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

                                                                           17 травня 2017 року 

Веде засідання перший заступник голови комітету Пинзеник П.В.


ПИНЗЕНИК П.В. Відпрацювавши "Різне", вислухавши надихаючу інформацію від Олега Васильовича щодо покращення соціально-побутових умов окремих жінок в безбатьківських родинах, пропоную перейти до засідання комітету. 
Нас семеро, а це означає, що у нас є кворум, ми можемо приступати до розгляду питань порядку денного після затвердження цього самого порядку. 
Проект порядку денного, з яким ви ознайомлені, складається із наступних питань: звіт Управління справами про використання коштів, які передбачені Законом про бюджет на 2017 рік в першому кварталі, заява народного депутата Голуба про обрання його членом Комітету з питань бюджету і ряд проектів законів (це третє, четверте, п'яте, шосте і сьоме питання, і восьме), і два роз'яснення (це роз'яснення на звернення народного депутата Сюмар – голови Комітету з питань свободи слова, інформаційної політики і на звернення народного депутата Гончаренка), а також "Різне". Колеги, я пропоную затвердити такий порядок денний, змінивши дещо порядок розгляду питань. Враховуючи обмеженість в часі, яка може бути, з якою стикнулися члени комітету, розглянути, особливо не затягуючи час, питання, які повністю підготовлені до розгляду, щодо яких є проекти висновків (це – заява народного депутата Голуба), тобто всі питання. Перше питання зробити останнім, швидко розглянути ці і потім розглянути в межах необхідного часу питання про звіт Апарату, Управління справами, вірніше. Нема заперечень? 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Нема.         

ПИНЗЕНИК П.В. Якщо нема, давайте затверджувати порядок денний і не затримуватися в розгляді. Хто за, прошу голосувати. Дякую.
Що стосується другого питання – заяви Голуба. Голуб у нас був, якщо ви пам'ятаєте, членом депутатської фракції "Блоку Петра Порошенка", і вже в цьому статусі він також подавав заяву раніше (просто нагадую історію питання) про переведення його в Комітет з питань бюджету, а зараз він є членом Комітету з питань правової політики, і тоді у БПП там не було квоти. Тепер народний депутат Владислав Голуб є позафракційним і знову подав заяву про складання повноважень члена Комітету з питань правової політики і переведення його в Комітет з питань бюджету. 
Ну, питання до певної міри має, скажемо так, теоретичний характер, оскільки жодне питання про переведення у нас успіхом наразі не завершилося, але оформляються подібні ініціативи проектом постанови. Автором такого проекту постанови мав би бути наш комітет. Якщо нема заперечень, то за загальним правилом оформити відповідний проект постанови,  внести на розгляд Верховної Ради, де він і буде на цьому розгляді. 

ПАПІЄВ М.М. Ми ж нікому не відмовили? 

ПИНЗЕНИК П.В. Ні. 

КУПРІЄНКО О.В. Тоді голосуємо. 

ПИНЗЕНИК П.В. Голосуємо? 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Так. 

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за, прошу підтримати. Дякую. Одноголосно. 
Далі. Ви ознайомлені з проектами висновків по тим питанням, законопроектам, по яким комітет не є головним. Це питання з порядку денного номер три (законопроект 6180), номер чотири (законопроект 6203), номер п'ять (законопроект 6260), номер шість (законопроект 6136), номер сім (6098) і номер вісім (номер 6419). По всім ним, я сподіваюся, що, як завжди,  є висновки наші, проекти принаймні є доволі кваліфікованими. Ми можемо без обговорення ставити на голосування висновки? 

ПАПІЄВ М.М. Ні. 

ПИНЗЕНИК П.В. Чи будемо обговорювати кожний окремо? Давайте обговорювати кожний окремо. 
Значить, перше питання – це проект Закону про внесення змін до Закону про вибори народних депутатів (щодо додаткової підстави відмови в реєстрації кандидатів в народні депутати), внесений народними депутатами Білоцерковцем, Алєксєєвим. Колеги, ми бачимо, напевно, що народні депутати Білоцерковець і Алєксєєв самі пропонують відмовляти в реєстрації кандидату в народні депутати, який не відвідував певну кількість пленарних засідань Верховної Ради України. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Геніально. 

ПИНЗЕНИК П.В. Світлана Михайлівна вважає, що це геніально і пропонує затвердити висновок в тій редакції, з якою ви мали можливість ознайомитися. Якісь альтернативні думки з приводу якості цього законопроекту, змісту висновку? 

ПАПІЄВ М.М. Є. 

ПИНЗЕНИК П.В. Так, Михайло Миколайович, прошу. 

ПАПІЄВ М.М. Дякую.
Шановні колеги, я вперше стикаюся з таким порядком денним, як у нас тут є, бо я прочитав деякі законопроекти. У нас сьогодні у виграшній ситуації знаходяться дві фракції – це фракція "Блоку Петра Порошенка" і "Самопоміч", бо в складі цих фракцій є дипломовані лікарі-психіатри. Може бути навіть ще одна ініціатива, щоб це був обов'язок – в кожній фракції щоб був дипломований народний депутат України з дипломом лікаря-психіатра.

КУПРІЄНКО О.В. Практикуючий прямо на робочому місці. 

КИШКАР П.М. Ви хочете ціни на "березюків" і "лесюків" підняти чи що? 

ПАПІЄВ М.М. Але ж, шановні колеги, ну ми самі зводимо взагалі-то оці законодавчі ініціативи…

КУПРІЄНКО О.В.  Нанівець.

ПАПІЄВ М.М. …Верховної Ради взагалі-то…

ПИНЗЕНИК П.В. Так би і було, якби не було Комітету з питань Регламенту. Він постановить висновок, який приведе думки народних депутатів в правильне, конституційне і регламентне русло. 
А за змістом висновку затверджуємо? 

ПАПІЄВ М.М. Затверджуємо. 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Затверджуємо.

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за запропонований висновок, прошу підтримати. Дякую. Одноголосно.
Четверте питання – це законопроект 6203, автором є народний депутат Дерев'янко. Він пропонує внести зміни до Кримінального кодексу і Регламенту Верховної Ради (щодо кримінальної відповідальності народних депутатів за відсутність в більшості засідань Верховної Ради України) на продовження ініціативи Михайла Миколайовича. Що ви думаєте з цього приводу? 

ПАПІЄВ М.М. Я просто думаю з цього питання, бо у нас є головний, спеціалізований закон – це на сьогодні ще Кодекс законів про працю, бо відповідна норма має бути відображена і в Кодексі законів про працю. Бо він так само чинний і діє на кожну працюючу людину. А мені видається так, що нас ще можна віднести до працюючих людей, правильно? 

КУПРІЄНКО О.В. Регламентний комітет – так. 

ПИНЗЕНИК П.В. Затверджуємо висновок? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Да.  

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за, прошу голосувати. 
Цікава думка буде Михайла Миколайовича з наступного питання. П'яте питання порядку денного – законопроект 6260. В продовження, знову ж таки, ініціатив своїх колег ще один народний депутат на прізвище Шуфрич пропонує внести зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності народних депутатів за неособисте голосування. 

ПАПІЄВ М.М. Можна з цього питання? 

ПИНЗЕНИК П.В. Звичайно. 

ПАПІЄВ М.М. Дякую.
 У мене є пропозиція перенести це питання на наступне засідання комітету. А я за цей час подивлюся відеозаписи з 1998 року, коли в перший раз Нестор Іванович став народним депутатом України, з тим, щоб доповнити цю законодавчу ініціативу власним прикладом автора. 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Підтримуємо. 

КУПРІЄНКО О.В. Павло Васильович, і є одразу пропозиція – своєму колезі запропонувати внести зміни до законопроекту (тут, вибачте, з язика зняли пропозицію) – карається штрафом в тисячу мінімумів громадян і як додаткову норму покарання написати: ампутувати той палець, який натискав цю кнопку. 

ПАПІЄВ М.М. Ну, я проти цього. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ну, це радикально. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, висновок затверджуємо? 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Так! 

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за, прошу голосувати. Це не виключає абсолютно реалізацію вашої ініціативи щодо того, щоб подивитися виступи 1998 року.   
Колеги, наступна пропозиція. У нас сьогодні всі пропозиції не позбавлені геніальності. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Фантазії. 

ПИНЗЕНИК П.В. Наступна пропозиція – це проект Закону про внесення змін (шосте питання) до Закону про Державний бюджет України на 2017 рік щодо фінансового забезпечення бюджетної програми підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Це реєстраційний номер 6136. Ви не повірите, з яких джерел потрібно збільшити фінансування цієї програми – підвищення кваліфікації. За рахунок законодавчого забезпечення діяльності Верховної Ради України на 123 мільйона 700 тисяч. Ні, вибачте, на 23 мільйона. 

КИШКАР П.М. Це з зарплати цих народних депутатів, авторів? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. За перше півріччя. 

ПИНЗЕНИК П.В. Так, так, так. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це ваша зарплата за перше півріччя. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, ми, до речі, звернулися до Апарату Верховної Ради з проханням надати розрахунок потреб щодо фінансування. Сьогодні не вирішеними залишаються питання й оплати праці народних депутатів і їх помічників-консультантів, кошторис у нас не затверджений і витрати на народного депутата не затверджені, але при цьому ці гроші вважаються у нас зайвими  і пропонується їх забрати.   
Затверджуємо висновок? 

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Так. 

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу голосувати. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А з якої це фракції?

АРЕШОНКОВ В.Ю. "Укроп". Констанкевич з БПП, Дубінін…

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні, це всі "Укроп".

КУПРІЄНКО О.В. Це той, що продав свою машину?  

ПИНЗЕНИК П.В. Ні, то Константіновський. 

КИШКАР П.М.  Це професор з Луцька. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це вона. 

ПИНЗЕНИК П.В. Далі. У нас є сьоме питання – проект Постанови "Про заслуховування інформації Кабінету Міністрів про зміст та очікувані соціальні наслідки підписання Меморандуму Україною з МВФ, внесений народними депутатами України Королевською і Солодом. До речі, ми тут робимо висновок на підставі звернення голови Комітету з питань соціальної політики і праці Денісової Людмили Леонтіївни. Вона просить пояснити, що вона повинна з цим проектом постанови робити в якості головного комітету.
У нас констатується простий факт, що подібне заслуховування у нас жодним нормативним актом наразі не передбачено, хай головний комітет порядок таких розглядів сам визначає.

КУПРІЄНКО О.В. Да. А якщо хоче, щоб ми розказали, що їм робити, хай місячну зарплатню комітету на регламентний перерахують і ми розглянемо.  

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це вже кардинально. 
 
ПАПІЄВ М.М. …факт заслуховування інформації, бо за Конституцією у нас підконтрольний і підзвітний. Нема слова "підінформований". Якщо писати, то треба порадитись з деякими товаришами…

ПИНЗЕНИК П.В. Ну ми, власне, і констатуємо факт того, що саме такого порядку у нас немає. 

КИШКАР П.М. А можна пропозицію тоді в контексті Михайла Миколайовича. Так давайте перенесемо. Викличемо Кабінет Міністрів, МВФ, хто тут ще є?  (Сміх у залі) 

ПИНЗЕНИК П.В. І заслухаємо, що вони про це думають.

ПАПІЄВ М.М. Ми  на це маємо конституційне право.

КИШКАР П.М. Безумовно. Я би підтримав вас.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Але треба, щоб Каплін підписався обов'язково. 

КУПРІЄНКО О.В. У них у фракції нема психіатра.

ЄФРЕМОВА І.О. Так следующий Каплина, подождите. 

ПИНЗЕНИК П.В. У нас же Каплін є.  

КИШКАР П.М. Павло Васильович, судячи з вашої фрази "на підставі запиту Денісової", вона могла б, по-перше, в телефонному режимі це зробити. 

ПИНЗЕНИК П.В. Вона сказала, що не знає, що робити і написала це письмо.

 КИШКАР П.М. Геніально. Так от, треба депутатів так само висновок якийсь.

КУПРІЄНКО О.В. У Березюка попросите, да? 

КИШКАР П.М.  Да.
Якщо є така норма, про яку ви згадували, навіщо закон? 

ПАПІЄВ М.М. А вы против ячейки нашего общества? 

КИШКАР П.М. Я взагалі проти всього (шум у залі), але, дивіться, за зміст я би проголосував.

ПИНЗЕНИК П.В. У нас депутати кожен окремо мають одні права: законодавчої ініціативи, звернення, запиту і так далі. А комітети як колегіальні органи мають, вибачте, одні обов’язки. Денісова не знає, що з тими обов'язками робити. У нас тут висновок повинен постанови… Давайте вже постанову і підемо далі. 

КУПРІЄНКО О.В. Голосуємо! 
  
ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, затверджуємо висновок?

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Да.

ПИНЗЕНИК П.В. Давайте затвердимо. Хто за, прошу голосувати. Дякую.
"Мала куча, крыши нет". Восьме питання (згадуваний Каплін): проект Постанови Верховної Ради "Про створення депутатської робочої групи з питань перевірки фактів отримання Україною газу із Російської Федерації з використанням корупційних схем".

КУПРІЄНКО О.В. А він вказує, які саме схеми?  

ПАПІЄВ М.М. Та тут не по суті. Немає такого органу як робоча група. Ну, людина мала звернутися до розумних людей перш ніж писати. Нема такого ніде у нас, ні в Конституції.

КУПРІЄНКО О.В. Лідер простих людей не може звертатися до розумних.


ПИНЗЕНИК П.В. Затвердимо на проект Капліна висновок?

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Да.

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за, прошу голосувати. Дякую. 
Далі. У нас є два питання  щодо роз'яснення. За одним роз'ясненням звернувся Комітет з питань свободи слова й інформаційної політики. Він питається таке: а от ми формуємо табличку до другого читання, а деякі пропозиції до другого читання вносяться не у відповідності до 116-ї, а деякі вносять поза строками внесення. А от ми не знаємо, можемо ми таке включати в порівняльну таблицю чи не можемо включати в порівняльну табличку. Це очевидне питання? Напевно, ні. Напевно, це треба написати на папері. Не проти комітет?

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні.

ПИНЗЕНИК П.В. Тоді давайте голосувати.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. І Регламент, книжечку, приложіть. Хай почитають.

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за? Дякую. 
І ще одне питання. Має місце теоретичний спір, скажемо так, поки що заочний, між Національним агентством запобігання корупції – в особі його голови Наталії Корчак – і більшістю народних депутатів України щодо змісту інформації, яка потребує відображення в окремих розділах так званої е-декларації, яка подається нами за підсумками року.
Зокрема, за тою інформацією, яку дав нам наразі й Апарат Верховної Ради, й окремі народні депутати України, певні народні депутати звернулися до нас з письмовим проханням щодо роз'яснення, і не виключено тлумачення НАЗК щодо необхідності включення до так званої е-декларації відомостей про компенсаційні виплати на покриття витрат, пов'язаних із здійснення депутатських повноважень, також оренди, також транспорту і так далі, і тому подібне.
Власне, я думаю, час нашому комітету втрутитися і свою позицію з цього приводу висловити, оскільки у випадку, якщо цей спір перейде з теоретичної в практичну площину, то інструментом в цьому спорі з боку НАЗК є протокол про адміністративну відповідальність, щоб потім не було як би  застережень, що хтось щось не говорив чи не договорював, чи опозицію не формував. Згодні, колеги?

ІЗ ЗАЛУ. Так, згодні. 

КИШКАР П.М.  Ми пишемо: не може бути адміністративна… 
 
ПИНЗЕНИК П.В. Бо як може бути адміністративна відповідальність?  

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Абсолютно.  

КИШКАР П.М.  Я погоджуюсь. 
Мені дають гроші. Я їх беру чи не беру – ще не факт, а відображати зобов'язаний.   

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Не зрозуміло, як ти їх маєш відображати. Тобто ти на ці гроші маєш що, всі збирати чеки в тролейбусі, що ти їздив? Потім – скільки ти пересидів на своєму стільці. Це теж треба туди включать? Світло, яке я витратила в кабінеті, воду, яку я випила або злила? Ну, все це треба порахувати? 

КИШКАР П.М. Я оце  думаю, може, тоді в декларацію вносити, якщо я двічі був у діда з бабою, там, чи у сусідів, теж й їх квартири вписувати? 

КУПРІЄНКО О.В. А тим там каву пив. 

КИШКАР П.М.  Безумовно. 

ЄФРЕМОВА І.О. А ти не вказав?       

КУПРІЄНКО О.В. Треба вказати вартість випитої кави. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Голосуємо. 
 
ПИНЗЕНИК П.В. Олег Васильович, думки матеріалізуються і швидко матеріалізуються. Давайте затвердимо проект висновку, роз'яснення і підемо далі. 

КУПРІЄНКО О.В. Давайте. 

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, хто за затвердження проекту роз'яснення, прошу голосувати.

ПАПІЄВ М.М. Почекайте, дайте я його подивлюсь.

КУПРІЄНКО О.В. А ви не готувалися до комітету? 

ПИНЗЕНИК П.В. Помічник недопрацював?  
КИШКАР П.М.  Михайле Миколайовичу, один рядок, я вам читаю, висновок. 

ПАПІЄВ М.М. Бо це дуже важливо. 

КИШКАР П.М. Можна я зачитаю? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. "Кошти, які відшкодовуються народному депутату, відповідають розміру заробітної плати, але не входять до структури заробітної плати, суми компенсації вартості проїзду (тринди-линди) згідно всіх законів, якими надаються кошти на оренду житла…" Тут багато читати. Коротше, читайте самі. 

КИШКАР П.М. Висновок: "Не зазначена народними депутатами України у деклараціях інформація щодо сум компенсації вартості проїзду, оренди житла згідно нормативним нормам витрат на здійснення депутатських не може бути адміністративним правопорушенням".

КУПРІЄНКО О.В. Давайте я вам видам інформацію трошки кориснішу, ніж ви зараз обговорюєте. Користуючись нагодою, що всує згадали великого теоретика права, яка зараз очолює практичну установу, яка бореться з корупцією, і враховуючи те, що Закон про запобігання корупції ми приймали не для того, щоб закон цей боровся з корупцією, а щоб показати європейцям, що ми щось наприймали, і, перекладаючи з англійської мови на нашу українську рідну мову з Google, не придивилися до формулювань і текстів, повідомляю: якщо до вас надійде із НАЗК чи НАБУ якийсь запит чи вимога на надання якихось документів чи інформації, скажіть мені, я вам допоможу їх послати в межах чинного законодавства.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, ми можемо роз'яснення затвердити чи ні? Бо я якось загубився. 
Михайле Миколайовичу, прошу.

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, дивіться, це недолік нашого законодавства. Я хотів якраз уточнити, коли в наших законах пишуть: "та інше", "інші доходи" – це такий маразм. Ніколи такі речі не можна писати в законах. У нас самі закони передбачають подвійне тлумачення. 

КУПРІЄНКО О.В. Ну, "інші доходи" – це хабарі. 

ПАПІЄВ М.М. Але це важливе питання. Я би його відклав, все ж таки,  на наступний тиждень, щоб ми достеменно його вивчили. Може, є сенс звернутися до Конституційного Суду, тому що тлумачення законів може надавати тільки Конституційний Суд. 

ПИНЗЕНИК П.В. Тлумачення – тільки Конституційний Суд, а роз'яснення – Комітет з питань Регламенту. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А одне іншого не виключає. Ми даємо роз'яснення і паралельно звертаємося до Конституційного Суду. Але ми убезпечуємо це.

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за роз'яснення, давайте проголосуємо. Дякую. Одноголосно. 
Колеги, перше питання порядку денного. Маємо честь вітати на нашому засіданні виконуючого обов'язки Керівника Апарату Верховної Ради – керуючого справами Верховної Ради Боднара Петра Олеговича з питання щодо виконання Управлінням справами розпису видатків виконання бюджету на 2017 рік у частині видатків Верховної Ради України.
Прошу вас до слова, Петре Олеговичу.

БОДНАР П.О. Доброго дня! Шановні колеги, проаналізувавши лист, який надійшов до нас вчора від регламентного комітету, порадилися з колегами і дійшли висновку, що на сьогоднішній день ми вже досить вичерпну надали інформацію, бо запитання, які залишилися, я вважаю вже нюансами і уточненнями. 
Прохання: якщо є ще якісь додаткові запитання, ми відповімо  вичерпну і повну інформацію. Це те, чого я прагнув досягнути впродовж року своєї роботи на цій посаді, для того щоб між регламентним комітетом та Управлінням справами було розуміння і, найголовніше, щоб регламентний комітет розумів і бачив все, що ми робимо, і прозорість, і зрозумілість – такі принципи.
Я готовий зараз відповісти на ті питання, на які я готовий відповісти. Якщо щось я не знаю, то в найкоротші терміни вичерпну відповідь надам.

ПАПІЄВ М.М. Звідки у нас витоки інформації про економію заробітної плати? Ми ж обговорюємо тут, на комітет.
 
КУПРІЄНКО О.В. Так трансляція пряма ведеться. Лубінець транслює через Фейсбук.

ПАПІЄВ М.М. Бо якщо вже депутатські ініціативи є, як поділити ці всі гроші, вони знайшли, шукали вони ці гроші, а ділити…

КУПРІЄНКО О.В. Вони вийшли просто попаритися. 

ПИНЗЕНИК П.В. Не треба недооцінювати наших колег. Ми ж ініціювали зміни до бюджету свого часу по використанню економії. Вони  ідуть тим же шляхом.
Петре Олеговичу, я так розумію, що капвидатків у нас немає і обговорювати нічого. Що у нас з оплатою праці відбувається? Всі ці цікаві процеси  чим завершаться?

БОДНАР П.О. По "десятці" чи Апарату?

ПИНЗЕНИК П.В. Апарату.

БОДНАР П.О. Наскільки мені відомо, є думки про несправедливий розподіл. Хочу поінформувати, що впродовж місяців я намагався з колегами досягти максимальної справедливості в розподілі зарплатного фонду, якого є недостатньо у нас на сьогоднішній день, що викликано в цьому році підйомом мінімальної заробітної плати, на який ми відреагували, і 15-ю постановою, яка внесла корекції в наш зарплатний фонд, піднявши певній категорії 20 відсотків за експертизу законодавства. А розрахунок зарплатного фонду робився без врахування цих поправок. І тому виник дисбаланс. Відбувся десь добрий десяток нарад за участю керівників структурних підрозділів, кілька днів багатоетапно відбувалися наради з керівниками секретаріатів комітетів як великої частини Апарату Верховної Ради. І в результаті ми вийшли на певний результат, який є, я вважаю, оптимальний. І  це не тільки моя думка, тому що я хотів, щоб не було моє особисте рішення, а колегіальне.
Теж я чув, що була претензія щодо стимулюючих виплат, несправедливих. Стверджую, що стимулюючі виплати виплачувались всім, кому вони належні. На сьогоднішній день також ми з місяця в місяць практикуємо той фонд, який залишається, невеликий, ми не можемо всім дати в великій мірі, але на розсуд керівників підрозділів розподіляються ті залишки, які можна розподілити додатково, тим, хто добре працює.

ПИНЗЕНИК П.В. Зрозуміло. А з депутатськими  зарплатами що будемо робити? 

БОДНАР П.О. З депутатськими. Апаратом підготовлено, ведеться робота не тільки Апаратом, з депутатським корпусом, з тим, щоб затвердити, узаконити виплату депутатам зарплат і коштів на депутатську діяльність та інших видатків.

КУПРІЄНКО О.В. А як це так "узаконити"?

БОДНАР П.О. Олег Васильович, на нинішній день… 

КУПРІЄНКО О.В. Ну, Апарат не може узаконити. Узаконити може Верховна Рада, прийняти закон. А ви можете привести у відповідність до законодавства.

БОДНАР П.О. Ми підготували все для того, щоб депутати могли проголосувати за постанову та узаконити. Може я не так висловився.

КУПРІЄНКО О.В. Ну я і кажу: привести у відповідність до чинного законодавства.

БОДНАР П.О. Так.

КУПРІЄНКО О.В. Так чому ви не доплачуєте зарплати депутатам?

БОДНАР П.О. Ми не доплачуємо? Ну, керуємось тими нормами, які були дотепер, а на сьогоднішній день очікуємо якогось рішення.

КУПРІЄНКО О.В. А які норми були дотепер? Було незаконне розпорядження Голови Верховної Ради? 

БОДНАР П.О. 2005-го року.

КУПРІЄНКО О.В. 2005-го року. 
 
БОДНАР П.О. І протягом дванадцяти років ця незаконність діяла. Вибачте, я би з радістю щось змінив, але недостатньо повноважень у мене.

ПАПІЄВ М.М. Уточнення можна? Справа в тому, що до 1 травня минулого року воно діяло законно, розпорядження Голови Верховної Ради України. І акценти треба робити, бо нарахування нам ішло як державним службовцям.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Що, що?

ПАПІЄВ М.М. Нарахування заробітної плати народним депутатам України (посадовий оклад, вислуга, ранг), вони йшли за Законом України "Про державну службу". 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Та це коли було.

ПАПІЄВ М.М. Ми це отримували законно. От з 1 травня те, що робиться вже при Голові Верховної Ради Парубію Андрію Володимировичу, з його згоди, мабуть, бо після цього це вже питання до інших органів, то нам взагалі незаконно нараховують, ми не є державні службовці України з 1 травня 2016 року. 

КУПРІЄНКО О.В. Так треба віддати назад?  

ПАПІЄВ М.М. Нам взагалі незаконно нараховується заробітна плата. Сьогодні немає законних підстав нараховувати нам заробітну плату, вони зникли 1 травня 2016 року.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Так за що ж кримінальна відповідальність? Ми не повинні ходити на роботу. 

ПАПІЄВ М.М. Хто підписує нам оце все – це вже питання не до мене. Але ми незаконно отримуємо. І оце все спостерігаючи, я просив би, все ж таки,  письмово поставити до відома Голову Верховної Ради України з тим, щоб якось з’ясували його позицію з цього приводу.

ЄФРЕМОВА І.О. Та скільки вже можна його ставити до відома? 

КУПРІЄНКО О.В.  Як тільки влада поміняється, так в тюрму сяде точно. Як мінімум, за фінансові порушення.   

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. У мене є питання. Шановні колеги, скажіть, будь ласка, ми в бюджеті виділяли великі гроші і достатні в цьому році на закупку для "Ради" (висвітлення діяльності). Там велика сума коштів не тільки на оплату праці, а ще, в першу чергу, на закупку всього цього обладнання. І я дивлюся, що взагалі якби не використано. Але враховуючи те, що там проводити тендери треба, то як ви збираєтеся використовувати ці гроші?
І друге питання,, знову-таки, тут по "Раді" ще у мене питання одне є. Теж там по зарплаті їхній. Чому у них виплачується заробітна плата на рівні 50 відсотків? 56 відсотків. Чому воно так сталося? Що заважає платити журналістам? Вони не були державними службовцями.

БОДНАР П.О. Світлано Михайлівно, по першому питанню. Зараз вже тривають тендерні процедури.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ви оголосили тендери?

БОДНАР П.О. Деякі оголошені, деякі зараз готуються.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. То до кінця року ви встигнете?

БОДНАР П.О. Звичайно.
Може, ви маєте на увазі якісь конкретні?..

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні, я просто питаю. Я читаю вашу довідку, і пишеться, що гроші не використані. У нас там велика сума. 

БОДНАР П.О. У самому процесі видимих труднощів немає.
По другому питанню. Я сьогодні зранку збирав спеціально нараду, щоб підготувати ті питання, які були задані в листі регламентного комітету. На декількох підприємствах спостерігається подібна ситуація, як ви кажете, щодо недовиплати. Бухгалтери таким чином зараз накопичують кошти, які, йдучи у відпустку влітку, люди будуть вибирати допомогу. Така ситуація є по декількох підприємствах. І якщо треба якісь точніші роз'яснення, я не бухгалтер за освітою, то я попросив би тоді бухгалтерів роз'яснити. Але я розумію, от в чому є причина, що недовиплатили те, що ви говорите. Насправді, там процес іде планомірно і теж без жодних ускладнень.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. У мене просто є звернення по Управлінню справами - те, що там їдальні не виплачують. Я не думаю, що у офіціантки там дуже великі заробітні плати, щоб їм платити 50 відсотків.

САВКОВА Л.В. Якщо можна, я поясню.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так, будь ласка, поясніть.

САВКОВА Л.В. Ми сьогодні просто отримали, тобто є у нас деякі письмові пояснення від адмінбудинків, їдальні і автобази. Думаю, ми окремим листом вам надішлемо, щоб ви теж ознайомилися. Але по їдальні, саме по їдальні, у них строк виплати зарплати 7.04, і відповідно ця сума, яка начебто заборгованість, але вона поточна, тобто її 31 березня нараховують і 7 квітня виплачують. Тому воно так виглядає наче заборгованість, але насправді просто строки. Якщо ми виплачуємо місяць у місяць, то у них просто йде через строки. Тобто все воно…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. То треба просто людям роз'яснювати, що у вас там якісь свої нарахування, якісь терміни. 

САВКОВА Л.В. Згідно колективного договору у них зарплата за другу половину поточного місяця виплачується наступного місяця. Тобто до 7.04 вони всі отримають зарплату.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так сьогодні 16 травня.

КУПРІЄНКО О.В. 17-е взагалі-то!

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ну, 17-е, неважливо. А ви мені кажете за квітень.

САВКОВА Л.В. Ні, я не бачила, тому, якщо можна, хай звернуться.

БОДНАР П.О. Я не знаю проблеми, я не чув проблему. Якщо можна описати проблему, щоб я міг розібратися, бо у нас не мало бути ніяких проміжок з виплатою. 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Лілія Вікторівна, у мене до вас питання. Уточніть, будь ласка, скільки коштів передбачено було на перший квартал або на рік, якщо ви пам'ятаєте, конкретно на придбання паперу А4? І скільки за перший квартал ви використали? 

САВКОВА Л.В. Саме папір, так? 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Так, так. 

САВКОВА Л.В. Зараз, зараз, одну хвилиночку. Окремо по паперу у нас зараз, буквально вчора відбувалось засідання тендерного комітету. Там є певні труднощі в тому, що не відбувся черговий тендер в зв'язку з тим, що в технічному завданні звузили вимоги. І от вчора ми засідали, запрошували технічних працівників, щоб могли вони нам пояснити і привести у відповідність всі ці технічні показники, щоб вони підходили і для машин копіювальних, і для всього іншого. Буквально вчора попросив технічний працівник нам до сьогодні, до вечора, час, щоб ці межі або, знову ж таки, трохи… Ну там, вологість, товщина паперу. Тобто в цьому трудність і…

ПИНЗЕНИК П.В. Я не зрозумів. Що, сформували технічні вимоги не виконувані чи що? 
 
САВКОВА Л.В. Ні, ні, ні. 

ПИНЗЕНИК П.В. Чи не було пропозицій в рамках таких вимог? 

САВКОВА Л.В. Да, да. Юристи запереживали з того приводу, що можуть бути скарги, що підпадає тільки одна марка паперу, занадто звужені. Тому вчора збирався тендерний комітет, щоб або їх розширити, щоб могли попасти там і "Піонер", і "Ксерокс", й інші види паперу. 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Ну, ви зрозуміли. Прискорте, як би, цей процес, щоб були всі забезпечені цими речами. 

САВКОВА Л.В. Зрозуміло.

АРЕШОНКОВ В.Ю. Виключно в цьому моє питання. Мене не цікавлять там тендери, гроші. 

САВКОВА Л.В.  Да, я зрозуміла. 

АРЕШОНКОВ В.Ю. А щоб вчасно все було зроблено і всі забезпечені. Добре, дякую. 

БОДНАР П.О. У нас немає проблеми зараз. Наскільки я знаю, у нас є достатній запас, ми встигаємо все закупити. 

КУПРІЄНКО О.В. Щодо паперу, вологості, яку ви назвали, взагалі на голову не лізе, ширини і довжини, і використання. Є взагалі плотность паперу…

ПАПІЄВ М.М. Щільність. 

КУПРІЄНКО О.В. Ну, не щільність, а густина (українською мовою).

ПИНЗЕНИК П.В. Та ні, в даному випадку щільність.  

САВКОВА Л.В. Ну, вологість теж стояла тут.    

КУПРІЄНКО О.В. Фізична величина. А щодо тендерів, які оголошуються, і чому вони там не проводяться чи не відбуваються. До відома членів комітету, кажуть, що таке "відкат"? Це вдячність того, хто має виграти тендер в процентному відношенні до суми виграного тендеру. А що таке "тендер"? А це – чемпіонат відкатів. 
Тому в даному випадку я вибачаю тих, що ви надаєте. Це треба так тендер підлаштувати під одного поставщика чи виробника! Вплоть до того, що намалювати йому ширину паперу там 27 сантиметрів й одна сотка, щоб тільки він міг виграти і виконати технічні умови. 
Тому я звертаю увагу керівників Апарату, що таких речей (не дай Бог!) не допускайте! А вже з пояснень вашого працівника, я вибачаюсь, що вже допущено. І хтось там намагається виписати умови тендера під конкретних осіб.

БОДНАР П.О. Олег Васильович, запевняю вас...

КУПРІЄНКО О.В. Я звернув вашу увагу, а не задавав запитання.

ПИНЗЕНИК П.В.  Петре Олеговичу, це не було запитання. У мене є в свою чергу запитання, а потім далі - колеги.
Петро Олегович,  як ми розглядали (ви були присутні) одне з питань порядку денного, народні депутати Констанкевич, Дубінін і ще хтось із народних депутатів бачать шляхи використання економії бюджетних коштів, яка вже, як не прикро, виникла в зв'язку з недоплатою народним депутатам – 23 700. А ви як бачите використання це? 

БОДНАР П.О. Ми не ставили перед собою завдання якось використовувати ту економію, яка на сьогоднішній день вже є, не ставили такого завдання перед собою.

ПИНЗЕНИК П.В. Добре. Маємо на увазі, що треба їх повернути до бюджету в кінці року? 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Взагалі буде 100 мільйонів загальна сума. Треба думати. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Да, приблизно.

ПИНЗЕНИК П.В. У кожному разі 23 700 уже є, тому що нічого з ними не буде.

ЄФРЕМОВА І.О. Або ми приймаємо кошторис і виплачуємо всі виплати з 1 січня, або ми думаємо, де їх використовувати. 

БОДНАР П.О. Павло Васильовичу, я таким чином сформулюю завдання і буквально за тиждень-два надам пропозиції.

ПИНЗЕНИК П.В. Завдання треба формулювати більш широко. І все-таки у нас нікуди не дівається питання ні кошторису,  ні порядку оплати праці народним депутатам, ні використання коштів від економії. Від того, що ми його перетягуємо з місяця в місяць, з кварталу в квартал, питання не щезають. І ми в кінці року знову з неприємним, скажемо так, осадком будемо обговорювати ті самі питання. 
Друге питання. Ви пам'ятаєте, ми давали доручення щодо розробки проекту порядку використання звільненого житла. До нас воно прийшло сьогодні, сьогоднішнім днем. Зрозуміло, що питання не може бути ще готовим до жодного обговорення. Ми його розіслали народним депутатам для ознайомлення. У мене прохання, все-таки: в останній день строку не надсилати такі речі. Можна було раніше його опрацювати. Я так розумію, що з профспілками воно опрацьовано вже?

БОДНАР П.О. В щільній співпраці.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую. 
Колеги, які ще питання? Михайло Миколайович.

ПАПІЄВ М.М. Дякую. 
Шановні колеги, я думаю, що ми маємо бути дуже вдячними, що у нас такий Апарат Верховної Ради України, такий керуючий справами Верховної Ради України, тому що у нас при наявності таких кандидатур, таких посадових осіб ми завжди будемо мати роботу. 
Друге питання. От мене дуже цікавить, де видатки у нас на носіння обідів там по кабінетах й інше? 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Що? 

ПАПІЄВ М.М. Носіння обідів, сніданків і вечерь в кабінети.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М.  Вам носять обіди?

ПАПІЄВ М.М. Ну, носять у нас, да. Ми ще не доросли до цього, але носять у нас. За рахунок яких видатків і де вони у нас в бюджеті оці носіння?! Бо офіціанти ж не так просто бігають там в кабінети з обідами і виносять потім обіди назад. Мені просто це цікаво стало.

БОДНАР П.О. Якщо я правильно розумію, що ви маєте на увазі, то за ці носіння платять приватні особи, яким носять. Якщо я правильно розумію,  про що ви говорите.

ПАПІЄВ М.М. Тобто у нас є такий вид, він є в бюджеті цих організацій, що ви кажете. А кожний має право? Я теж хочу…

КУПРІЄНКО О.В. У вас кабінет далеко від їдальні, поки донесуть, воно охолоне. 

ПАПІЄВ М.М. Сформулюю по-іншому: я можу отримати вашу письмову відповідь на моє це запитання?

КУПРІЄНКО О.В. Напишіть депутатське звернення і вас відповідять.

ЄФРЕМОВА І.О. Петре Олеговичу, ну хоч відповідати ви можете по‑людськи? Ну скажіть, що це була разова якась дія, це не постійно, що немає такої послуги. Ну що ви на себе оце натягуєте, я не розумію? 

КУПРІЄНКО О.В. Разово, але кожного дня. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ну, Карпунцов ногу зламав.  

ПАПІЄВ М.М. Я під стенограму: прошу, все ж таки, щоб ви мені дали письмову відповідь.

КУПРІЄНКО О.В. Вважати ваш виступ депутатським зверненням.

ПАПІЄВ М.М. Зверненням, так. 

КУПРІЄНКО О.В. Передайте Голові Верховної Ради, хай оформить.  

ПАПІЄВ М.М. Друге питання: це Указ Президента України. Набув чинності Указ Президента України про заборону бухгалтерського програмного забезпечення 1С. Ви вже показали Україні приклад і видалили цю програму чи ні?

САВКОВА Л.В. У нас 1С немає. Ми не користуємося 1С.

ПАПІЄВ М.М. Не користуєтеся. Можете теж мені дати письмово? 

САВКОВА Л.В. Так.

ПАПІЄВ М.М. А якою ви програмою користуєтеся?

САВКОВА Л.В. ІС-ПРО.

ПАПІЄВ М.М. Хто виробник цього програмного продукту?

САВКОВА Л.В. Ми надамо відповідь.

ПАПІЄВ М.М. Сподіваюсь, не Російська Федерація?

САВКОВА Л.В. Ні.


ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ще урядом Яценюка було прийнято рішення, що всі державні установи мають ще в 2014 році перейти на свій програмний продукт, український.

ПАПІЄВ М.М. Слава! 

КУПРІЄНКО О.В. Україні! 
  
ПИНЗЕНИК П.В. Нічого не зрозумів про доставку обідів, але якщо можна, дайте мені прейскурант.

КУПРІЄНКО О.В. Ну, як про обіди зайшла мова, так наведіть лад у пунктах харчування, зокрема другий поверх готелю "Київ". Це ж у відомстві вашого Апарату?

БОДНАР П.О. Так.

КУПРІЄНКО О.В. Доводжу до відома членів комітету, там коїться щось не зовсім гаразд. 

ЄФРЕМОВА І.О. Де? 

КУПРІЄНКО О.В. Другий поверх готелю "Київ". 
Вчора ввечері мав нагоду зі своїм помічником зайти туди повечеряти. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Помічником чи помічницею? 

КУПРІЄНКО О.В. Помічником – Юраковим Олександром Дмитровичем. Ви не смійтеся, там серйозні речі.  
Це було вже о 21.30. Дозволили собі білого сухого за рекомендацією лікаря. Так коли мене там впізнали, хто я такий, так чомусь не приносили чек на розрахунок, півгодини не приносили рахунку. Так і не принесли. А потім сказав офіціант, що заборонили видавати. Я кажу: "А на якій підставі?" "Тому що та пляшка вина у нас в розцінках 1 тисяча 200 гривень." У мене, вибачте, очі повилазили на лоба з такими цінами. Але документального підтвердження, що там такі ціни існують, вони мені не надали. Записали номер телефону, ми подзвонимо, ви прийдете, розрахуєтеся і все. 
Так от, або ви там наводите лад, або там буде наводити лад хтось інший.

БОДНАР П.О. В чому проблема? Що дороге вино чи що?

КУПРІЄНКО О.В. Ну, вибачте, якщо для вас за 1 тисячу 200 гривень це дешеве вино…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. На нашу зарплату дороге. 

КУПРІЄНКО О.В. Питання не в тому, що дороге чи недороге, а питання в тому, що відмовилися дати фіскальний чек на алкогольний напій, причому заборонили це робити офіціантам. Тобто я вбачаю, що там ліваком щось торгують у вашому відомстві. 

ПИНЗЕНИК П.В. В підрозділі, який входить в сферу вашого управління, зокрема в закладі громадського харчування, не був виданий товарний і фіскальний документ. 

КУПРІЄНКО О.В. Так я так і сказав.  

ПИНЗЕНИК П.В. Перекладаючи на зрозумілу бухгалтеру мову. Більше того, була відмова у видачі фіскального документу і товарного чеку.
Питання номер два. Звідси виникає питання, чи в асортименті цього закладу громадського харчування взагалі цей перелік продукції є? І яка причина відмови у видачі? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А як це? У нас же заборонено. 

КУПРІЄНКО О.В. Та ні, це ж готель "Київ".  

ЄФРЕМОВА І.О. Ребята! Нет денег, не ходите…

КУПРІЄНКО О.В. Та є гроші! 

ЄФРЕМОВА І.О. Тогда не спрашивайте, сколько бутылка вина стоит. 

КУПРІЄНКО О.В. Та я не питав. Мене не розрахували і сказали: не розраховуємо тому, що воно так оцінене.   
 
ЄФРЕМОВА І.О. Он сказал общую сумму, какую заплатить? Заплатите. 

КУПРІЄНКО О.В. Ні! 

 ЄФРЕМОВА І.О. Так вставали бы и не платили. И все! 

ПАПІЄВ М.М. А взагалі-то в Європі кожен платить за себе. 

КУПРІЄНКО О.В. Так ми так і робили.  

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, констатуємо той простий факт, що проблеми базові, про які ми говорили давно, і в минулому році, і в позаминулому році, залишаються: кошторису немає, економія на фонді оплати праці народних депутатів колосальна залишиться. Тому давайте, можливо, будемо переходити все-таки до конструктивного обговорення. 
Якщо є ще якісь питання, будь ласка. 

ЄФРЕМОВА І.О. Два. Я быстро. 

ПИНЗЕНИК П.В. Ірино Олексіївно, будь ласка.

ЄФРЕМОВА І.О. Перше. Я би хотіла довести до відома, чому сьогодні стало питання про заробітну плату для працівників їдальні. Я думаю, що ви як керівник повинні знати, що близько 60 відсотків ваших працівників їдальні написали заяви про звільнення. Саме тому, що ніхто не розповідає і ніхто не ставить до відома, чому вони отримали останній раз зарплату меншу, ніж завжди. 
Тому, будь-ласка, з колективом попрацюйте. Ви вже благополучно "з'їли" директора "Їдальні", а тепер ви "доїдаєте" всіх працівників, які там працювали. Я інакше це назвати не можу. 
Далі. Скажіть мені, будь ласка, що це за новела – парасольки та столики на вулиці у нас на Шовковичній? Хто дав дозвіл поставити там столики, зробити кафе? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це де?

ЄФРЕМОВА І.О. Це де аграрний комітет. 

ПИНЗЕНИК П.В. Біля типографії. 

БОДНАР П.О. У дворі Шовковичної. Це відпочинкова зона, я дав дозвіл. Вона нікому не заважає, вона тільки покращує обставини, в яких люди можуть вийти на вулицю і відпочити під час обідньої перерви. Труднощів і проблем з цим не бачу. Якщо у вас є якісь зауваження, я їх обов'язково врахую. 

ЄФРЕМОВА І.О. Тобто відповідальність за цю торгову точку чи це кафе несете ви? 

БОДНАР П.О. Там немає ні торгової точки, ні кафе. Там стоять лавки і парасольки, наскільки я знаю. 

ПИНЗЕНИК П.В. А закупили хто, Управління справами, ці парасольки? 

БОДНАР П.О. Навіть не знаю, як сказати, меценат чи як. Сказав, що він готовий посприяти, щоб зробити, якось він назвав, зону відпочинкову, по-нашому, щоб люди могли присісти собі на вулиці. 

ПИНЗЕНИК П.В. Благодійність з боку когось? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Мушака.

ПИНЗЕНИК П.В. Кого? 

КУПРІЄНКО О.В. Мушака. Якраз попав на установлення, коли встановлювали. 

ПИНЗЕНИК П.В. Петре Олеговичу, до вас інше питання. Я так розумію, що на баланс ви цього не брали, так?

ПАПІЄВ М.М. Яким документом їх передано?
 
ПИНЗЕНИК П.В. Проблем з експлуатацією не буде? Я маю на увазі, з безпекою використання? Ви даєте згоду на розміщення якогось об'єкта. Тобто це не об'єкт громадського харчування? Там харчування буде здійснюватися чи ні? 

БОДНАР П.О. Ні. 

ПИНЗЕНИК П.В. Напої продаються? 

БОДНАР П.О. Ні.

ПИНЗЕНИК П.В. Нічого такого не здійснюється? Просто стоять столики?

ЄФРЕМОВА І.О. Ну це поки що.

БОДНАР П.О. Коли звернувся депутат з такою пропозицією, я доручив керівнику Управління адмінбудинками домовитися, при потребі укласти угоду і зробити це. 

ПИНЗЕНИК П.В. То є якась угода чи немає угоди?

БОДНАР П.О. Мушу поцікавитися. Мала би бути. 

ПИНЗЕНИК П.В. Поцікавтеся, будь ласка, і ще питанням безпеки цього об'єкту, що це взагалі за об'єкт, його функціональне призначення і хто за нього відповідає.

БОДНАР П.О. Добре. 

ПИНЗЕНИК П.В. І щодо протипожежної безпеки.

ЄФРЕМОВА І.О. У нас площа біля Верховної Ради прекрасна, давайте і там ще парасольки поставимо. 

ПИНЗЕНИК П.В. Закінчуючи санітарно-епідеміологічним…

ПАПІЄВ М.М. Хороша тема.

ПИНЗЕНИК П.В. Михайле Миколайовичу, якщо дозволите. 
Петре Олеговичу, концептуально, в зв'язку із тим, що підняли це питання. Я пам'ятаю, у нас ставилося питання на початку роботи Управління справами про доцільність, недоцільність перебування на балансі Управління справами об'єктів побутового обслуговування, як-то перукарня і так далі. Я пропоную визначатися концептуально. Якщо об'єкти, які покращують, скажімо так, умови праці і відпочинку працівників Апарату і народних депутатів України, це ваш пріоритет, то давайте тоді ставити парасольки. Але тоді абсолютно нелогічно ставити питання про закриття якихось інших об'єктів, скажімо, про ту ж саму перукарню. Вже тоді значить, що нам потрібна й перукарня. Стояло питання свого часу? Стояло. 

БОДНАР П.О. Закриття перукарні – не стояло. 

ПИНЗЕНИК П.В. Було. 

БОДНАР П.О. Було не мною. Питання піднято із закриттям якихось видів робіт в перукарні. А я зняв цю проблему і лишив так, як є. Зовсім недавно було ущемлення перукарні. Особисто я змушений був втрутитися в процес, і ми залишили все, як воно зараз функціонує. По-моєму, я виконую роль забезпечення послуг народним депутатам і Апарату. Зокрема, оці парасольки і столики, це покращує, мені здається, робочу обстановку, яка є в нас, а не погіршує. Я не розумію проблеми, чесно кажучи.
Угоду перевірю, безпеку перевірю. Я думаю, що там все гаразд.

ЄФРЕМОВА І.О. Якщо ви так вважаєте, побачимо далі, що буде з тими парасольками і столиками. Потім поговоримо. 

БОДНАР П.О. Скажіть, що поганого, я виправлю.

ЄФРЕМОВА І.О. Побачимо. Ви як керівник дали дозвіл, побачимо далі, що буде з цього,  з вашого дозволу. 

БОДНАР П.О. Добре. Я зрозумів.  

ЄФРЕМОВА І.О. Скажіть мені, будь ласка, що з приміщенням на Рильського? Ми говоримо про нього вже, говоримо, так воно і стоїть розхристане, розкидане. Ніхто нікого не шукав, ніхто нікого не знайшов, хто ж залишив таке приміщення. Чому сьогодні не можна на ті кошти, які у вас залишаються на рахунках розвитку, відремонтувати це приміщення і здавати його в оренду, щоб воно приносило кошти? 

БОДНАР П.О. У нас залишаються на рахунках виключно депутатські кошти, з "десятки" . З минулого року, з досвіду цього року, звучало питання, що не розраховувати Управлінню справами на те, що нам їх перекинуть. Це раз.

ЄФРЕМОВА І.О. В минулому році ми бачили ваш кошторис і ми знаємо, скільки ви повернули коштів до бюджету державного.

БОДНАР П.О. Мізер, повернули в межах допустимого. 
На рахунок цього року. Все, що закладено, ми зараз будемо реалізовувати. Але виходячи з того, що нам бюджет далеко не в повній мірі затвердили, кошторис наш, пообрізали дуже багато статей, ми не можемо робити все, що вважаємо за потрібне, в тому числі ремонтувати зараз будівлі. Хоча є дуже великі на це, ми могли би  дуже раціонально це все використати. І з гуртожитками питання вирішити зважено.

ЄФРЕМОВА І.О. Так чим більше воно буде стояти, тим більше воно буде дальше розвалюватися. 

БОДНАР П.О. На сьогоднішній день нам не дають тих коштів, які ми просимо, коли кошторис затверджуємо. 

ЄФРЕМОВА І.О. А ви просили?

БОДНАР П.О. Так, звичайно.

ЄФРЕМОВА І.О. Я просто попереджую, що воно просто може бути утрачене із-за того, що воно до кінця прийде в "негодность" і все. Його будуть тільки списувати. Це центр міста! Чому ми не використовуємо? 
КУПРІЄНКО О.В. А, може, так треба?  

ЄФРЕМОВА І.О. А, може, так комусь треба, то ви скажіть. 

ПИНЗЕНИК П.В. Питання, зауваження, пропозиції? 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Нема. 

ПИНЗЕНИК П.В. Немає. До відома брати інформацію зараз не модно. Пропоную сформувати зауваження до звіту і направити на виконання і ознайомлення Апарату,  вірніше Управлінню справами. Нема застережень?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Немає. Єдине, що обов'язково записати про те, що вони мусять говорити із підлеглими і розповідати, чому вони не виплачують зарплату. Тому що це взагалі-то карається законом, наскільки я знаю, на сьогоднішній день. 

ЄФРЕМОВА І.О. Або погіршують умови оплати праці людини. 

БОДНАР П.О. Вибачте, Павло Васильович. Зараз тут є присутні за дверима бухгалтера. Давайте покличемо…

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Давайте.

БОДНАР П.О. Я вперше чую, що комусь не заплачені зараз кошти.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Зменшені. Так ви в довідці написали, що 56 процентів.  


ШАХОВ С.В. Шановні колеги, можна ще одне питання?

ПИНЗЕНИК П.В. Звичайно.

ШАХОВ С.В. Питання дуже важливе не тільки для Луганської та Донецької областей. Нещодавно не було в мене часу їхати автівкою, хотів летіти літаком. Не знаю, яка норма, запитав у колеги, він каже: "Так, зняти бронь". Броні не було, навіть жодного квитка, на літак і жодного квитка не було для народного депутата на потяг. 
На це треба звернути увагу і разом вирішити це питання і поставити до всіх наших колег. Бо це ні в які рамки не вписується. Прийшлося брати машину, і я на 5 годин затримався. А це для людей, коли якась проблема, а ви знаєте, що в Луганській області сьогодні з усіма - і газ, і вода, і так далі.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, що з бронею? 

ШАХОВ С.В. В Сєверодонецьку. Що з бронею у нас по потягу і на літаки?

БОДНАР П.О. Що потяги що літаки – це приватні підприємства і ми на них не маємо впливу.

ПИНЗЕНИК П.В. Що змінилося? Раніше бронь була. 

БОДНАР П.О. Наскільки я знаю, зараз по поїздах є бронь, це домовленості, якісь угоди укладені вже, роботи пророблені. По літаках я не знаю.

ПИНЗЕНИК П.В. Петро Олегович, з'ясуйте, будь ласка, інформацію. Сергію Володимировичу надайте її протягом дня, двох, не більше, до кінця тижня, про те, що у нас з бронею, на яких підставах, які у нас угоди з "Укрзалізницею". 

БОДНАР П.О. Світлано Михайлівно, якщо можна. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Да, да. 

БОДНАР П.О. Є керівник "Їдальні" і бухгалтер "Їдальні". Питання які? Зарплата виплачується зараз? В повній мірі?

БОБРЕНКО М.В.. Так, звичайно. В повній мірі виплачується. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А чому вона зменшена?

БОБРЕНКО М.В. Добрий день всім. Мене звати Микола Васильович, я - виконуючий обов'язки з квітня-місяця директора. Зіткнувся з такою проблемою, що за квітень виплатили заробітну платню не в тому обсязі, як би хотілось, тому що було багато вихідних, був маленький товарообіг.

ПИНЗЕНИК П.В. Зупиніться тут, будь ласка. Петре Олеговичу!

БОДНАР П.О. Так.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ви чуєте, що я він каже?

БОДНАР П.О. Чую.

ПИНЗЕНИК П.В. А ви не знаєте!
Продовжуйте.

БОБРЕНКО М.В. А обумовлений малий товарообіг, я сказав, у зв'язку з тим, що ми дуже підв'язані під сесію. Коли сесія, то, звичайно, у нас товарообіг нормальний. Коли її немає, то товарообіг відповідний.

ПИНЗЕНИК П.В. Скажіть тоді, будь ласка, яким чином використовується та дотація, яка йде з кошторису Верховної Ради?

БОБРЕНКО М.В. Бюджетні кошти, фінансова допомога з бюджету використовується виключно на заробітну платню.

ПИНЗЕНИК П.В. І її вистачає для повного покриття зарплат?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А тепер зупиніться. Це захищена стаття, заробітна плата. Як вона може бути прив'язана до того, що ви щойно сказали, дві хвилини тому?

БОБРЕНКО М.В. Я можу вам розказати. Дивіться, за перший квартал 2017 року фонд заробітної плати склав 1 мільйон 778 тисяч 877 гривень, дотаційні кошти – 448 тисяч 500 гривень. До того 1 мільйона 778 ще 413 тисяч – це єдиний соціальний внесок. Тобто фактично ми бачимо, що та дотація, яку ми отримали, це фактично на податки йде.

ПИНЗЕНИК П.В. А валовий дохід за перший квартал?

БОБРЕНКО М.В. 4 мільйона 523 тисячі.

ЄФРЕМОВА І.О. Як це вони закладають? Вони ж дві статті повинні закладати. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ну, звичайно!

ЄФРЕМОВА І.О. Ну що ви розказуєте? 

ПИНЗЕНИК П.В. Так що, у вас виходить, що в результаті зменшення надходжень за квітень у вас вийшов дефіцит, правильно?

БОБРЕНКО М.В. Так. Не за квітень, за квартал.

ПИНЗЕНИК П.В. За квартал. Ви квартальний дефіцит вирішили покрити за рахунок зниження заробітної плати. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Круто!

ПИНЗЕНИК П.В. Чи як? 

САВКОВА Л.В. Зарплата у нас не снизилась.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Что там товарищ адвокат скажет по этому вопросу?  

ПАПІЄВ М.М. 320 тисяч гривень штрафу!

БОБРЕНКО М.В. У нас заробітна плата не знизилась, ми регулювали її премію. Менше премії просто виплатили

ПИНЗЕНИК П.В. У вас премія чим регулюється? Колдоговором?

БОБРЕНКО М.В. Так, колективним договором з фінансових можливостей підприємства. 

ПИНЗЕНИК П.В. А які ще розглядалися варіанти зниження видатків, якщо не чіпати зарплати?

ПАПІЄВ М.М. Пропоную звернутися до Інспекції праці.

ПИНЗЕНИК П.В. Було прийнято рішення про виплату премії не в повному обсязі. А премія у вас, до речі, затверджується як? Поквартально чи як?

БОБРЕНКО М.В. Кожного місяця окремим наказом.

ПИНЗЕНИК П.В. Окремим наказом. А виходячи з чого?

БОБРЕНКО М.В. Виходячи з фінансових можливостей підприємства.

ПИНЗЕНИК П.В. Я розумію. В процентах до чого? До доходу, до виручки?

БОБРЕНКО М.В. До виручки.

БУХГАЛТЕР "ЇДАЛЬНІ". До окладу. По кожному окладу дивимося.

ПИНЗЕНИК П.В. Я зрозумів, що по кожному кварталу, по кожному місяцю чи як там, окремим наказом. Але як ви її рахуєте?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. І ви ж прекрасно знаєте нерегулярність діяльності Верховної Ради. То яким чином ви балансуєте?

ПИНЗЕНИК П.В. 100 відсотків!
Врешті-решт ідеться про планування. Ми ж календарний план затвердили на початку роботи сесії. Ви знали, що у нас тепер буде два тижні, наприклад, пленарні, в ході яких у вас виручка буде зашкалювати. Тобто ви не перекрилися, а  вирішили, що ви недовиплатите премію. Добре.
Далі у нас буде два тижні, скажімо так, у вас буде збільшення плану, якщо у вас цей план є, збільшення плану "по валу", по виручці. Ви що, тоді перекриєте людям за рахунок преміальних? 

БОБРЕНКО М.В. Ми розраховували вже за травень заплатити зарплату і перекрити той недолік премією.

ПИНЗЕНИК П.В. Перекрити премією. Добре. А ви збиралися трудовий колектив і сказали: дивіться, у нас буде два тижні, ми зберемо там, умовно мільйон гривень…

БОБРЕНКО М.В. Так, звичайно. 

ПИНЗЕНИК П.В. Ми вам виплатимо премію в 200 відсотків, а не в 100.  

БОБРЕНКО М.В. Ну, не 200, мабуть. 

ПИНЗЕНИК П.В. Скільки? Це умовні цифри. 

БОБРЕНКО М.В. Я зрозумів. Так, я збирав колектив, це я пояснював все. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Да? А у нас інша інформація. Ми теж в вашу їдальню ходимо. Скільки у вас заяв написали на звільнення? 

БОБРЕНКО М.В. Чотири. Чотири заяви. Так, є хвиля звільнення. 

ПАПІЄВ М.М. А профспілкова організація у вас? 

БОБРЕНКО М.В. Є. 

ПАПІЄВ М.М. І погодження? 

ПИНЗЕНИК П.В. А з чим пов'язана хвиля звільнення (ви кажете)?

БОБРЕНКО М.В. Ну, незадоволені були. У кожного своя причина. 

ПИНЗЕНИК П.В. Якщо хвиля, значить причина має бути одна. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Причому працівники, які працюють, я їх знаю з 2006 року, які працюють там. 

БОБРЕНКО М.В. Із чотирьох людей одна дівчина, вона працює тільки 16 днів. А зі старих таких, як ви кажете, ніхто не звільнявся. 

ЄФРЕМОВА І.О. Самая простая ситуация: сейчас этих выставят, наберут своих, и будут премии, какие нужно. Вот и все! 

КУПРІЄНКО О.В. Не подсказывайте.

ЄФРЕМОВА І.О. Что не подсказывать, если это – схема очевидная?       

АРЕШОНКОВ В.Ю. Скажіть, а чого на Садовій ви не працювали? 

БОБРЕНКО М.В. Тому що відправили у відпустку. Така практика завжди була. Кого за рахунок щорічної, а кого за свій рахунок, хто як захотів. Але це не я придумав, це була така практика роками. Я думаю, що це всі знають. 

ПИНЗЕНИК П.В. Петро Олегович, що я вам скажу? Основа трудового колективу закладів громадського харчування, які працюють в Верховній Раді, склалася доволі давно, і більшість працівників Апарату, і народних депутатів України, які тут, знову ж таки, не перший день, так чи інакше до нього звикли. То єдине, що я хочу до вас сказати, до основи, я маю на увазі, не всі працюють однаково добре. Міняється керівництво. Керівник, наприклад, на роботі два дні, а працівники два роки і більше (або 20 років). Тому у мене велике прохання: при будь-яких перетрубаціях, будь-яких змінах, будь-яких геніальних планах, будь-яких хвилях чи фінансових якихось проблемах враховувати цей факт. Тому що все чомусь, ну, що би не відбувалося, все закінчується тим, що тих людей, котрих ми звикли бачити, з котрими ми звикли працювати, вони пишуть заяви. Ну от, може бути щось краще, може бути щось гірше, але ті люди, до яких ми звикли, пишуть заяви. І це завжди відбувається. От я прошу, щоб цього якось не було. Це питання управлінського теж якогось, ну, я не знаю, таланта, ну, менеджменту. 
То я й питаюсь, чи збирали ви колектив, чи пояснювали, коли їм компенсують премію. А що колектив сказав, а що сказала профспілка? І що вона нормально ставиться? Все в порядку? 

БОБРЕНКО М.В. Ну, якщо 4 чоловіка звільнилося, то не всі нормально поставилися. 

ПИНЗЕНИК П.В. Напевно, не все в порядку. Так що, погані люди були, працівники погані?  

БОБРЕНКО М.В. Ні, так це ж не я їх звільнив, вони самі звільнилися. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ви зовсім не почули те, що сказав Павло Васильович. Давайте я вам приведу приклад ситуації, якщо можна, по перукарні. Чому ця ситуація виникла? Тому що інколи люди, які тут працюють багато років… Є специфіка Верховної Ради. І коли приходить супер-хороша дівчинка, і коли у депутата є півгодини, для того щоб поїсти, а вона півгодини думає, що їй сказати у відповідь, коли депутат питає, то вже виникають проблеми, розумієте? І ті люди, які працюють 20 років, вони розуміють, коли кому що, вони збирають, хто що їсть і так далі. Цю дівчину чекаєш півгодини, поки вона меню принесе. А потім ти її запитаєш, вона дивиться на тебе півгодини. Хочеться зібратися і піти. 
Є специфіка роботи, розумієте? Це не просто ти прийшов і носиш борщ туди-суди. Ти ще й спілкуєшся з ними. А ви цього не розумієте. І кожного разу ці ляпи виникають. 

БОДНАР П.О. Світлано Михайлівно, по ситуації з перукарнею. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні. Я вам дякую, все, закрили. Але специфіка, просто є специфіка.

БОДНАР П.О. Я став на сторону наших старих, досвідчених працівників. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ну, то це ж треба розуміти.

БОДНАР П.О. По їдальні. Впродовж півтора року я двічі втручався в процес, коли хотіли вижити старих працівників. Я  ставав на сторону старих працівників. 
Після цього засідання я детально вивчу на предмет звільнення. Чотири заяви, мені здається, це не є якась критична ситуація. Хоча я зараз вивчу ситуацію. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це повністю всі офіціанти, які працюють в депутатському залі. Це всі.

БОБРЕНКО М.В. Ні, там двоє офіціантів. 

БОДНАР П.О. Світлано Михайлівно, я займуся особисто і виясню, обіцяю.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Дякую. 

ПИНЗЕНИК П.В. Розумієте, кожного разу ситуація повторюєтсья: нова мітла по-новому мете, але вона мете в одну сторону. Припиніть це, будь ласка. Кожного разу одне й те ж саме: черговий виконуючий обов'язки, потім якийсь черговий керівник "Їдальні", якогось ще іншого підлеглого підприємства, кожного разу якісь скандали. Можна вже нарешті без цього обійтися? 

ПАПІЄВ М.М. Це життя. 

ЄФРЕМОВА І.О.  Поки керівник не буде переживати за своїх працівників і коли кожне звільнення буде предметом обговорення, тоді буде діло. А коли: ну що ж, вони написали заяви, хай йдуть. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Та ні, хай не йдуть, бо кожна людина чогось вартує. 

КУПРІЄНКО О.В. Правильно. На що вони можуть законно відповісти: ото як ви наводите лад у залі Верховної Ради, так у нас краще. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Кожний несе свій хрест. 

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, у мене пропозиція:  все ж таки завершувати обговорення. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так, давайте.

ПИНЗЕНИК П.В. Я не буду уподоблятися нашим керівникам. У нас всі керівники, коли щось відбулося в ЄС, роблять оголошення. (Оплески)

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Яке сьогодні число? 17-е. 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Безвіз є, все! 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Підписав Угоду про безвізовий режим. 

ПАПІЄВ М.М. Користуючись нагодою…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Хочу вас привітати з безвізовим режимом. 

ПАПІЄВ М.М. Хочу, по-перше, надати вам правдиву інформацію, бо ви її навіть не можете отримати з перших вуст і з других, і з третіх. Я вам хочу нагадати, що ініціатива і звернення до Європейського Союзу стосовно напрацювання документів по лібералізації візового режиму була датована 2008 роком. План дій набуття Україною лібералізації безвізового режиму було підписано наприкінці 2010 року, і підписував Костянтин Іванович Грищенко. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Так, це правда.

ПАПІЄВ М.М. Наступне питання. На 1 жовтня 2013 року, є відповідний документ, цей план дій стосовно забезпечення законодавства було виконано на 85 відсотків. Тобто за 5 років, з 2008 року, а фактично з 2010 року, за 2,5 роки план дій був виконаний на 85 відсотків, після цього за 3 роки було виконано на 15%. І на сьогодні я не буду питати, хто більший внесок зробив в набуття Україною оцього плану, самого безвізу, те, що ви називаєте. (Шум у залі)
Це по Угоді про асоціацію, до речі. Але ж було підписано в кінцевому варіанті Угоду про асоціацію в редакції Кабінету Міністрів Миколи Яновича Азарова. 

КУПРІЄНКО О.В. То треба поцілувати і простити. 
(Шум у залі)

ПАПІЄВ М.М. Тому фактично я вітаю всіх. Це спільна робота. 
Але ж я взяв слово не тільки з цього приводу, у мене є одне прохання. Перше, у нас на поверсі є два туалети чоловічі. У мене прохання (не ризикуйте собою), щоб хтось з працівників ваших чоловічої статі зайшов у чоловічий отой туалет, зайшов і закрився, отак от захлопнув би дверці зсередини, а  після цього спробував вийти. (Сміх)

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. В жіночому те саме!

ПАПІЄВ М.М. От керівник починається з цього. Керівник завжди, якщо він сам особисто прийде і побачить своїми очима, то, вірте мені, зробите один раз, другий раз, третій раз – після цього у вас сама оця внутрішня робота і діяльність без вашої участі врегулюється сама собою і всі будуть виконувати свої функції. Тому спробуйте, будь ласка, зайти в чоловічий туалет, не самі. (Сміх). Але зайдіть вдвох. Бо якщо він закриється зсередини, то щоб другий міг відкрити це. Або інструкцію писати, що в чоловічий туалет ходити вдвох, щоб один, якщо закриється, то другий міг відкрити. Добре? (Загальна дискусія) 

ШАХОВ С.В. Шановні колеги, не було б так соромно, як і смішно сьогодні. Я правда кажу, що в окрузі був, 5 округів, чиновники і ті, хто  очолює районі адміністрації, взагалі не знають, як вийти з кабінету і пройтися по вулицях. Люди тебе хапають, вони не запитують вже за пенсії, вони не запитують вже за якісь пільги і так далі, вони говорять: "Наведіть порядок, будь ласка!" 
І я ще раз хочу звернутися до залізниці і до літаків, приватні ці компанії чи ні, ми сьогодні сидимо, не можемо вирішити питання на найвищому рівні законодавчому! І ми говоримо, що ці приватні компанії, які нам забороняють два квитки, один квиток броні для того, щоб ми могли полетіти не тільки в округ, в область, по всій країні! Може, навіть в світі кудись полетіти. Коли тобі це треба, а немає квитка, ну, це сором просто! 

ПИНЗЕНИК П.В.  Петро Олегович, депутатський зал. Що, змінили  порядок оплати? Тепер народні депутати платять за себе?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Це давно, це ще бюджет був. 

ПИНЗЕНИК П.В. Депутати просто в залі питаються.  

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Три тисячі гривень. Ви знаєте, да? 

АРЕШОНКОВ В.Ю. Ви знаєте про цю ситуацію з квитками чи ні? 
(Загальна дискусія)

БОДНАР П.О. В поїздах є бронь.

ШАХОВ С.В. Та нема! Я вам кажу, я особисто сам прийшов на залізничний вокзал, зайшов до каси. Ладно, немає каси для депутатів і так далі, з цим популізмом взагалі вже… Ладно, на номерах немає і так далі… А в зоні АТО уявіть собі як. Генералу не хочеш телефонувати, бо то на нараді, то немає зв'язку… (Шум у залі) 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ох у вас замашки! 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Комуняцькі. 

ШАХОВ С.В. Послухайте! Які комуняцькі замашки? Я кажу: популізму не треба тут бути. І коли ви кажете там Коломойський, не треба кивати. Є міністерство сьогодні, яке профільне, яке вирішує це питання. Зверніться сюди, давайте будемо приймати рішення. Одного квитка немає, щоб полетіти на Луганщину? Війна там іде. Я за себе особисто кажу. Те, що я пройшов своїми ногами. Не те, що для мене там – підіть, купіть або зателефонуйте, забронюйте. Пішов до каси – дайте. Немає. І це питання до всіх, не тільки до вас. З'ясуйте. 

БОДНАР  П.О. Я з'ясую цю ситуацію. 
(Загальна дискусія)

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Закривайте. 

ПИНЗЕНИК П.В.Закриваємо обговорення чи ні? 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Да, да. Відпускаємо Апарат. 

ПИНЗЕНИК П.В. Тоді закриваємо обговорення. Дякуємо, Петро Олегович. 
Переходимо до питання "Різне". 
Колеги, "просили мама, просили тата", говорю в стенограму: вам роздано до відома аналіз чинного законодавства регулювання депутатських запитів і звернень та можливі шляхи його виконання, підготовлений Вестмінстерською фундацією "За демократію" на виконання пункту 15 Рекомендацій, Дорожньої карти реформ місії Європейського Парламенту, які були визнані Верховною Радою, як ви знаєте, як основа для внутрішніх реформ.



         


