, значить, віддасть. В робочому порядку розкажете, які там проблеми і чому до сих пір не внесено змін до реєстру.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. И кто виноват.

ПИНЗЕНИК П.В. На цьому я пропоную перейти до основного питання порядку денного.
Петре Олеговичу, прошу вас до доповіді.

БОДНАР П.О. Ідеться про використання коштів, залишків коштів, які є.

ПИНЗЕНИК П.В. Про перерозподіл і використання невикористаних залишків. Все разом.

БОДНАР П.О. Є по різних КЕКВах вони, також надавались пропозиції використати кошти, які залишаються з депутатських зарплат. На сьогоднішній день частину коштів ми вже точно не встигнемо освоїти, де йдеться про виконання робіт. Можливо, ну, не можливо, є ряд ще покупок, які ми могли б зробити для закупки необхідної апаратури, як наприклад, телеекрани…

ПИНЗЕНИК П.В. Петре Олеговичу, я вас переб'ю. Давайте ми структуруємо таким чином наше обговорення, коли воно буде ніби як швидше. Може, вийде, а, може, й ні. Яка пропозиція? Побудувати доповідь наступним чином: пріоритет, в порядку пріоритетності – перше, що вам потрібно до кінця року, друге – джерело. Тобто пріоритет – джерело, що треба в першу чергу, і так до останнього і найменш пріоритетного і найбільш спірного. Давайте спробуємо так. Бо можна дуже довго розповідати, що лишилося, звідки лишилось.

БОДНАР П.О. Я передам слово заступнику головного бухгалтера, яка більш фахово всі ці цифри назве.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я вибачаюсь, а де головний бухгалтер?

БОДНАР П.О. Я знав, що буде це питання. В понеділок зранку вона відпросилася, бо хвора. Ну, це співпадіння. Я вже сам здивований.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Коли засідання регламентного комітету… Пам'ятаєте, я що вам сказав, вона то хворіє, то…

БОДНАР П.О. Пам'ятаю.

ЄФРЕМОВА І.О. А если отправили бы на пенсию, насколько человек здоровее бы был.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Вона не хворіє. Вона з 1 липня на пенсії. Вже на пенсії.

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В.  Дмитро Валерійовичу, поїхали?

КРИЛОВА І.І. Наскільки я зможу фахово розповісти про необхідність придбання…

ПИНЗЕНИК П.В.  Ми не сумніваємося в вашій фаховості, розказуйте.

КРИЛОВА І.І. Справа в тому, що у нас за деякими статтями витрат, як ми неодноразово повідомляли, у нас за деякими статтями витрат, які передбачені були на соціальне забезпечення народних депутатів, існує економія коштів. Це в зв'язку з тим, що з 1 січня у нас виплачувалася заробітна плата народним депутатам у розмірі 6,9 і потім уже в травні-квітні було прийнято інше рішення про виплату розмірів заробітної плати.
Є ряд питань, які потребують нагального вирішення. Про це всі знають. Наприклад, придбання картриджів до принтерів друкуючих пристроїв.

ПИНЗЕНИК П.В. Ні, давайте інакше. Не наприклад, а от давайте по порядку. Найпріоритетніший. Я розумію, у нас до кінця року паперу немає. І ще чого не вистачає? І картриджів немає.

КРИЛОВА І.І. Картриджі і витратні матеріали до друкуючих пристроїв – це Головне організаційне управління, копіювання законопроектів і робочих матеріалів на засідання комітетів. Це саме витратні матеріали.

ПИНЗЕНИК П.В.  Сума і джерело?  

КРИЛОВА І.І. Пропонується джерело, це на ваше рішення, є економія з оренди житлових приміщень – це відшкодування витрат на оренду житлових приміщень або винаймання готельного номеру. А також є економія з проїзду народних депутатів до виборчих округів, оці щомісячні суми, які виплачуються народним депутатам. Також є економія з оплати праці та нарахування на оплату праці.

ПИНЗЕНИК П.В.  Давайте поки що не чіпати оплату праці. Зрозуміло. Далі, наступний пріоритет і сума яка?

КРИЛОВА І.І. Сума – 1 мільйон  399, наприклад. 

ПИНЗЕНИК П.В.  Зрозуміло. Далі.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  А в зв'язку з чим такі перевитрати?

ПИНЗЕНИК П.В.  Це не перевитрати.

КРИЛОВА І.І. Справа в тому, що при затвердженні, скажемо так, при розгляді кошторису на 2016 рік видатки не були враховані у повному обсязі. Ми намагалися забезпечити пріоритетні видатки, а от такі речі, як поточні видатки, вони…

ПИНЗЕНИК П.В. Ні. Припиняйте доповідь в цій  частині. Я знаю, чому було недофінансування. Версії не співпадають. Давайте далі.
Розказую, правда полягала в тому, що була геніальна ідея переходу на електронний документообіг. І вам не потрібно ніякого паперу. Для чого він вам потрібен?  А якщо раптом не буде вистачати, то до кінця року ми вам щось там кинемо.
А оскільки уже і керівництво змінилося, і законопроект відповідний не прийнятий, то ми зіткнулися з реаліями життя. Вони полягають в тому, що геніальних реформ не здійснено, а паперу немає і картриджів немає. 
Не обов'язково доповідати ту частину, яка не відповідає об'єктивності.

КРИЛОВА І.І. Ні, дійсності відповідає. Оскільки поточні видатки…

ПИНЗЕНИК П.В.  Я ж вас прошу – не треба інші версії розказувати!
Давайте далі.

КРИЛОВА І.І. До копіювальних пристроїв. Картриджі до друкуючих – це потреба Управління комп'ютеризованих систем.
І те, що необхідно нам трошки купити обладнання: виставкові стенди, екскурсійні матеріали. Крім того, необхідні копіювальні цифрові апарати придбати на суму 1 мільйон 399.

ПИНЗЕНИК П.В. Це замість повністю замортизованих чи замість яких? Чи додатково чи що там?

КРИЛОВА І.І. Це додатково.

ПИНЗЕНИК П.В. Кому? 

КРИЛОВА І.І. Додаткове придбання 20 одиниць. Це потреба Головного організаційного управління. 

ПИНЗЕНИК П.В. На множення?

КРИЛОВА І.І. Документального забезпечення, я  вибачаюсь. 

ПИНЗЕНИК П.В. А що там планується у закупці?

КРИЛОВА І.І. Середньої потужності.

ПИНЗЕНИК П.В. Середня потужність, то це яка? Є там їхній запит? 

КРИЛОВА І.І. В мене цих матеріалів немає. У мене є тільки дані… 

ПИНЗЕНИК П.В. 21 – це доволі багато. 

КРИЛОВА І.І. 20 одиниць. 1 мільйон 400. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Це один коштує 70 тисяч гривень. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А оце що тут:  придбання меблів.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте по порядку. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Та це по пріоритетам, що вона і розповідає.

ПИНЗЕНИК П.В. Я розумію. Виставкові стенди мене здивували, тому що навряд чи вони можуть бути пріоритетами. 

КРИЛОВА І.І. Там загалом.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте по порядку. Розхідні матеріали, зрозуміло, що пріоритетність, напевно,  на першому місці. Копіювальна техніка також. Стенди. Скільки це в грошах ці стенди і для чого вони?

КРИЛОВА І.І. Це загальна потреба. Це для проведення презентацій та виставок в кулуарах Верховної Ради. Також необхідно придбати обладнання для проведення екскурсій. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Можна запитання? Чому ви на ці потреби просите з "двадцятки", з нашої економії депутатської? Якщо ви кажете, що у вас є своя економія, то чому ви з нашої "двадцятки" просите? 

НЕХОЦА М.В. "Двадцятка" – це наша, ваша "десятка".

ЛУБІНЕЦЬ Д.В Ви просите зі своїх, з "двадцятки"?

КРИЛОВА І.І. Так.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ви просто почали свою доповідь з того, що була зекономлена заробітна плата на депутатах, і почали далі казати, що ми просимо. Так ви мені поясніть, що це все ж таки з "десятки" чи з "двадцятки"? 

ПИНЗЕНИК П.В. Чому я просив переструктуризувати доповідь. Окреме питання джерела, звідки брати. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ви зараз ці кошти просите з яких?

КРИЛОВА І.І. З "десятки". 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Чому ви просите  з депутатських, якщо у вас є свої кошти? 

(Загальна дискусія). 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Які законопроекти, слухайте?  Ви сказали, що у вас є своя економія. Це потрібно вам. Чому ви просите з депутатських? Зі своїх, будь ласка, а з депутатських ні. 
Ви зараз просите з економії заробітної плати народних депутатів  4 мільйони. А я вам задаю питання. Петро Олегович сказав: у нас є економія своя. То ви свою економію і використовуйте, чому з "десятки" просите?  

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Так, на чому ми зупинились? 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я просто хочу почути відповідь на питання. 

КРИЛОВА І.І. Це з "десятки". Здійснення забезпечення законотворчої діяльності.  

ПИНЗЕНИК П.В. Добре. Що ще треба?

КРИЛОВА І.І. Крім того, необхідно…
Завершимо "десяту" програму, так?

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте не по програмам, а по потребам, а потім уже по програмам по джерелам, звідки брати.

КРИЛОВА І.І. В принципі, по "десятій" програмі це все.
"Двадцята" програма. Є необхідність у перерозподілі…

ПАПІЄВ М.М. А скільки тут взагалі?

ПИНЗЕНИК П.В. 4 з чимось.

КРИЛОВА І.І. 4 мільйона 456 тисяч. Це йде придбання картриджів.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, розберемося з цим і перейдемо до іншого?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так, давайте це закінчимо.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. 4 676.

КРИЛОВА І.І. 456.

ПИНЗЕНИК П.В. Що за розбіжності? Табличка, яку ви роздали.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. На 2016 рік 4 600, ось воно, копіювальні апарати, обладнання і предмети.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, підніміть табличку, яку ви нам дали.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А тут ще й далі: витратні матеріали до оргтехніки, ще 600 тисяч.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. 671. Це вони теж беруть з  "десятки". Нічого собі!

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. 598. На другій сторінці таблички.

ПИНЗЕНИК П.В. Так а що за розбіжності?

КРИЛОВА І.І. Просто з КЕКВ.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Вони беруть із сплати членських внесків до  міжнародних організації.

КРИЛОВА І.І. Так.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А чому ми не заплатили міжнародним організаціям?

КРИЛОВА І.І. Справа в тому, що була запланована на початку року орієнтовна цифра, яку ми зазвичай платимо.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. І що, вона зменшилась?

КРИЛОВА І.І. Кожен рік цифра може, там, на пару євро зменшуватися. Це в залежності від того, який нам виставляє рахунок та чи інша організація. На кожен внесок є окреме розпорядження Голови, і ще плюс курсова різниця зіграла свою справу, тому виникла економія.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Так євро ж виріс!

КРИЛОВА І.І. Але справа в тому, щоб у нас не було конфліктів…

ЄФРЕМОВА І.О. В ПАЧЕС говорят, что мы не доплачиваем взносы. А по чем у нас  экономия?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Так я через що і питаю. І не тільки в ПАЧЕС. Я знаю, що у нас є заборгованість.

ПИНЗЕНИК П.В. Є заборгованість чи немає?

КРИЛОВА І.І. Немає. Зі внесками ми намагаємося розрахуватися в першому півріччі, якщо не передбачена поквартальна сплата внеску, наприклад, ПАЧЕС.
Справа в тому, що ми намагаємося планувати так, щоб у нас не було ніяких проблем зі сплатою внесків.

ПИНЗЕНИК П.В. Закладалося з запасом на курсову різницю?

КРИЛОВА І.І. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. І що там зекономили?

КРИЛОВА І.І. 598 тисяч.
Ще в цьому році було прийняте рішення, що казначейство придбає валюту по курсу Нацбанку, тому це спричинило економію коштів. Тому і виходить, що витратні матеріали загалом 2 мільйона 670 тисяч – це на придбання витратних матеріалів до оргтехніки. Частину коштів, на ваше рішення, або з оренди або з проїзду беремо, і 598 тисяч, щоб залишку не було, зі сплати членських внесків, це ті кошти, які не будуть використані.
Друга сума. Мільйон 380 – це запасні частини, а саме до копіювальних апаратів, які використовуються тут, у себе в комітеті для розмноження матеріалів.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А ще "десятку" куди ви хочете перерозподілити?

КРИЛОВА І.І. І 406 тисяч – це для придбання цих виставкових стендів, матеріалів для проведення екскурсій, побутової техніки дрібної, меблів.

ПИНЗЕНИК П.В. Поки що цей пункт незрозумілий.

КРИЛОВА І.І. Незрозуміло 406?

ПИНЗЕНИК П.В. Незрозуміло які такі стенди, для чого ті стенди, кому вони потрібні?

КРИЛОВА І.І. Це виставки, що на третьому поверсі кулуарів проходять.

ПИНЗЕНИК П.В. Та я зрозумів. Я ж бачу, що вони ходять зі своїми стендами.

БОДНАР П.О. Я роз'ясню. Це в рамках "відкритого парламенту". Зараз налагоджено виставки і екскурсії. І для того, щоб уніфікувати і…
ПИНЗЕНИК П.В. Там якась реконструкція передбачається, якісь стаціонарні стенди?

БОДНАР П.О. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. То так і кажіть, бо півмільйона це великі гроші. Що там буде?

БОДНАР П.О. Пропонується закупити рамки для… Ну, я так уявляю собі, ті стенди, куди просто мінятися будуть в залежності від виставки ці експозиції.

ПИНЗЕНИК П.В. Це Шевчукові ідеї про те, як гарним парламент зробити?

БОДНАР П.О. Я довго боровся і добився того, що це не є його ідеї, а воно узгоджено вже з інформаційниками, це не є його особисте рішення.

ПИНЗЕНИК П.В. Як воно буде хоч виглядати? Поясніть нам.

БОДНАР П.О. Не готовий зараз точну відповідь надати. Розробляються як у музеї елементи, це одна стаття, а виставкові питання, це не зовсім музей, окремо.

ПИНЗЕНИК П.В. В цій частині які питання, колеги? Які думки? Давайте спробуємо організувати конструктивне стисле обговорення.
Що думаєте з приводу картриджів і витратних матеріалів до них, а також закупівлі паперу для потреб Головного організаційного управління і комітетів?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я проти, щоб було з "десятки".

ПИНЗЕНИК П.В. Джерело зараз обговоримо. В принципі, саме спрямування видатків.

ЄФРЕМОВА І.О. Це правильно, це треба.

ПИНЗЕНИК П.В. Це треба, очевидно. Загальна думка, що треба.

КУПРІЄНКО О.В. У розмірі і кількості ми не зможемо перевірити.

ПИНЗЕНИК П.В. І не намагайтеся навіть зараз.
Далі. Щодо закупівлі додаткових одиниць оргтехніки.
КУПРІЄНКО О.В. Аналогічно.

ПИНЗЕНИК П.В. А я би купував. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А поясніть мені, будь ласка.

ПИНЗЕНИК П.В. Поясню, стенди можна не квапитися. Тому що потім грошей не буде, і знову теж саме.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ви це робите для додаткового друку з тієї тонни макулатури, яка практично нікому не потрібна. Так?

КРИЛОВА І.І. Ну, чому не потрібно?

БОДНАР П.О. Я би по-іншому сформулював, але так.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А тут у нас присутній керівник комп'ютерного управління.

БОДНАР П.О. Присутній. Але на нинішній день ми зобов'язані це робити. Ми економимо по можливості максимально папір. 

ПИНЗЕНИК П.В. Це коли, Дмитре Валерійовичу, ви реформуєте парламент і приймете закон, яким приведеш електронний документообіг, і тоді наступить електронна ера, і тоді я, консерватор, піду на пенсію, мені не потрібно буде паперу, і не треба буде нічого друкувати. А поки що закон вимагає надавати мені матеріали.

ПАПІЄВ М.М. Можна запитання від Західної України?

ПИНЗЕНИК П.В. Михайле Михайловичу, будь ласка.

ПАПІЄВ М.М. У мене концептуальне питання. Ми зараз всю економію підчищаємо під "нуль"?

ПИНЗЕНИК П.В. Ні. Ми говоримо зараз тільки про частину.

ПАПІЄВ М.М. У мене просто як у людини, яка зі здоровим таким жлобізмом відноситься до цих всіх речей, я за те, щоби ми підчистили під "нуль", купили оргтехніку, і все. Поки є можливість і є гроші, шановні, це без всякого.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Чего вы такой добрый сегодня?
ПАПІЄВ М.М. Я просто знаю, що економіка України показує, що ми ще з заздрістю будемо згадувати оці часи, де ми можемо щось ще ділити, розподіляти та інше, а не шукати, як нам закрити дефіцити. Тому поки є залишки, поки є кошти, є простий бюрократичний закон – треба їх до кінця року використати, купити нову техніку, все. 
Як же контроль, щоб зловживань не було, то вже питання інше.

ПИНЗЕНИК П.В. Михайле Миколайовичу, ми зараз говоримо про меншу частину. Там велика економія. Ви ж знаєте, так? Одна частина на фонді заробітної плати.

ПАПІЄВ М.М. Але принцип? Мені хотілося би, щоби Апарат знав, що якщо ми повернемо на 1 січня в бюджет якісь гроші економії, то я перший, хто буде пропонувати, що цей Апарат не має права на роботу в Верховній Раді України. 

ПИНЗЕНИК П.В. "Жесткая" постановка питання.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Окрім економії народних депутатів.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте про економію народних депутатів зараз перервемося – це окремо поговоримо.

ЄФРЕМОВА І.О. Тоді коротко, одним реченням – разрешить все купить, только не трогать денег народных депутов.

КУПРІЄНКО О.В. А їх куди?

ЄФРЕМОВА І.О. Мы об этом сейчас поговорим.

ПИНЗЕНИК П.В. Чекайте, на рахунок "все купить", щоб потім для вас не було сюрпризів, колеги! 
Ми ж говоримо, перше, витратні матеріали і запасні частини для копіювальної техніки. Друге, копіювальні апарати. Третє, папір. 
Я не зрозумів побутові предмети, що це таке? Прозвучало так "вскользь".

БОДНАР П.О. Чайники, кондиціонери, кофеварка, холодильник – оце побутові, про це ідеться.

КРИЛОВА І.І. Комітети деякі звертаються з цього приводу. Справа в тому, що протягом...

КУПРІЄНКО О.В. Які комітети звертаються? Ану, підніміть руки скільки в регламентному комітеті в кабінетах стоїть чайників, які вам Апарат поставив, чи кавоварки. Немає?

(Загальна дискусія). 

КРИЛОВА І.І. Справа в тому, що протягом останніх років діяла  заборона на придбання побутової техніки. В жовтні відмінили.

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Дивіться, ви ж бачите, немає принципових заперечень у членів комітету з приводу купівля, в тому числі і предметів побутової техніки. Питання в іншому. 
Я дуже прошу, весь Апарат, Управління справами зокрема, коли ви доповідаєте, скажіть, будь ласка, яке у вас загальне бачення по тому же самому побутовому забезпеченню, по поточним ремонтам? Узагальнюйте трошки проблему. 
Тобто ви кажете: "Є у окремих комітетів звернення". Це теж не підхід. Я хочу чайник, дайте мені, будь ласка, чайник. Ви скажіть, є у вас якесь бачення взагалі? Якийсь норматив забезпечення тих же самих працівників Апарату, їхніх кабінетів? Як має виглядати їхній кабінет? Позаміняли вікна, слава Богу. Є якийсь план у вас по поточним ремонтам? Виходьте на якісь більш узагальнені рішення. 
Чому ж я питаюсь про ті стенди? Нормальна відповідь передбачала би: там є програма, воно виглядає приблизно так от, ось подивіться, будь ласка, оце, що ми хочемо зробити. А то ми чуємо слово "стенди", а все решта тільки витягаємо. 
Отже, що ще туди входить? 
Поточні ремонти включають в тому числі підтримання приміщень загального користування, в тому числі санвузлів і так далі. 

КРИЛОВА І.І. Я вибачаюсь, поточні ремонти були заборонені до жовтня.

ПИНЗЕНИК П.В. Я знаю, тому і питаю. Зараз якесь уявлення є? Так же само і побутова техніка була заборонена для покупки.

КРИЛОВА І.І. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Що робити будемо? "Поточку" будемо проводити ремонтну в 2017 році чи в цьому році вже спробуємо щось підлатати?

КРИЛОВА І.І. Планується власними силами. 

ПИНЗЕНИК П.В. Може, аванс якийсь проплатити на цю справу чи немає сенсу в цьому? 

КРИЛОВА І.І. Вже не встигнемо. 

ПИНЗЕНИК П.В. Не встигнемо. Чиїми силами у нас "поточка" робилась? Управління будівельного комбінату? 

КРИЛОВА І.І. Ні, адмінбудинками. 

ПИНЗЕНИК П.В. Поки що із всього того, що ви розповідаєте, чесно кажучи, найдивнішим виглядає відкритий гарний парламент. Стенди і виставки. 
Що робимо, колеги? Затверджуємо в такому вигляді чи що? 

ПАПІЄВ М.М. Я не бачу якогось комплексного підходу, щоб люди взяли і подивились, які є проблеми по приміщенням, по туалетам.

ПИНЗЕНИК П.В. Про ліфти ви нічого не говорите, про ремонт.

КРИЛОВА І.І. Це "двадцятка". 

ПАПІЄВ М.М. За цей час я би сам взяв і порозписував оце все по пріоритетності, або ті люди не володіють реальною ситуацією і ніколи не заходили ні в туалети Верховної Ради України і не бачили, в якому вони стані. А ходять на свої персональні "золоті унітази", звичайно, їх не цікавить, куди народний депутат ходить.

ПИНЗЕНИК П.В. Треба правду сказати, ви праві в тому, що зараз відбувається певне затикання дірок і намагання використати залишки коштів. Проблема буде в тому, якщо це буде дійсно кожен раз. Тому ми зараз вже говоримо, що на наступний рік ми би хотіли бачити хоча би якийсь план по поточним ремонтам і по покращенню побутового забезпечення діяльності Верховної Ради. Ну, примітивно, щоб не було холодно, щоб не було соромно ходити в туалети, щоб не було соромно ходити по тим, ну, треба себе поважати і пропонувати якесь комплексне цілісне бачення. 

КУПРІЄНКО О.В. Я пропоную це зараз проголосувати. А скоро 2017 рік, а по наповненню приміщень і кабінетів подумаємо, що далі будемо робити. 

ПИНЗЕНИК П.В. Говориш, говориш, все рівно регламентний комітет. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ми і "Віче" закривали, а тепер будемо добавляти 2 мільйони, бо хтось не "роздуплився" і не поніс рішення парламенту туди, куди треба.   

ПИНЗЕНИК П.В. По "десятці" які думки? 
Світлана Михайлівна вважає, що не можна підтримувати, все хай іде в бюджет.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я вважаю, що нехай іде в бюджет.

ПИНЗЕНИК П.В. Михайло Миколайович.

ПАПІЄВ М.М. Я вважаю, що це абсолютно безалаберно, за такі речі треба виганяти всіх з роботи по статті. Ну, як це так, є гроші, є проблема…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так я не розумію, куди вони їх витратять. Хай вони мені скажуть, куди вони їх витратять. На якісь міфічні стенди, які придумав хтось невідомий, а я повинна виділить, розписатися 600 мільйонів. 

ПИНЗЕНИК П.В. Так, ближче до теми вже прозвучала пропозиція. Яка альтернатива стендам? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Якби це перший раз, я розумію, але кожного разу одне і те ж саме: то ми думаємо, то ми закладаємо.

ПИНЗЕНИК П.В. Петре Олеговичу, яка альтернатива фінансування відкритого парламенту і гарного? Куди би можна було з користю витратити ці кошти?

БОДНАР П.О. Ми зараз дуже стиснуті в часі, ми можемо тільки купити те, що є, причому тендерів ми вже не проведемо, 600 планшетів ми вже не дочекаємося, тобто тільки те, що можна… Ми точно все не витратимо. Зараз те, що можна, пропоную…

ПИНЗЕНИК П.В. Так ми говоримо на разі про ці півмільйона. Ці півмільйона можна збільшити фінансування якоїсь із тих частин, про які ми говорили як про абсолютно необхідність?
Так, витратні матеріали на картриджі закупити з запасом.

БОДНАР П.О. Так, ми купуємо картриджі, з вашого погодження, картриджі, папір, копіювальні машини, з яких продукуються тонни паперу, як сказав…

ПИНЗЕНИК П.В. Я про те, що ті 500, якщо, умовно кажучи, не бачать народні депутати покращання третього поверху кулуарів зі стендами, то ці 500 тисяч, які закладені у ваших пропозиціях саме на ці цілі, можуть бути використані на інші цілі?

БОДНАР П.О. У нас в пропозиціях все викладено, якщо ще якісь будуть, треба розглядати.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Ірино Олексіївно.

ЄФРЕМОВА І.О. Я хочу вас запитати. Хто-небудь коли-небудь з вас цілий день висиджував у залі Верховної Ради?

БОДНАР П.О. Ми ж не депутати. 

ЄФРЕМОВА І.О. А я вам рекомендую у вівторок прийти, коли цілий день. Там зламана система кондиціонування, там не вистачає повітря, там до вечора уже таке кисневе голодування, що депутат просто від цього п'яний приходить в готель. 
Далі. Чому ви нам не говорите, що в готелі не можливо жити? Там треба міняти білизну, треба міняти ковдри, там треба міняти усе. Там холод неймовірний, тому ми палимо стільки світла і кондиціонери ганяємо, тому що холодно. Скажіть мені, де це все закладено?

БОДНАР П.О. Ми не встигнемо цього реалізувати. Наприклад, для постелі треба…

ПАПІЄВ М.М. Ви ще 2 місяці тому знали, що економія буде. Ну, готуватися ж якось можна. Ми говоримо вже 3 місяці!

БОДНАР П.О. Готель "Київ" взагалі свою господарську окрему діяльність веде, і це складно трошки від них отримувати.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, якщо ми не пройдемо це питання, ми до наступного питання на 37 і 39 мільйонів навіть не перейдемо.

(Загальна дискусія). 

БОДНАР П.О. Шановні колеги! Тобто в нашій пропозиції, я так підсумую ще раз, є необхідні речі, які на сьогоднішній день  ми ще можемо встигнути придбати. Якщо ми цього не зробимо, не придбаємо, будемо викручуватися вже з Нового року. Ну, не викручуватися – працювати над вирішенням цих питань з Нового року. Придбаємо – то будемо мати якийсь запас. На ваш розсуд. І в нас прохання, в Управління справами, дозволити цей перерозподіл і зробити ці всі закупки. 

ПИНЗЕНИК П.В. Дозволяємо?  Не дозволяємо? 

ПАПІЄВ М.М. "З огидою", але треба підтримати.

ЄФРЕМОВА І.О. Парадокс получается. Люди понимают, что им нужно, и объяснить не могут по-человечески, что нужно и для чего, и приоритеты определить. Ну, мы толчемся на одном и том же три месяца. На одном и том же! Значит, вам не надо. Я так понимаю. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. У вас яка зарплата? Яка зарплата у Керівника Апарату? 30 тисяч гривень. Сам казав мені Кістіон.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Ви що, заздрите?

(Сміх у залі) 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так. Я піду Керівником Апарату і наведу порядок за півроку. Я обіцяю. 

ПИНЗЕНИК П.В. Хорошо. Итого. В цій частині що робимо? Давайте проведемо, щоб ми не виходили на нерезультативне рішення, у вас, я так розумію, позиція – "з огидою"? У Михайла Миколайовича – "без огиди".  "З огидою"? "З огидою". У вас? "З огидою" чи "без"? Ірина Олексіївна проти. Світлана Михайлівна проти. Раз, два, три, чотири. Я просто дивлюся, хто буде відповідальний за це все.

КУПРІЄНКО О.В. Хто-хто? Пинзеник!

ПИНЗЕНИК П.В. Ні, у вас вистачає і без мене голосів.

КУПРІЄНКО О.В. Тоді ставте на голосування.

ПИНЗЕНИК П.В. Ми голосуємо від присутніх.  

(Загальна дискусія) 
ПИНЗЕНИК П.В. Я відразу визначив, хто буде відповідальним. 

(Сміх у залі) (Іде загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, формально це у нас другий пункт проекту рішення, правильно? Про розгляд листів управління. Другий і третій, так, пункт.
Тоді і тендери вже. Немає часу ні з тендерами розбиратися, ні з чим. Маємо те, що маємо.
(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В.  Я вас заклинаю! Колеги, оскільки у нас визначилися серед членів комітету за реалізацію всього цього і хто буде здійснювати контроль, можна ставити на голосування? Хто за другий, третій пункт проекту рішення в цій частині? Прошу голосувати.

ПАПІЄВ М.М. Ще за що?

ПИНЗЕНИК П.В. Це те, що "з огидою". 

ПИНЗЕНИК П.В. Хто проти? Утримався? Утримався в знак солідарності один я з колегами з "Народного фронту". Рішення прийнято. Дякую. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Одна ремарка. Петре Олеговичу, проголосували, пішли вам назустріч, але, чесно кажучи, вже дістало. Останній раз! Я здивований, що Пинзеник утримася, бо я зараз почув аргументацію Михайла Миколайовича, бо дійсно, якщо є можливість зараз хоч щось зробити, то давайте робити. Хоча ще 3 місяці тому ми спілкувалися з комп'ютерниками вашими, я ж не просто казав, це економія серйозна на наступний рік, на наступні роки могло би бути, якщо б ви подали 3 місяці тому. Але ви чогось чекала. А чого чекали? Ми зараз по "двадцятьці" послухаємо.

ПИНЗЕНИК П.В. По "двадцятці" зараз поговоримо. Але питання в іншому. Колеги, у мене, в свою чергу, до вас прохання, якщо ми ідемо в 2017 рік, можливо навіть із кошторисом, так, якщо у нас є можливість. 

ПИНЗЕНИК П.В. Дивіться, колеги з Управління справами, оскільки ми з вами тут надовго, я маю на увазі, на 2017 рік. Я сподіваюся, що навіть якщо будуть позачергові вибори, то все одно ж швидко не організують, не раніше як на осінь. Я так маю надію, що ми кошторис на 2017 рік все-таки затвердимо при затвердженні бюджету. 
Тому у мене до вас таке прохання, що стосується отаких от видатків, стандарт робочого місця. Як має виглядати робоче місце працівника Апарату? Як має виглядати робоче місце народного депутата? Яка у нас потреба ще в чому, поточні ремонти. Тобто те, Петре Олеговичу, про що ми з вами говорили. Те, що можна зробити, те, що ми сприймаємо реально, а не у вигляді якихось прожектів. 
Проекти на зразок ліфтів, коли вони не працюють, копіювальної техніки, можливостей для пересування інвалідів, тобто вільного доступу і  так далі. Підтримання того ж самого номерного фонду, наших взаємовідносин з готелем, відносини з Управлінням житлових будинків, адмінбудинків. Я вас дуже прошу, це на 2017-й має бути пріоритет. Немає у нас великих прожектів, немає у нас величезних проектів. Нам потрібно, щоб під час виконання робіт УБК чи сторонніми організаціями підлоги не провалювалися, щоб ми не робили ремонти під час опалювального сезону і так далі, і тому подібне, щоб не було скандалів з нормативами забезпечення паливно-мастильними матеріалами. От на це, будь ласка, зверніть увагу. А для цього потрібен зрозумілий проект на цілий рік: коли, що і для чого ми робимо. Дякую за розуміння.
Переходимо до другої частини, яка у нас в четвертому пункті нашого проекту рішення. Тут все трошки складніше. Перерозподіл видатків, передбачених Апарату на 2016 рік, за пропозиціями Управління справами. За таблицею, за рахунок економії з оплати праці і нарахування на зарплати нардепів – 37 мільйонів 914 тисяч гривень. І спрямування незапланованого для перерозподілу залишку коштів у сумі 39 мільйонів 773 тисячі. 
Зараз нам все пояснять. Петре Олеговичу, кого ми слухаємо? 

БОДНАР П.О. Четвертий пункт, станом на сьогодні ми вже не встигнемо його реалізувати.

ПИНЗЕНИК П.В. Все дуже просто. Доповідь закінчена. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Петре Олеговичу, знову ж таки, у мене питання. Зараз ми вам погодились в "десятки", підійшли до вашої "двадцятки", а ви кажете: "Нічого не встигаємо і не чіпаємо". 

ПИНЗЕНИК П.В. Та ні, Дмитре Валерійовичу, навпаки. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ми ж погодили з "десятки". За що проголосували? 

ПИНЗЕНИК П.В. Маленький кусочок "десятки" і "двадцятку". А тепер ми говоримо про нашу зарплату, яку нам так і не виплатили. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. І що, ви не встигнете по ліцензіям по підтримці комп'ютерної техніки? 

ПИНЗЕНИК П.В. Олексію Олексійовичу, скажіть, будь ласка, якщо не вдаватися в проекти на зразок "електронного документа" і так далі, чи є нагальна потреба на підтримку ліцензійного продукту? 

СИДОРЕНКО О.О. Шановний Павле Васильовичу, шановні народні депутати! Потреба надзвичайно гостра, вона є. З огляду на ті юридичні дедлайни (там 40-45 днів, здається, відводиться на процедуру відкритих торгів), сьогодні маємо 7 грудня. Ніяк до 25 грудня ми не встигнемо (тендерний комітет, мається на увазі, не встигне) провести процедуру відкритих торгів. Але проблема, слушно ви зауважили, надзвичайно гостра. І величезне прохання: якщо є можливість, прийміть, будь ласка, рішення Комітету з питань Регламенту, що в першому півріччі 2017 року саме ці питання мають бути вирішені в пріоритетному порядку. Дякую.

КУПРІЄНКО О.В. А скажіть, яке саме програмне забезпечення ліцензійне вам необхідно.

СИДОРЕНКО О.О.  Програмне забезпечення, яке необхідно, передусім, ліцензії… 

КУПРІЄНКО О.В.  Я не питаю про ліцензії, я питаю…  

ПИНЗЕНИК П.В. Ні, ми про інше. Олег Васильович, поділіть, будь ласка, два питання – підтримка і нове. 

СИДОРЕНКО О.О. Користувацькі ліцензії "Шаре поинт юзер кол" 2 тисячі штук. 

ПИНЗЕНИК П.В. Підтримка яка? На підтримку, на продовження що нам потрібно зараз? 

СИДОРЕНКО О.О. На підтримку у нас зараз гостра потреба із ліцензіями процесорними на "Субеде Орак". "Субеде Орак" – це система управління базами даних "Орак", під якими всі діючі центральні бази даних. 

ПИНЗЕНИК П.В. Коли закінчується ліцензія? 

СИДОРЕНКО О.О. Вони закінчилися в 2004 році. З 2005 року Апарат Верховної Ради не здійснює закупівлі додаткових процесорних ліцензій і щорічної обов'язкової стандартної технічної підтримки. 
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А наскільки я знаю, ви працюєте, мабуть, не тільки з 2004 року, а працюєте ще з 2000 року.

СИДОРЕНКО О.О. Винятково в режимі надзусиль персоналу. Але це…

КУПРІЄНКО О.В.  Стоп, стоп, стоп! "Надзусиль персоналу" це що? 

СИДОРЕНКО О.О. Це те, що доводиться…

КУПРІЄНКО О.В. Є програмний продукт 2004 року, який працює і сьогодні, правильно? Він не обновлювався, але він працює. 

СИДОРЕНКО О.О. Версія. Він працює, ще раз підтверджую,  за рахунок того, що фахівці управління комп'ютеризованих систем здійснюють постійний моніторинг за безвідмовною роботою цих баз даних. 

КУПРІЄНКО О.В. А що таке "моніторинг програмного забезпечення"? 

СИДОРЕНКО О.О. Ми зараз будемо дискусію з вами проводити? 

КУПРІЄНКО О.В. Ні, ви просто думаєте, що тут сидять ті, які тільки книжки пишуть? А знаю, тому і задаю питання… 

ПИНЗЕНИК П.В. Ви хочете на стенограму озвучити це прекрасне слово, яке у вас зараз крутиться на язику? 

КУПРІЄНКО О.В. Я не скажу його.

СИДОРЕНКО О.О. Насправді, за останні три місяці ми маємо дуже серйозні проблеми із відмовостійкості діючих автоматизованих систем. Це, передусім, законопроекти, кадри і автоматизована система документообігу. Це саме за рахунок того, що ми щороку не маємо змоги закупити стандартну технічну підтримку. 

КУПРІЄНКО О.В.  Те, що ви тут розказуєте, можна розказувати бабусі на базарі – вони не розуміють.  А те, що ви тут розказуєте, ви з 2004 року працюєте на старих ліцензійних софтах, які працюють і зараз успішно, але треба купити. А для чого треба купити?

СИДОРЕНКО О.О. Почекайте! Олег Васильович! Ми навіть цю потребу не вносили в перелік пріоритетів. Що ми зараз обговорюємо? Я зараз говорю про те, що нам терміново для забезпечення повноцінного електронного  документообігу, повноцінного електронного законопроекту. 
КУПРІЄНКО О.В. Що таке "повноцінний електронний законопроект"?

СИДОРЕНКО О.О. Це уніфіковане програмне рішення, яке дозволяє всім суб’єктам права законодавчої ініціативи  працювати на одній програмній платформі. Тобто всі питання планування, створення, реєстрації, проходження, розгляду в комітетах.

КУПРІЄНКО О.В. Я суб’єкт законодавчої ініціативи, і ви мені розказуєте. Я знаю, що я приношу і Апарат, і воно потім з'являєтья на сайті.

СИДОРЕНКО О.О. Ні, ви говорите зараз про ту практику, яка діяла впродовж усіх скликань Верховної Ради, а це буде нова розробка. Це не є ліцензійне програмне забезпечення, це є розроблене програмне забезпечення.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, констатую, що у нас предмет обговорення закінчився чи що? 

КУПРІЄНКО О.В. Я намагаюсь з’ясувати, куди зараз просять гроші.

ПИНЗЕНИК П.В. Та вже нічого не просять. 

ЄФРЕМОВА І.О. Та ничего не просят. Смотрите, у нас на конец года получается экономия 70 миллионов. Мы никуда не успеваем ее использовать. Все, вопрос закончен. Правильно? 

ПИНЗЕНИК П.В. Оскільки ми зекономили трошки часу, можна  коротке питання? Я одержав відповідь з приводу "Ради", там знову ідеться про розробку техніко-економічного обгрунтування на якусь нову систему. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. "Рада-5".

ПИНЗЕНИК П.В. Ми з вами, Петре Олеговичу, пам’ятаєте, спілкувались про те, щоб якимось мінімальними зусиллями підняти систему, повернути в законне русло її функціонування. Що у нас там планується? 

БОДНАР П.О. Я поверхнево дав доручення. Перше доручення, яке я дав – вивчити з нуля проблему, яка пов’язана з сесійним залом і попередньо ми домовились, що вже після завершення  сесії  у спокійному режимі взятись за вивчення з нуля цього питання.

ПИНЗЕНИК П.В. А на 2017 рік  що ми будемо планувати у зв’язку з цим? Я дивився той проект, до речі, по переобладнанню сесійного залу. Там виникають певні питання, там навіть розробка цього техніко-економічного обгрунтування, вона теж, напевно, коштувала грошей і розроблена певною фірмою. 

ЄФРЕМОВА І.О. Вот вы сегодня должны были прийти и сказать вот как одно предложение: у нас остается, мы не успеваем. Но у нас есть предложение, что мы можем успеть туда, туда и туда. Все, больше ничего от вас не нужно. 

ПИНЗЕНИК П.В. Петре Олеговичу, про "Раду" ви мені окремо розкажете, якщо ви не проти.

ЄФРЕМОВА І.О. В прошлом году мы успевали отдать деньги на учебники. В этом году куда мы можем их отдать? 

(Іде загальна дискусія) 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я хочу задати питання з приводу того, скільки  грошей ви не використали? І найголовніше питання: хто відповідальний за те, що залишились кошти невикористаними по якимось конкретним програм?

КУПРІЄНКО О.В. Я продовжую запитання: і чому ви в цьому вийнні?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ні, я не хочу сказати, що в цьому винен особисто Петро Олегович, але я підтримую думку Михайла Миколайовича, що якщо просили про якісь програми і вони не використані, то, як мінімум, догана цим людям повинна бути. А в кращому випадку їх просто потрібно звільнити. Скільки грошей і по яких програмах не використали?

ПИНЗЕНИК П.В. Ви хочете, щоб звільнили керівництво Верховної Ради за те, що нам не платили зарплати?

БОДНАР П.О. 70 мільйонів економія – це абсолютно. Це по зарплатах народних депутатів. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ми їх не чіпаємо.

БОДНАР П.О. Решта – наші кошти. Ми мали би використати практично повністю. Так. Завдяки  ще вашому рішенню ми вже майже "під нуль" все вичистили. Там мінімально лишається.

(Іде загальна дискусія) 

БОДНАР П.О. Давайте я на завтра до обіду теж підготую цю з точними цифрами довідку. 

ПАПІЄВ М.М. Дивіться, якщо у нас це, то ми приймаємо рішення комітетом про те, що спрямувати економію фонду заробітної плати народних депутатів України для запровадження з Нового року мінімальної заробітної плати 3 тисячі 200 гривень. Кабінету Міністрів  доручити використати ці кошти для соціальної підтримки людей. І все.  Іншого тоді варіанту немає. 

ПИНЗЕНИК П.В. Це просто чудо. Підтримуючи ініціативу уряду про підвищення. Геніально. Головне – реалізуємо.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. І пенсіонерів-народних депутатів.

ПИНЗЕНИК П.В. Шкода, що ми не можемо якусь гендерну програму реалізувати за ці гроші.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Або давайте направимо на реалізацію Стамбульської конвенції. 

(Іде загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги! Питання про фінансове забезпечення діяльності Верховної Ради України. Серйозне питання.  Проект кошторису Верховної Ради на 2017 рік і норми витрат на одного народного депутата України на 2017 рік. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це де?

ПИНЗЕНИК П.В. Як де? Це у наших повноваженнях Верховної Ради України. Петре Олеговичу. Доложите "текущую обстановку", що робиться в бюджетному комітеті, в Апараті Верховної Ради, в Управлінні справами.   Що робити будемо?

КРИЛОВА І.І. Попередній проект кошторису був направлений до Комітету з питань Регламенту та бюджетного комітету. Було погоджено ще виділення додаткових коштів, які були необхідні для забезпечення оплати праці народних депутатів згідно проекту постанови. Тоді було прийнято рішення з приводу оплати праці народних депутатів, але потім прийняли народні депутати постанову, що виключити пункт 3-4 з тих висновків. 
Відкритим залишається питання оплати праці народних депутатів. Відтак, відшкодування і фонд оплати праці. 
По Кошторису, наскільки я розумію, все було узгоджено і в Комітеті з питань Регламенту, і в бюджетному комітеті. 

ПИНЗЕНИК П.В. Поточний проект кошторису передбачає фінансування, виходячи…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Не видать нам зарплаты, как обычно. 

БОДНАР П.О. Але на сьогодні ведеться робота над тим, щоб визначити, за яким принципом нараховувати. 

КРИЛОВА І.І. На рівні попередніх років. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так вы же будете выскакивать и рассказывать, что вам деньги не нужны. 

ПИНЗЕНИК П.В. Амбітна мета – прийняття Верховною Радою Кошторису Верховної Ради на наступний бюджетний рік близька до реалізації. Унормування заробітних плат народних депутатів разом з нею теж близька до реалізації. Вперед і в бій? 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. На капвидатки ми щось закладаємо? 

(Загальна дискусія)   
 
ПИНЗЕНИК П.В. По системі "Рада" тільки проектно-кошторисна документація, по-моєму, да? Петре Олеговичу, на "Раду" тільки проектно-кошторисна документація там закладена, по-моєму? В тій же самій сумі, що і в минулому році. Там 7,2 чи що там. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Більше нічого не просимо?  

ПИНЗЕНИК П.В. 7,2. Все. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Петре Олеговичу, на капвидатки ви просите тільки оце, більше нічого не просите? 

(Загальна дискусія)

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, голосуємо? 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Давайте бухгалтера послухаємо, майбутнього головного.
КРИЛОВА І.І. 14 мільйонів передбачено капітальних видатків. З них 7,2  на проектно-кошторисну документацію "Рада-4", так скажемо, системи голосувань нового покоління. А також капітальний ремонт і реконструкція. Перелік об'єктів Володимир Андрійович має узгодити ще.

СИДОРЕНКО В.А. Перелік об'єктів я передав в бухгалтерію, в Міністерстві фінансів захищали. Він є у вас. 

КРИЛОВА І.І. Так. Я, справа в тому, що не пам'ятаю зараз. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я вибачаюсь, представтесь, будь ласка. 

СИДОРЕНКО  В.А. Пробачте. Сидоренко  Володимир Андрійович – завідувач відділу будівництва управління справами. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Отже, на капвидатки ви просили на наступний рік яку суму?

СИДОРЕНКО В.А. По пам'яті не готовий доповісти, але було там більше 40 мільйонів. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. На що саме? 

СИДОРЕНКО А.В. Грушевського, 5. 

КРИЛОВА І.І. От на Грушевського, 5 – 300 мільйонів передбачено.

СИДОРЕНКО А.В. Не хочу дезінформувати. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Зараз ми затверджуємо проект кошторису. Він буде винесений в зал. Я чому і задаю питання: капвидатки я там не бачу. Побачив 14 мільйонів…

КРИЛОВА І.І. Так, 14 мільйонів.    

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Так, і все. З яких левова частка на проектно-кошторисну документацію, половина. А половина?

КРИЛОВА І.І. 5 мільйонів – капітальний ремонт адміністративних будинків Верховної Ради. І реконструкція – 1мільйон 400.  

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А де ваші 40 мільйонів?

КРИЛОВА І.І. Не передбачено. Не передбачено проектом держбюджету. Не пройшло, не підтримали.

КУПРІЄНКО О.В. А мені цікаво, як людина, яка буде розпорядником капітальних видатків, зможе щось капітально ремонтувати чи будувати, не пам'ятає об'єктів, які вона будує чи планує це робити. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Його щойно призначили.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Вас щойно призначили?

СИДОРЕНКО В.А. Ні, мене не щойно призначили. Я вибачаюся, але по пам'яті не хочу називати об'єкти і цифри, тому що, перше…

КУПРІЄНКО О.В. А скільки таких об'єктів?

СИДОРЕНКО В.А. Об'єктів 5 чи 6. Там були 4 коригування. І ми були в Міністерстві фінансів.

КУПРІЄНКО О.В. Ну, назва об'єкту, вона ж… 4 об'єкти у вас на фінансуванні, а ви не можете назвати жодного. Якось це виглядає.

СИДОРЕНКО В.А. Вибачте, я за рік 5 чи 6 варіантів переробляв, корегував. Тому зараз сказати чітко я.

КУПРІЄНКО О.В. Різних об'єктів чи одних і тих самих?

СИДОРЕНКО В.А. Одних і тих. Але більше. 

КУПРІЄНКО О.В. І ви не знаєте, як вони називаються.

СИДОРЕНКО В.А. Я знаю, як вони називаються.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  А провулок Рильський там у вас є?

СИДОРЕНКО В.А. Є.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А ви знаєте нашу позицію по провулку Рильський?

СИДОРЕНКО В.А. Не знаю.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А ми не хочемо давати коштів, бо на провулку Рильський була відремонтована будівля, потім її передали комусь в оренду і повернули по акту в належному стані, хтось з управління справами підписав, з управління будинків. І ми досі чекаємо, коли ця людина понесе відповідальність, бо повернули будівлю просто в розгромленому стані, а потім у регламентного комітету просять, щоб дали 32 мільйони. А ми кажемо: "А ви знайдіть винного!" Тому на провулок Рильський ми точно не хочемо давати гроші.

СИДОРЕНКО В.А. Я вибачаюсь, я не володію такою інформацією.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я вам пораджу приходити на засідання регламентного комітету, або читати рекомендації від регламентного комітету, які ми розсилали всім керівникам.

КУПРІЄНКО О.В. Ви як мінімум маєте знати, що у вас у віданні.

СИДОРЕНКО В.А. Знаю, у мене є все. Я можу зараз сказати. 

КУПРІЄНКО О.В. ну, так ви кажете, що ви знаєте про провулок Рильський.

СИДОРЕНКО В.А. Провулок Рильський, 8, будинок.

КУПРІЄНКО О.В.  Ви там хоч раз були?

СИДОРЕНКО В.А. Я був там.

КУПРІЄНКО О.В. В якому стані будинок?

СИДОРЕНКО В.А. В напіваварійному стані.

КУПРІЄНКО О.В. А ви знаєте, що ви його прийняли в  такому стані?

СИДОРЕНКО В.А. Не може цього бути, тому що я був… Я з повною відповідальністю заявляю, що в 2011 чи 2012 році, не буду підтверджувати точно в якому, але він був в напівзруйнованому стані. Тому що будинок будувався як будівля гуртожитку вищої партійної школи.

ПИНЗЕНИК П.В. Питання в іншому. Там у нас були документи, нам показували, про передачу по акту "після оренди в належному стані, придатному для використання". 

СИДОРЕНКО В.А. Не відповідає дійсності.

ПИНЗЕНИК П.В. Ми знаємо, що воно не відповідає дійсності. Питання в тому, що акт такий є.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Акт є, і його підписали.

СИДОРЕНКО В.А. Хто підписав, не знаю. Я був  в 2011-2012 роках в цій будівлі, там в більш-менш технічно належному  був тільки кабінет голови суду.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ми і хочемо дізнатися, хто ж таки підписав. 
І друге питання. Садову, 3-а ввели в експлуатацію повністю? 

СИДОРЕНКО В.А. Садова, 3-а введена в експлуатацію державним актом в 2003 році. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ні, це про те, що добудову робили. 

СИДОРЕНКО В.А. Садова, 3. Реконструкція з надбудовою та прибудовою, буквально місяць чи 20 днів тому отримано сертифікат відповідності, завершено комплекс робіт по вводу в експлуатацію. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Тобто ще не ввели в експлуатацію? 

СИДОРЕНКО В.А. Вже ввели в експлуатацію. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Все? Закрили питання? 

СИДОРЕНКО В.А. Питання фінансування практично закрили. 
Там була проблема, по технічних умовах, недовиконані роботи по енергозабезпеченню, тому були виділені кошти.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ви у нас просили капвидатки на 2016 рік, ми виділили там близько 4 мільйонів, нам обіцяли, що введуть в експлуатацію цю будівлю.

СИДОРЕНКО В.А. Я знаю про це. І введено в експлуатацію. 2,7 мільйонів було виділено. Переглянули, зменшили кошторис, переглянули видатки і за 2,7 мільйона вклалися та завершили комплекс робіт по реконструкції, перша черга – надбудова. Тому що там згідно проекту дві черги. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Тобто другу чергу ще не ввели?

СИДОРЕНКО В.А. Об'єкт називається "Реконструкція адміністративного будинку з надбудовою та прибудовою", але коли було відсутнє фінансування, то розділили на 2 пускових комплекси: перший комплекс – це реконструкція з надбудовою, другий комплекс – прибудова. Згідно передпроектних напрацювань в другий комплекс входитиме, де бухгалтерія, флігель цей, двоповерховий будинок. Він в аварійному стані, тому що там просадочні грунти і постійно виникають тріщини. І зараз є звернення до Управління будинками. Тому на тому пятні планувалося і планується на сьогоднішній день, якщо буде фінансування, завершити робробку проекту і побудувати 9-поверхову прибудову до будинку Садова, 3. 

ПИНЗЕНИК П.В. Це де? У дворі? 

БОДНАР П.О. Замість будинку, де бухгалтерія, був план поставити такий будинок.

ПИНЗЕНИК П.В. Володимире Андрійовичу, дякую. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ви ж самі кажете, що там грунти, двоповерхова будова тріскається постійно, а ви кажете, що побудувати там 9-поверховий будинок. 

СИДОРЕНКО В.А. Дозвольте я проінформую. Там "ленточный" фундамент.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А треба на сваях будувати, так?

СИДОРЕНКО В.А. А треба палеве поле. 

ПИНЗЕНИК П.В. І що, на такому пятні забудови можна побудувати 8-поверховий будинок?

СИДОРЕНКО В.А. Так. 
Навіть коли ми перед проектними напрацюваннями проходили у 2006 році містобудівельну раду, то є протокол засідання містобудівельної ради, що затверджено. 

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, Володимире Андрійовичу. 

СИДОРЕНКО В.А. Видатки на наступний рік зачитати? Те, що ми просили потребу у капвидатках. 

ПИНЗЕНИК П.В. Який сенс у потребі, коли вже є проект кошторису, запропонований Управлінням справами? 

БОДНАР П.О. Там немає їх. 

СИДОРЕНКО В.А. Чому немає? 

ПИНЗЕНИК П.В. Цю дискусію без нас тоді, чому немає. 
Колеги, які ще питання до проекту кошторису? Заканчиваем эту часть. У нас  ще пара законопроектів. Тоді давайте кошторис затвердимо, якщо немає заперечень і поговоримо з Апаратом про проект кошторису. 

ПАПІЄВ М.М. У мене питання одне. Світлана Михайлівна нас скромно не інформує. Ми вчора були на робочій групі, яку проводив Голова Верховної Ради, до речі, до нашої честі, Голова Верховної Ради України чи‑то вперше, ну, сам факт, я думаю, не востаннє, дуже позитивно відгукнувся за Комітет з питань Регламенту, який наголосив йому, що змінювати Регламент без комітету це неподобство, і він сприйняв цю інформацію. 
Крім того, було сказано, що процедура затвердження кошторису, вона буде одночасно з затвердженням бюджету. Це я просто ставлю до відома. Це та інформація, яку дав Голова Верховної Ради. У нас бюджет буде затверджуватись 20 чи 22 грудня. Фактично ми зараз зможемо прийняти рішення схвалити цей проект, але враховуючи те, що ще є достатньо часу, щоб ми могли там підкорегувати і щось уточнити. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  В проекті кошторису, в  мене запитання до керівника автобази, була  пропозиція в рішенні регламентного комітету зменшити норми витрат на народного депутата в два рази. В проекті кошторису,  скільки ви заклали витрат на народного депутата? 

НАГОРНИЙ А.М. По КВЕК 2210 граничний обсяг загладений 13 мільйонів 89 тисяч. Це на придбання пального – 9 мільйонів 989 тисяч і на придбання запасних частин, автошин, акумуляторних батарей – що залишилось.

ПАПІЄВ М.М. І скільки це порівняно з поточним роком.

НАГОРНИЙ А.М. З поточним роком – це зменшується.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Андрію Миколайовичу, ви не почули мого питання. Я не знаю, скільки в грошах ви на що заклали. Я задав питання: в розрахунках на 2017 рік чи зменшили ви норму витрат на кожного народного депутата? Звертаю вашу увагу, що в кошторисі 2016 року були розрахунки на кожного народного депутата 25 нормочасів в місяць витрат на службове авто. Було рішення регламентного комітету, яким вам  пропонувалось зменшити це в два рази – до 12 годин. Моє запитання: чи в розрахунках кошторису на 2017 рік ви використали на 12 годин або по-старому – на 25 годин? 

НАГОРНИЙ А.М. Зменшили до 12-и. 

(Загальна дискусія) 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Чому я задаю це питання? На народних депутатів 2016 року фінансування було отримано на сто відсотків. Було на сто відсотків. 

КУПРІЄНКО О.В.  Це різні речі.

(Загальна дискусія)    

ПИНЗЕНИК П.В.  Голосуємо тоді кошторис. Колеги, хто за рішення  комітету запропоноване щодо кошторису і норм витрат? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. 

(Шум у залі) 

ПИНЗЕНИК П.В.  А тепер можна трішки питань позадавати, якщо є бажання. Але я прошу якось в реальний час вкластись. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Дивіться, ми будемо закінчувати, але в мене є, Петре Олеговичу, запитання. Ну, я так, стисло. У мене запитання по їдальні. Я хотів би це питання сьогодні підняти. І врешті-решт я хотів би від вас почути, що зараз відбувається з "Їдальнею". Це перше. Друге, що відбувається з її керівником. Звертаю вашу увагу, що згідно з інформацією стосовно керівників державних підприємств та установ, що належать до сфери Управління справами Апарату Верховної Ради, зазначено, що Гермашенко Олег Андрійович – контракт призначений до 31.07.2019 року (згідно з контрактом). Згідно вашого листа від 15.11 зазначено, що він ще проходить термін випробування. Не розумію, де помилка? У вашому листі чи в інформації, яку нам подали…

КИШКАР П.М. Можна доповнити ваше питання?

КУПРІЄНКО О.В. Головуючий не надав тобі слова.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. По керівнику. І що  відбувається зараз. Хочу звернути увагу на те, що, знову ж таки це моє суб'єктивне враження як члена регламентного комітету, секретаря та просто народного депутата, який харчується в їдальні, стало набагато краще. І ще звертаю вашу увагу, що згідно з моєю інформацією, ми ставили завдання керівнику вийти на товарообіг після Нового року не менше, ніж 2 мільйона.

КУПРІЄНКО О.В. Вийшов?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Згідно з моєю інформацією, за листопад їдальня вийшла на більше, ніж 2 мільйони.

ЄФРЕМОВА І.О. А чому тоді його тримають на випробувальному терміні?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ми б хотіли почути, що там відбувається взагалі.

ЄФРЕМОВА І.О. Ну, давайте послухаємо. 

БОДНАР П.О. Гермашенко Олег Андрійович тут присутній. Укладено в серпні, якщо я не помиляюсь, угоду на три роки з випробувальним терміном. Зараз завершиться випробувальний термін. Чому випробувальний термін був передбачений? Тому що, як в народі кажуть, на холодне дую після попередніх. Зараз налагоджено процес, погоджуюся з вами. Були труднощі. Останні ще штрихи, Олег Андрійович, є ще труднощі. Так? І сподіваюся, що ми завершимо всі питання з труднощами і підемо в плюс далі. 
Конкретно по кухні питання, ну, по їдальні, пропоную запитати Олега Андрійовича, тут присутнього, Гермашенка. Або що ще я можу сказати? 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ні, я просто хотів почути: якщо укладений контракт до 2019 року, у мене немає запитань. Єдине що…

КУПРІЄНКО О.В. Ви порушуєте регламент, ви зловживаєте часом. 

ЄФРЕМОВА І.О. Я хочу вам сказати, Петре Олеговичу, що у директора підприємства "Їдальня", що називається, не труднощі, в нього караул. Ви знаєте, скільки вже не виходить бухгалтер на роботу? Знаєте. Ви знаєте, що фінансові документи неможливо зробити? Так що з цим робить? Люди додатково не отримують там по зарплаті, бо підписати нікому. Далі: дотації не отримують, бо підписати документи нікому. Караул твориться! Кінець року – бухгалтера немає, і сказала, що не знає, коли вийде. Що робити? Потерпає колектив. 

КИШКАР П.М. Можна доповнити? Спробую третій раз. Дійсно, я погоджуюсь з пані Іриною, питання насправді два. Це той бухгалтер… Чи як посада називається правильно? 

ЄФРЕМОВА І.О. Головний бухгалтер. 
  
КИШКАР П.М.  Головний бухгалтер "Їдальні", власне…  Якщо у вас не вистачає мудрості її звільнити, давайте нашими руками. Чим вам допомогти, щоб її звільнити і найти нового керівника? Але тільки за законом. Але друга людина це хто там? Постачальник головний чи як називається ця посада, підкажіть мені.

ГЕРМАШЕНКО О.А. Заступник директора. 

КИШКАР П.М. Заступник директора з постачання, так? 
І третє – це суто процедурне питання, одна маленька дрібничка, яка тягне, правда, на кримінальну справу – це сам процес передачі майнових зобов'язань, які до сих пір не виникли у директора цього підприємства. Будь ласка, хай вони виникнуть. Хай директора чи бухгалтера, називайте як хочете, як воно там по посадовій, по штатці називається, звільніть, будь ласка, бо вона створює непотрібну напругу в нормальному колективі. Одна людина тероризує колектив "Їдальні"! Перекладаю вам людською мовою. 
Звільніть, будь ласка, я вас прошу як народний депутат. Звільніть, не потрібен такий менеджер взагалі! Ну, 40 днів на лікарняному побуде, можна за законом її звільняти. Я думаю, що вона побуде більше. 
Тому вживайте цих заходів! Там нормальний колектив, який готовий працювати. Ставте їм нормальні задачі – 2, 2,5, ну, які виходять із тих об'єктивних реалій, які є, і дайте їм нормально працювати. Там все нормально! За  виключенням двох людей. Дякую. 

БОДНАР П.О. Питання, які вами озвучені, це є питання для рішення керівника цього підприємства. Крім того, я беру участь і допомагаю Олегу Андрійовичу вирішувати ці питання в силу можливості по часу і по впливах.
На теперішній день з бухгалтером Олег Андрійович ніби знайдено якесь рішення цієї проблеми. Проблема полягає в тому, що пішла на лікарняний вона хворіє і її немає.

ЄФРЕМОВА І.О. Поки вона не передасть матеріальну частину, не може бути рішення ніякого.

БОДНАР П.О. Тобто ми шукаємо рішення. Я по можливості беру участь і працюємо над цим питанням.

ЄФРЕМОВА І.О. Хочете я вам скажу, як її вилікувати? Треба її знайти, потелефонувати або приїхати до неї і сказати, що, якщо завтра ти не вийдеш на роботу, там будуть правоохоронні органи, які проведуть аудит, і тоді ти сядеш! Все, і прийде вона на роботу зразу.

БОДНАР П.О. Один із варіантів, який ми розглядаємо, це аудит. Найти й додзвонитись неможливо. Роботу робимо, я вам стверджую.

ПИНЗЕНИК П.В. Петро Олеговичу, а можна звернутися до того, хто рекомендував цю людину? Вона ж не з повітря взялася.

(Загальна дискусія). 

ПИНЗЕНИК П.В. Скажіть, будь ласка, інше питання, у нас керівництво автобази присутньо. Ви давали проект оцей о поетапній заміні рухомого складу оцього. Припустимо, він нам подобається, він хороший. І що це означає на практиці? Яким чином його реалізувати, якщо його реалізувати?

НАГОРНИЙ А.М. Доповідаю. Аналіз експлуатації автомобілів, транспортних засобів на автобазі показує, що парк застарів, вік автомобілів 12-14 років. Кожен рік витрати зростають на 23 відсотка. Проаналізувавши, ми бачимо такі цифри: за 6 років, починаючи з 2017 року порахувати скільки грошей потрібно на пальне, то виходить 55,1 мільйона. В той же час запчастини, акумуляторні батареї, автошини – 26,6 мільйона за 6 років. І того виходить 81,7 мільйона гривень. А на закупівлю 100 одиниць електромобілів буде 81,5 мільйона гривень

ПИНЗЕНИК П.В. Це все ми зрозуміли, навіть презентації читали. Я мав на увазі інше. У 2017 році проект кошторису видатків на часткову заміну не передбачає. Якщо ми, наприклад, всі разом погоджуємося, що з 2018, то коли будуть пропозиції щодо поетапного фінансування у вигляді бачення фінансового плану? 

НАГОРНИЙ А.М. На першому етапі, наприклад, за 2018-2019 роки, за 2 роки закупити 10 автомобілей. На це потрібно 8,7 мільйона гривень.
Продати також 10 автомобілей застарілих марок Opel Omega. За 10 автомобилей можно выручить 1 миллион гривен на аукционе. 
На втором этапе реализовать 30 автомобилей и закупить 27 электромобилей.

ПИНЗЕНИК П.В. Що на другому етапі, Camry підуть, чи що? 

НАГОРНИЙ А.М. Мы изучали рынок, Nissan Leaf.

ПИНЗЕНИК П.В. Ні-ні, що піде на продаж? 

НАГОРНИЙ А.М. В продажу пойдут в первую очередь 26 Opel 2002 года. Они самые затратные в эксплуатации. Продать этих 26 Opel и 14 Skoda 2004 года.

ПИНЗЕНИК П.В. Тобто Opel і Skoda, і Camry в останню чергу? 

НАГОРНИЙ А.М. Так, Camry в останню чергу, вже на третьому етапі. 

ПИНЗЕНИК П.В. Логіка зрозуміла більш-менш.
Петре Олеговичу, доопрацюєте все це? Там тоді треба буде це все "пропихувати" і через постанову Кабміну, можливо, і через кошторис 2018 року. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Електромобілі нехай купляють. 

ПИНЗЕНИК П.В. Ну, Leaf. Поки що Leaf. Немає більше нічого на ринку, я так розумію, поки що. 

НАГОРНИЙ А.М. Все інше слабеньке. Це двомісні авто, смарти.
Отпадают затраты на бензин, на масла, на всякие спецжидкости, на запчасти. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Можна ще запитання?

ПИНЗЕНИК П.В. Звичайно. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ми ще з їдалнею не закінчили.

ПИНЗЕНИК П.В. Не закінчили? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні. 

ПИНЗЕНИК П.В. Вибачте.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Петре Олеговичу, по "Їдальні", ви вже зрозуміли, що не тільки регламентний комітет тримає ситуацію під контролем, а й усі народні депутати. Тим більше, що дуже багато народних депутатів відмічають саме позитивний ефект від того, що відбувається з приходом нового керівника. Тому ми, скажемо так, дуже неоднозначно реагуємо, коли знову починають казати, що керівника цього звільнять, колектив розпустять, заведуть якусь комерційну структуру. Хочемо вам абсолютно відверто сказати, що регламентний комітет не дасть цього зробити, підтримує нинішнього керівника саме через те, що ми бачимо дуже серйозні позитивні зрушення в роботі. Я вам скажу відверто, стало набагато краще. 
У мене ще є запитання по Управлінню будинками. На теперішній час надали інформацію, що є 9 вільних службових квартир. Тому у мене запитання, яким чином будуть використовуватися ці квартири? Я хотів би почути відповідь від Петра Олеговича чи від людини, якщо тут є присутня ця людина, яка відповідає за Управління будинками. 

БОДНАР П.О. Щодо житлових будинків зараз не присутня ця людина, ми не запрошували, не планували. Олегу Васильовичу ми відповіли на ряд депутатських звернень і там подетально вивчили. Але зараз ми окремо готуємо до регламентного комітету звернення з пропозиціями, як їх можна використовувати: чи продавати, чи віддавати в оренду чи можливо використовувати як службове житло. Там є юридичні нюанси, але ми підготуємо і надамо. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Де це знаходиться?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Вулиця Срібнокільска. 

ПИНЗЕНИК П.В. Це Позняки.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  І є ще, ну, це вже не питання, це вже пропозиція. Якщо ви пам’ятаєте, я запрошував інформацію щодо працюючих пенсіонерів. Надали мені список, на теперішній час 43 пенсіонери у вас працює, тому однозначно це люди, які працюють там в комітетах, в наукових, і немає сенсу, я розумію, що люди досвідчені і немає сенсу навіть піднімати  питання. А ось по відсутній тут Ользі Миколаївні… Ви повинні зрозуміти, у вас, я бачу, молода команда. Тому для мене дивно, коли ця людина, по-перше, вона вже пенсіонер з 1 липня. Якщо вона постійно хворіє…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. У вас є кандидатура?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Ні, у мене немає кандидатури. Я запропонував, от, сидить її заступник, нехай стає головним бухгалтером і все, працює. У нас, знаєте, є такий термін, я вам про це казав, що це "попєрєдніки". Так от, "попєрєдніки", як  працюють 20 років, так у вас і працюють… Поки ви не звільните одну, дві ключові людини, поки у нас будуть відбуватись, ви ж бачите… Я кажу про людей, які відповідають за перекидки.
Це моя пропозиція, ви її почули. Я хочу вам сказати, що ми ж бачимо, що там, де є у вас позитив, ми вас підтримуємо, а де у вас негатив, ми вам хочемо допомогти і вказуємо на те, що у вас відбувається в колективі.  Тому поміняйте деяких: головний бухгалтер "Їдальні", головний бухгалтер Управління справами, і все у вас буде добре. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Появилось видео,  как руководители автобазы Верховной Рады сливают бензин. 

ПИНЗЕНИК П.В. Прямо під воротами зливають? 

КУПРІЄНКО О.В. Давайте іти по порядку денному. 

ПИНЗЕНИК П.В. Каністри заправляють з бензоколонки на території бази. Два-три раза в неделю автомобили спецбокса приезджают на заправку, заливают бензин в канистры. На відео зображено, як заливають в каністри,  а потім не зображено, их заправляют в личные автомобили руководителей автобазы. 

НАГОРНИЙ А.М. Это 	единственное, что в канистры наливают на спецбоксы, когда машины поздно заезжают туда и заправляют.

ПИНЗЕНИК П.В. Посмотрите видео, скажите нам, что там изображено. 

ЄФРЕМОВА І.О.  Я все-таки хочу закінчити і хочу сказати, перше. Знаєте, от ми весь час кажемо: наведіть порядок в "Їдальні". Я хочу, щоб на наступний наш комітет, будь ласка, Петре Олеговичу, з керівником "Їдальні" прийшли і доповіли нам, що вже зроблено. Не треба тягти зашморгом, але прийдіть і скажіть, що зроблено з приводу бухгалтера, як розвиваються події і так далі, і коли людина на постійній основі буде працювати. 
Далі. Хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, всі комунальні послуги проплачує бюджет? 

БОДНАР П.О. "Їдальні"?  

ЄФРЕМОВА І.О. Да. 

БОДНАР П.О. Так. 

ЄФРЕМОВА І.О. На наступний рік ми закладаємо ці комунальні послуги для "Їдальні"? Закладаємо. Тоді скажіть, з якого переляку з'являється лист Управління адміністративними будинками Управління справами, де перший заступник директора Драбков пише директору "Їдальні" про те, що ви повинні сплачувати комунальні послуги тепер управлінню будинками? Які вони комунальні послуги повинні сплачувати?   
  ДРАБКОВ Д.М. Немає ніяких взаємостосунків з ДП "Їдальня", тому займана площа, яку займає "Їдальня", 2725 метрів, ці витрати несе наше управління в повному обсязі. 
      
ЄФРЕМОВА І.О. Хто вам їх компенсує? 

ДРАБКОВ Д.М. Ніхто. 

ЄФРЕМОВА І.О. Не може такого бути. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А 25 років хто компенсував? 

ЄФРЕМОВА І.О А в кошторисі написано. 

ДРАБКОВ Д.М. В кошторисі ми. Але ці площі замає ДП "Їдальня".

КУПРІЄНКО О.В.  Ви на бюджетному фінансуванні? 

ДРАБКОВ Д.М. Звичайно. 

КУПРІЄНКО О.В. Так а що ви цим займаєтесь? А "Їдальня" на якому фінансуванні? Це ви що взагалі з глузду з'їхали?!

ПАПІЄВ М.М. А раніше як було? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ну, 25 років як було? 

КУПРІЄНКО О.В. Драбкову невідповідність, догану за цього листа і суворе попередження. І ще одна така витівка – "досвідос". Це називається "внутрішньовидова боротьба", яка "як не вдарю, так хоч плюну". Ви взагалі розумієте, про що я говорю, чи ви думаєте – тут всі дурні і не розуміють?  Одна установа на бюджетному фінансуванні, друга сидить на бюджетному фінансуванні. Бачите, вони нашу площу займають. 

ЄФРЕМОВА І.О. Це площа Верховної Ради, а не ваша! 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Скажіть, як було раніше. 

ПАПІЄВ М.М. Так скажіть, як було раніше. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Як було в минулому році? (Шум у залі)

ПАПІЄВ М.М. Почекайте, почекайте! Як це ви не знаєте? Ви пишете листа, і не знаєте, як було раніше. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А ви що з вчорашнього дня працюєте чи що? 

ПИНЗЕНИК П.В. В складі дотації "Їдальні" повинні "сидіти" гроші на оплату комунальних послуг. Ці гроші сплачуються Управлінню адмінбудинками. 
(Загальна дискусія)   
   
ПИНЗЕНИК В.М. Мають підвищитися ціни на харчі в їдальні.

ЄФРЕМОВА І.О. Безумовно. Тоді підвищаться ціни в їдальні. Ви розумієте, що ви робите?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні, він точно розуміє, що він робить…

КУПРІЄНКО О.В. Я пропоную в рішенні комітету записати: "Рекомендувати розглянути".

ПИНЗЕНИК П.В. Я так розумію, що тут два варіанти. Олеже Васильовичу, тут два варіанти: або зменшити фінансування Управління адмінбудинками на цю суму, оскільки воно одержує відповідно компенсацію від "Їдальні", і збільшити, додати "Їдальні" на цю суму для того, щоб  вона могла перерахувати Управлінню будинками. Чи як?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  А для чого це?

ПИНЗЕНИК П.В. А для чого? От я питав, смисл цих?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Вони знаходяться всі в управлінні. Вони в одному управлінні. Вони підрозділи.

ПИНЗЕНИК П.В. І дійсно, питання, чому виник зараз  цей лист? Підніміть, будь ласка, документацію і подивіться, яким чином фінансувалася оплата послуг відповідних в попередні звітні періоди, хто був платником і хто оплачував. Не може бути "двойного счета". Якщо ви хочете, щоб "Їдальня" заплатила вам кошти, значить, будь ласка, поверніть ту частину, яку вам дали. Для чого ви це робите? Тобто у вас немає джерела покриття? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це ж не приватна фірма.

ПИНЗЕНИК П.В. Дмитре Михайловичу, у вас є джерело покриття на комуналку? Ну, яке джерело покриття на комуналку на ці площі? 

ДРАБКОВ Д.М. Бюджетні кошти.

ПИНЗЕНИК П.В. Бюджет. А ви ще хочете одержати?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ну, конечно.

ПИНЗЕНИК П.В. Ви два рази хочете їх оплатити?

КУПРІЄНКО О.В. Тому просимо вас звернутися до управління для врегулювання відносин і укладання договорів на оренду. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Дмитре Михайловичу, скажіть мені, будь ласка, ви з  якого часу працюєте керівником цього департаменту чи управління?

ДРАБКОВ Д.М. Я  перший заступник.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А, тем более. 

ПИНЗЕНИК П.В. А де керівник?

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А де ваш керівник?

ДРАБКОВ Д.М. У відпустці. 

ЄФРЕМОВА І.О. Отлично. С бухгалтером вместе. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Хорошо. Ви як перший заступник, які функції ви виконуєте? Що у ваші повноваження входить?

ЄФРЕМОВА І.О. Взагалі?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Взагалі.

ЄФРЕМОВА І.О. Я повністю заміщую.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ви повністю заміщуєте. Дайте мені відповідь, будь ласка, як оплачувались у минулому році ці відносини по комунальних? 

ДРАБКОВ Д.М. Ми закладали загальний кошторис на всіх споживачів.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ну? А що сталося в цьому році?

ДРАБКОВ Д.М. Я дивлюся на те, що "Їдальня" займає 2725 метрів, і ми сплачуємо…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Тоді наступне питання. Ви мене не розумієте. Вам було закладено гроші на освітлення, опалення "Їдальні"?

ДРАБКОВ Д.М. Так, звичайно. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ви їх куди діли? 

ДРАБКОВ Д.М. Сплачували за "Їдальню".

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так навіщо ви просите в "Їдальні"? 

(Загальна дискусія) 

БОДНАР П.О. Я розберуся, але мені здається, що йдеться про врегулювання…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так ви завтра з мене будете брати гроші, що я сиджу на  стільці і працюю на комп'ютері?

БОДНАР П.О. Я припускаю, що йдеться про правильне врегулювання стосунків.

КУПРІЄНКО О.В. Договір оренди передбачає оплату.

БОДНАР П.О. Напевно. Я думаю, що в цьому справа. 

КУПРІЄНКО О.В. Чому ви не написали: прошу зняти бюджетні призначення на фінансування цих площ?

ПИНЗЕНИК П.В. Олеже Андрійовичу, а ви якраз працювали в "Їдальні" й раніше.

ГЕРМАШЕНКО О.А. Такого не було, нікому ми ні за що не платили.

ЄФРЕМОВА І.О. Ми це знаємо. Ми ж три роки про це говоримо. 

ПИНЗЕНИК П.В. Дмитре Михайловичу, а це за вашим підписом лист оцей? А ви його чому підписували? Мотиви які були?

ДРАБКОВ Д.М. Я не знав, що відбувається.

ПИНЗЕНИК П.В. А бухгалтер скільки у Верховній Раді  працює? 

(Загальна дискусія).

ПИНЗЕНИК П.В. Яким бухгалтером? Ким конкретно? З ким ви розмовляли? З ким ви розмовляли про це? Хто вам дав таку рекомендацію – написати такого листа? Ви є людина нова (правильно?) в Управлінні адмінбудинками? Тобто, я так розумію, що оскільки ви навіть не знаєте, як воно раніше вирішувалося, значить, ви, очевидно, не до кінця в тематиці. З ким ви радилися і хто з бухгалтерів дам вам рекомендацію підписати такого листа? 

ДРАБКОВ Д.М. Заступник головного бухгалтера… 

ПИНЗЕНИК П.В. Чого? 

ДРАБКОВ Д.М. Управління адмінбудинками.  

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Прізвище скажіть! 

ДРАБКОВ Д.М. Побережнюк.

ПИНЗЕНИК П.В. А вона як довго працює в Верховній Раді? 

ДРАБКОВ Д.М. В управлінні років п'ять. 

ПИНЗЕНИК П.В. Цікаво. 

ПАПІЄВ М.М. А їй хто давав? 

ПИНЗЕНИК П.В. А ви її знаєте? 

КРИЛОВА І.І. Так. 

ПИНЗЕНИК П.В. Звідки в неї такі ідеї виникають? Не знаєте? А можете для нас переговорити і спитатися, як вона це бачить? 

КУПРІЄНКО О.В. Як вона бачить свою подальшу долю? 

ПИНЗЕНИК П.В. А з вами радилися, я маю на увазі, з бухгалтерією Верховної Ради? 

КРИЛОВА І.І. Ні, не радилися. Справа в тому, що тут просто врегулювання взаємовідносин.
 
ПАПІЄВ М.М. 25 років вони були в одному стані, сьогодні захотіли врегульовувати. 

КРИЛОВА І.І. "Їдальня" – державне підприємство з дня заснування.  

ПИНЗЕНИК П.В. Так, правильно. 

КРИЛОВА І.І. Управління адміністративними будинками є бюджетною установою, яка отримує бюджетне фінансування з загального фонду. "Їдальня" отримує фінансову підтримку на оплату праці тих працівників, які задіяні в обслуговуванні протокольних заходів Верховної Ради.
Як я розумію, я, на жаль, в юридичних питаннях не дуже, це є оформлення правовідносин між "Їдальнею" і Управлінням адміністративними будинками. Але при опрацюванні бюджетного запиту Управлінням адміністративними будинками надається в повному обсязі видатки на оплату комунальних послуг на наступний рік. 

ПИНЗЕНИК П.В. З урахуванням цих площ. 

КУПРІЄНКО О.В. Там не комунальні, там оренда.

ПИНЗЕНИК П.В. Почекайте, з урахуванням цих площ. Олег Васильович, давайте послухаємо. 

КРИЛОВА І.І. Окремим рядком в додатку 3 Закону "Про Державний бюджет" в повному обсязі на всі займані площі. 

ПИНЗЕНИК П.В. Без винятку орендованих. 

КРИЛОВА І.І. Без винятку. 

ПИНЗЕНИК П.В. Я зрозумів. Дмитро Михайлович, нелогічно.     

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. І що? 

ПИНЗЕНИК П.В. Але, Дмитро Михайлович, у мене до вас, до речі, постановочне питання, таке вже, незалежне від цього. Ви коли щось підписуєте, ви ж, ніби, розібралися чи як?  

ДРАБКОВ Д.М. Звичайно розібрався, але не до кінця виходить. 

КУПРІЄНКО О.В. А тоді скажіть,  там земельні відносини, у нас їдальня на Грушевського, 5 на якому поверсі? Це багатоповерховий будинок? Так які це земельні відносини? Це все взагалі маразм! Це непрофесійність вищої гільдії або, вибачте, вредительство. Що ви дивитесь? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Катастрофа. 

ПАПІЄВ М.М. Як голова підкомітету з питань депутатської етики, знову ж таки, промовчу. 

ЄФРЕМОВА І.О. Це питання, будь ласка, Петре Олеговичу, на наступний комітет доповісте.

ПИНЗЕНИК П.В. Петро Олегович, серйозне питання. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Бажано з вашим бухгалтером сюди прийти, щоб вона пояснила ситуацію, коли писала такий лист. 

ПАПІЄВ М.М. Це віджимання. 

 (Загальна дискусія)     

ПИНЗЕНИК П.В. До речі, з приводу ціни. Я зробив такий невеличкий експеримент, пройшовся по державним установам, куди журналісти не ходять, там певно рівень дотації вищий. Там такі ціни в державних установах на їжу, що нашій бухгалтерії навіть і не снилось при калькуляції, бухгалтерії "Їдальні" я маю на увазі. Це фантастика просто. 
По 25 гривень за  обід людей годують. Починаєш виясняти, так там в дотаціях не тільки зарплата.

ПАПІЄВ М.М. Дивіться, якщо порахувати глобально, то "комуналку" не платять, оренду не платять, береться тільки ціна закупки і оплата праці. Оце має бути ціна продукції.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ви ж пам’ятаєте  яйця по 100 гривен.

ПАПІЄВ М.М. Бо фактично, якщо взяти на харчі, то там десь 50 відсотків, це "комуналка" сидить. А тут же немає "комуналки".

ЄФРЕМОВА І.О. Я, наприклад, знаю, що вперше  працівники "Їдальні" отримали достойну зарплату.  Вони отримували по 1200 у Києві!

ПИНЗЕНИК П.В. Розумієте, до чого я кажу. Петре Олеговичу, не треба в таке гратись, ми можемо і так зробити. Управління адмінбудинками укладає договір з ДП "Їдальня".  ДП "Їдальня" платить гроші за оренду, платить гроші за "комуналку", компенсує і так далі. На цю суму ДП "Їдальня" ми підвищуємо субсидіями фактично, субсидуємо їхню діяльність. Щось не вийшло там по грошах. Два варіанти: або нас почнуть "бити" журналісти за те, скільки ми тратимо на свою "Їдальню" в рамках кошторису, або це все буде включено в ціну продукції, яку нам продадуть. 

КУПРІЄНКО О.В. Але ж оренда оподатковується, там же і НДС, і прибуток.

ПИНЗЕНИК П.В. Абсолютно вірно. Тому ми питаємо, яка така велика потреба зараз робити оці рухи, які можуть призвести до незрозумілих наслідків? Подумайте, подивіться, будь ласка. Дякую дуже.  
Ще є що по Управлінню справами у нас наразі? Вистачить. У нас деякі питання ще залишились. 

ЄФРЕМОВА І.О. Я наполягаю на наступний комітет запросити з питань "Їдальні" і з питання адмінбудинків.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Петре Олеговичу, я прошу вас на наступне засідання запросити Шевчука.

ПИНЗЕНИК П.В. Хай нам роз’яснить  по "Віче". 
Петре Олеговичу, дякую. Що могли, затвердили, що не могли – не затвердили.  
Колеги, пройдемось по наступному. 

ПАПІЄВ М.М. Я пропоную подумати про ці 70 мільйонів. Є хороша ідея. Треба знайти якусь бюджетну програму, покращити яку можуть оці 70 мільйонів, типу діти-інваліди, знайти якийсь центр і вийти з пропозицією до бюджету, щоб збільшити видатки на цю програму наступного року на суму економії. Це було б тоді нормально.

ЄФРЕМОВА І.О. Я – за. 

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте так. Минулого разу, коли ми це все ходили, бігали, реєстрували і так далі, а потім самі ж і вигрібали, як каже Світлана Михайлівна. Абсолютно правильно. А можемо обмежитися, наприклад, зверненням до Кабінету Міністрів  про те, що  регламентний комітет констатує, що на депутатських зарплатах зекономили до чорта грошей і закликає Кабінет Міністрів України спрямувати ці кошти, розробити і внести відповідний законопроект. Наприклад.

ПАПІЄВ М.М. На програму соціально вразливих. А бажано було б просто дізнатись у них, щоб ми адресно сказали, що от треба підвищити наступного року фінансування там…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Просто я тоді вибігала той Мінфін. 

ПИНЗЕНИК П.В. Я ж пам'ятаю, як то було. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. І тоді легше було бігати. А зараз там…

ПИНЗЕНИК П.В. Слухайте, вакцинація як варіант. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Там є програми, які зараз не фінансуються, для людей, які оцими особливими хворобами хворіють. Рідкісні захворювання.

ПИНЗЕНИК П.В. Орфанні захворювання. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Давайте напишемо такого листа на бюджетний комітет, а коли буде бюджет голосуватися, скажемо це. 

ПИНЗЕНИК П.В. На Кабмін і на бюджетний комітет. 

ЄФРЕМОВА І.О. На бюджетный комитет, на Кабмин. И бухгалтеру главному "любимому" написать такое тоже.   

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. А я лично отнесу. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, давайте це проголосуємо, напевно, щоб воно пішло. Хто за це рішення, прошу голосувати. Дякую. Протокольне доручення звернутися. 

(Загальна дискусія)   

ПАПІЄВ М.М. Вірте мені, я вам кажу, вони набагато більше нас знають, набагато розумніші, і я вам гарантую на 150 відсотків, що вони всі вийшли і сміються з нас, що ми не знайшли те, що ми мали знайти.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Конечно. Так ми нічого не голосували. Це ви голосували. Я вам хочу сказати, що цей керівник департаменту, я його пам'ятаю ще з 2005 року. 

ПИНЗЕНИК П.В. Сидоренка?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Його вже виганяли. Ну, цей комп'ютерщик. Він 25 років сидить тут. 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Так вони всі тут сидять 20 років. 

(Загальна дискусія)

 ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, ми розглядали два додаткові питання по законопроектам Шухевича і Левченка щодо скасування рішення Верховної Ради по 5130. До нас, наразі, прийшла ще одна постанова одного народного депутата – його прізвище Папієв. Несподівано, неочікувано. (Сміх).
Може, ми приєднаємо до того рішення і також затвердимо висновок і доповімо в залі цю прекрасну постанову.
Хто за? Дякую. 
Далі, переходимо до  нашої роботи, друге питання. Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо порядку діяльності ТСК, реєстраційний номер 4244. 
Колеги, там яка ситуація? Це законопроект нашого колеги Бублика, і якщо ви пам'ятаєте, коли ми формували порядок денний сесії, то говорили про те, що включимо до нього всі законопроекти, зареєстровані на певний період. А от законопроект 4244, з невідомих причин, які так і залишилися нез'ясованими, у цей список не потрапив. І колега Бублик наполягає на його включенні до порядку денного. Але це вже можна зробити виключно окремим рішенням Верховної Ради України. 
Пропоную відповідно рекомендувати Верховній Раді України включити. Хто за? Дякую.
Третє питання порядку денного: проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення належних прав народних депутатів та їх помічників. Внесено народними депутатами Немировським, Березою, Развадовським, 4698.
Наражаючись на незадоволення мого колеги Берези Юрія Миколайовича, тим не менше дозволю собі висловити певні сумніви щодо можливості наділення помічників-консультантів народного депутата тим же обсягом прав і можливостей, які володіють народні депутати України..
Можемо затвердити висновок?
Хто за, прошу голосувати? Дякую. 
Останнє питання перед "Різним". В "Різному" ще там буде два питання, як мінімум. Колеги, серйозне питання, Парубій до нас звертається, що нам робити, коли Бойко б'ється з Ляшком. 
Є геніальна у своїй простоті пропозиція. Пропозиція зводиться до наступного. Оскільки Погоджувальна рада депутатських фракцій складається з дуже поважних політиків, більшої довіри ніж до них важко уявити, тому що вони очолюють депутатські фракції, які уповноважив український народ здійснювати політику українську. І вони збираються разом, і хто ще може врегулювати їхню діяльність, крім них, розумних? То ми пропонуємо Погоджувальній раді своїм рішенням затвердити порядок їхньої роботи, і не так, як – "то ми тепер будемо працювати по регламенту 1  година 15 хвилин", а рішенням розробити. І, ну, хто ми такі, щоб за них розробляти? Логічно? "А також передбачити там заходи впливу один на одного" – знову ж таки, хто ми такі, щоб їм розказувати, як карати один одного? 

(Загальна дискусія) 

ПИНЗЕНИК П.В. На цій мажорній ноті ми голосуємо за цей проект. Хто за, прошу голосувати. Дякую. 
Тепер "Різне". Першим просив у "Різному" слово Олег Васильович. У нього є питання. 

ПАПІЄВ М.М. У мене є до вас в "Різному" дуже важлива інформація.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Ми ж у "Різному" не голосуємо. 

ПИНЗЕНИК П.В. Ми не голосуємо. Але до вас є питання. 

ПАПІЄВ М.М.  Під стенограму.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В.  Та "Різне" ж не записується. 

(Загальна дискусія) 

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги! З повагою ставлюся. Ви пригадуєте, минулого засідання комітету ми затверджували представника комітету нашого в НАЗК. Тому інформую вас, що прийшов лист і просять представника нашого 12-16 грудня, це у зв'язку з тим, що ми дуже мудро зробили, що двох визначили,  а в мене просто складається так, що мене в цей період в Києві не буде, у мене прохання.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я доповідаю вам, я буду. Я з ними вже спілкуюсь. Михайле Миколайовичу, я прикрию вашу широку спину.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Олеже Васильовичу. 

КУПРІЄНКО О.В. На сайті Верховної Ради України є розділ про депутатські фракції і групи, і вони розміщуються в порядку кількісного складу. Там БПП, Народний фронт і так далі. На екрані Верховної Ради також  аналогічний порядок, але чомусь на сайті іде спочатку Радикальна партія, потім "Батьківщина", а на табло спочатку "Батьківщина", потім Радикальна партія. Я звернувся до тих, хто цим займається, вони кажуть, що це листом голови, тому я звертаюся до голови…

ПИНЗЕНИК П.В. Спробуємо вирішити в робочому порядку.
Колеги, ми розіслали членам комітету, а також депутатським фракціям, а також Комітету з питань правової політики, а також сьогодні членам робочої групи, яка створена Головою Верховної Ради по реформі парламенту, пропозиції щодо внесення змін до Регламенту в частині приведення його у відповідність з вимогами Конституції, а також окремих позицій щодо зміни календарного плану.
Вчора відбулося засідання робочої групи, на якому були присутні наші колеги Світлана Михайлівна і Михайло Миколайович, і ми почули про те, що є готовність і підтримка такого законопроекту, принаймні, першого, який стосується приведення у відповідність з Конституцією Регламент. І будучи надзвичайно коректними людьми, ми пропонували "пальму першості" віддати лідерам фракції, щоб вони внесли, але вони теж дуже скромні люди і не хочуть приписувати собі чужих заслуг і готові до того, що ми внесемо такий документ.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я вважаю, що це буде правильно.

ПАПІЄВ М.М. Є питання. Справа в тому, що нам треба всі ризики тут оцінити. Якщо ми будемо авторами, так, ми внесемо цей закон, але оці "маразми" по спрощенню там всяких речей, зменшенню і все інше…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Ви не зрозуміли, вчора Парубій сказав, що кожний напрямок – це окремий закон. Я його ще перепитала, що це буде в одному чи окремо.

ПАПІЄВ М.М. Щоб нам там "паровозом" не зробили.
ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні, так не буде.

ПИНЗЕНИК П.В. Більше того, я це з паном Коксом погодив.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Там іде питання тільки про зміни, приведення у відповідність до Конституції.

ПАПІЄВ М.М. Я просто кажу для того, щоб не було потім ні у кого спокус у когось вносити якісь зміни, бажано було б, щоб підписали голови фракцій, ми з себе це зняли.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Голови фракцій уже підписували зміни, і чим це закінчилось.

ПИНЗЕНИК П.В. Так що підписуємо і реєструємо. Більше того, коли ми його внесемо, я доб'юся, щоб Венеційська комісія його ще прочитала, але офіційне рішення поки що на рівні секретаріату. Більше того, нам треба провести ще "круглий стіл".
Ще якісь питання у "Різному" є? Тоді все.
Засідання комітету оголошую закритим. Всім дякую за роботу.

