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

28 лютого 2018 року

ПИНЗЕНИК П.В. Доброго дня, шановні колеги! Починаємо засідання. На засіданні комітету присутні 8 народних депутатів членів комітету – це означає кворум.
Питань пропонується до розгляду: 8 і 2 додаткових. Затвердимо порядок денний і приступимо до розгляду питань. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Дякую. Одноголосно. 
До нас звернулася Радикальна партія Олега Ляшка з заявою про обрання члена цієї фракції Заружко заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції. Вивчені обставини, пов'язані з вакансією заступника голови відповідного комітету. З'ясовано, що це квота фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Умови, визначені Регламентом, Законом "Про комітети" для заповнення відповідної квоти витримані. Якщо немає застережень, давайте тоді підтримаємо…

ПАПІЄВ М.М. Є запитання.

ПИНЗЕНИК П.В. До кого?

ПАПІЄВ М.М. До представника фракції Радикальної партії Олега Ляшка.

ПИНЗЕНИК П.В. Олеже Васильовичу, це до вас.

ПАПІЄВ М.М. А що, простим членам комітету… Тобто це як? Іде персональна заява: я хочу бути заступником?

КУПРІЄНКО О.В. Ні, заява іде за погодженням фракції, цю заяву погоджує керівник фракції, є подання фракції, це наша квота, квота заступника. Це те, що було при початку роботи Верховної Ради України: відповідно до Регламенту був розподіл квот голів і заступників, секретарів комітетів. Цю посаду обіймав Артеменко, який втратив свій мандат, на його місце обрано народним депутатом Заружко, і відповідно фракція делегує її на цю посаду. Тобто це фракційна квота. Тут немає ніяких застережень щодо того, що вона  сама захотіла бути заступником чи ще кимось, це фракція її направляє на цю посаду.

ПИНЗЕНИК П.В. Вичерпна відповідь?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ні!

ПАПІЄВ М.М. У Опозиційного блоку немає ні голів комітетів, жодного заступника, жодного секретаря, ми  просто, як народні депутати, виконуємо свої обов'язки. 

КУПРІЄНКО О.В. Зате в опозиційної політичної сили Радикальна партія Олега Ляшка є і заступники, і секретарі, і перші заступники.
Користуючись нагодою, я звертаюся до членів регламентного комітету і виношу на обговорення таку пропозицію: прошу підтримати листом регламентного комітету і поінформувати Апарат Верховної Ради України та комітет, куди делегується наша колега для того, щоб їй надали приміщення, яке займав Артеменко для роботи, тому що кабінет Артеменка, який залишився, скажімо так, не витребуваним у зв'язку з позбавленням його повноважень народного депутата, і був зайнятий одним із народних депутатів для розміщення своїх помічників, яка до цього вже займала аж 2 кабінети. Це Білозір.

ПАПІЄВ М.М. Оце я підтримую.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Скажіть, будь ласка, ми колись приймали рішення на самому початку про те, що ми розглядаємо за участі представників народних депутатів законопроекти, а також, я пам'ятаю, що коли ми обирали, то Білозір приходила сюди. Не може пані Заружко прийти і поспілкуватися з нами? Це достатньо відповідальний комітет. Тим паче ще й на місце заступника, а не просто члена. Я б хотіла з нею поговорити на цю тему і задати їй деякі питання.

КУПРІЄНКО О.В. Абсолютно без проблем, тим більше, що якщо ми приймемо рішення і це питання буде винесено в зал на розгляд Верховної Ради України, воно може в присутності всіх народних депутатів…

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А я хочу це в комітеті зробити, це моє право.

КУПРІЄНКО О.В. Я закінчу відповідь.
Не було  такої вимоги. Порядок денний був розміщений і розісланий всім нам заздалегідь. Це, до речі, не є законопроектом, ми приймали рішення, що розглядаємо законопроекти в присутності авторів, це було, а розгляд в принципі заяви про те, щоб народного депутата закріпили за комітетом, ми це питання ніколи не розглядали і не ставили.
Щодо позбавлення, припинення депутатських повноважень, так, були такі розмови, а у даному випадку, Світлано Михайлівно, я не бачу жодних підстав для того, щоб поспілкуватися з народним депутатом, тим  більше, якщо врахувати освіту і знання Заружко, яка вільно володіє декількома іноземними мовами, вільно орієнтується у міжнародному праві, зокрема вчора була на зустрічі з послами багатьох європейських країн, вільно з ними  спілкується. Я думаю, що на цій посаді вона буде гідно виконувати обов'язки не тільки народного депутата, а й представника України на відміну від інших наших колег, які не мають навіть вищої освіти.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Знання мови ще не говорить про те, що вона сповідує ідеї і цінності Європейського Союзу. Тому я…

КУПРІЄНКО О.В. Ну, які цінності сповідують деякі наші народні депутати, це все загальновідомо, ми це знаємо, і чомусь ви мовчите і не піднімаєте питання щодо тих народних депутатів, а тут вам захотілося.

ПИНЗЕНИК П.В. Ще один нюанс. Якщо ми говоримо про участь авторів проектів актів на засіданні комітету, то авторами, якщо ми підтримаємо заяву, будемо якраз ми, а ми вже якби вже і присутні.
Будь ласка, Дмитре Валерійовичу.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. У даному випадку я готовий підтримати позицію Олега Васильовича. Дуже просто: це квота Радикальної партії, на думку фракції, саме ця людина повинна зайняти цю посаду. Я не бачу сенсу це дуже багато обговорювати, тому пропоную підтримати і відправити колегу Заружко, яка, до речі, є представником Донецької області, я з нею спілкувався, вона абсолютно вільно володіє не тільки іноземними, і що мені дуже сподобалося, українською мовою, тому в плані (повірте!) саме європейських цінностей там все добре. 
Дякую.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Шановний пане секретар комітету, у мене таке саме право, як і у вас. Тому я і наполягаю на своєму праві. Якщо мені буде відмовлено комітетом, я просто відмовляюся голосувати.
Дякую.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Тут же все вирішується більшістю. Поставили на голосування, проголосували…

КУПРІЄНКО О.В. Пане головуючий, дозвольте.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка.

КУПРІЄНКО О.В. Оскільки це стосується моєї колеги з нашої фракції, нагадую принагідно статтю 19 Конституції України, де зазначено, що посадові особи (не будемо розширюватися щодо органів), посадові особи органів державної влади, якою є Верховна Рада України, і ми є цими посадовцями, діють виключно в межах наданих повноважень. 
Якщо, Світлано Михайлівно, ви назвете норму закону, де написано, що ви маєте право вимагати присутності народного депутата, який подав заяву про призначення його членом чи  заступником голову будь-якого комітету Верховної Ради України, тоді я двома руками проголосую за вашу "загабанку". Але я вам, як юрист, як правник, кажу, що немає в законі такого визначення.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я попрошу не хаміти мені, будь ласка.
І це не моя "забаганка", а право, як народного депутата члена комітету!

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Ірино Олексіївно.
І я пропоную підводити підсумки.

ЄФРЕМОВА І.О. Я не вбачаю в тому нічого протизаконного, щоб запросити сюди людину, тим більше вона ще не є учасником ніякого комітету, у неї вдосталь вільного часу, щоб вона прийшла і з нами поспілкувалася. Вона красива жінка, ми з нею поспілкуємося, попитаємо. Чому б і ні? Чого це зустрічає такий спротив? Я не розумію.

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Я теж не розумію!

ЄФРЕМОВА І.О. Давайте запросимо, поспілкуємося і приймемо рішення. 

КУПРІЄНКО О.В. Вона вже тривалий час працює народним депутатом, а ми ж знаємо…

ЄФРЕМОВА І.О. Та який "тривалий час"? Місяць!

КУПРІЄНКО О.В. Ну, це ж не один день! Людина, яка не закріплена за комітетом, навіть не має робочого місця. І оці всі виклики: давайте ми подивимося і поговоримо, вони, по-перше, не передбачені жодною нормою закону, і навіть, якщо ми попитаємо і скажемо, що вона не відповідає чи не має відповідної фахової освіти, це не є підставою відмовити у призначенні людини на цю посаду. І нічого іншого, крім затягування цього процесу, тому що наступного разу, коли ми будемо збиратися, це, мабуть, через пару тижнів, нічого іншого, крім затягування процесу, щоб вона не мала свого робочого місця, я в цьому не вбачаю.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Михайле Миколайовичу.

ПАПІЄВ М.М. Шановні колеги, я хотів би сказати, що, по-перше, здавалося б, просте питання, але воно дуже серйозне і назріле. І воно стосується не тільки однієї нашої колеги народного депутата Заружко, а стосується ще багатьох народних депутатів України. Мені хотілося б, щоб у нас Голова Верховної Ради України спробував один раз побути без посади, без кабінету, без робочого місця, щоб зрозумів, що у нас є сьогодні з десяток народних депутатів України, які є фактично безробітними, бо у нас в трудовій книжці записується не "народний депутат України", а "член комітету", "заступник голови", "голова комітету". Нас фактично сьогодні Голова Верховної Ради України разом з його апаратом, бо я не вважаю, що це Апарат Верховної Ради України, це його апарат, вони не можуть сьогодні організувати роботу народних депутатів України, які обрані народом, які сьогодні не можуть повноцінно виконувати свої функції. Треба просто якось винести це питання в публічний простір, бо це перешкоджання діяльності народного депутата України, коли у народного депутата України немає таких необхідних для роботи речей.
Є інформація, скільки у нас є народних депутатів України, які не є членами комітетів, які "в повітрі"? Я думаю, що більше 10-и.

ПИНЗЕНИК П.В. Ми ж прийняли постанову свого часу і більшість тоді розподілили по комітетам. І, до речі, хто більше зробив для того, щоб народні депутати були членами комітету, крім нас?

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. Ніхто!

ПИНЗЕНИК П.В. І скільки разів виходили на трибуну, доповідали це питання і не одержували підтримки залу, аж поки з п'ятого разу прийняли постанову про зміни в складі комітетів через рік.
Тому сказати, що ми нікому не звертали увагу і не піднімали це питання, це буде неправда, більше нас, напевно, ніхто для цього не зробив для того, щоб розподілити. І, до речі, у мене саме це міркування при розгляді цих питань: за Регламентом і Законом "Про комітети" як вирішується питання членства в комітетах? За поданням відповідної фракції. Квота на керівну посаду теж за поданням відповідної фракції. Відповідні умови збережені. 
Я особисто підтримуватиму цю заяву тільки для того, щоб ми виконали свій обов'язок. Все решта – це політична відповідальність. Зараз все одно у Верховній Раді України, наскільки я розумію, голосів особливо ні за що немає.

ПАПІЄВ М.М. І взагалі це слово "квота". Озвучте тоді квоту Опозиційного блоку. Що, у нас немає квот?

ПИНЗЕНИК П.В. Так вона озвучена. Хто каже, що її немає? Вона озвучена, вона сформульована, вона прорахована.

ПАПІЄВ М.М. 81 стаття Регламенту. А хто її виконав? Голова Верховної Ради України її не виконав. Де провадження Генеральної прокуратури?

ПИНЗЕНИК П.В. Так Голова Верховної Ради України – це 1 голос. Верховна Рада України не виконала.

КУПРІЄНКО О.В. Павле Васильовичу, дозвольте.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка.

КУПРІЄНКО О.В. Відповідно даних з сайту Верховної Ради України до складу комітету вказаного входить: Іонова Марія Миколаївна, Сотник Олена Сергіївна (всі знаємо, з яких фракцій), Найєм Мустафа-Масі, Білозір Оксана Володимирівна і Юринець Оксана Василівна. Тобто при обранні ще одного народного депутата до цього комітету порушиться провладна більшість. Тому я в цьому все-таки вбачаю політичний підтекст, і давайте не будемо цим спекулювати.

ЄФРЕМОВА І.О. Це смішно!

КУПРІЄНКО О.В. А чим можна пояснити затягування процесу?

ЄФРЕМОВА І.О. А чому вас не турбує те, що Павло Васильович у нас 4 роки не є головою?

КУПРІЄНКО О.В. Відповідно до закону і Регламенту Верховної Ради України, якщо не призначений при початку роботи Верховної Ради голова комітету, його не можна призначити потім. Просто тоді ніхто не почитав закон.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, будемо обговорювати, чи вже можна голосувати?

КУПРІЄНКО О.В. Давайте голосувати.

ПИНЗЕНИК П.В. Шановні колеги, є варіант, який запропонований, це внести за авторством членів комітету проект відповідної постанови про обрання народного депутата Заружко заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції. Якщо ця пропозиція не набере достатньої кількості голосів для її підтримки, то тоді будемо продовжувати обговорення стосовно того, чи запрошувати Заружко, чи вирішити це питання підтримки заяви чи не вирішить, продовжимо тоді дискусію або на цьому засіданні, або в робочому режимі.
Прошу визначитися щодо підтримки запропонованого рішення про внесення проекту постанови на розгляд Верховної Ради України. Хто за? 6. Проти? Нікого. Утримався? 1. Рішення прийнято. Можемо привітати відсутнього народного депутата Заружко з тим, що вона підтримана на засіданні комітету, а до зали ще далеко.
Далі. Друге і третє питання є подібними. Ми з таких питань формулювали вже неодноразово позицію. Друге питання стосується проекту постанови № 7509, а третє – постанови № 7526, тобто 2 постанови стосуються створення чергових депутатських робочих груп. 
Проект висновку щодо цих проектів постанов є у ваших матеріалах. Висновок неоригінальний: повернути авторам ініціативи, оскільки ніяких депутатських робочих груп Регламент не передбачає.
Можемо ставити на голосування чи є потреба в обговоренні?
Будь ласка, Олеже Васильовичу.

КУПРІЄНКО О.В. Користуючись нагодою, що у нас є засоби масової інформації, що вони знімають і транслюють нашу роботу, то я хотів ще раз звернути увагу на те, що народні депутати, які займаються не своєю безпосередньою роботою, а політичним піаром, подають от такі неодноразові пропозиції про створення робочих груп, знаючи наперед, що вони будуть відхилені, але всюди нам розказують, що ми вийшли з ініціативою створити робочу групу, когось притягнути, щось десь розібрати, когось дослідити, хоча законом не передбачена така форма роботи.

ПИНЗЕНИК П.В. Питання друге порядку денного. Прошу визначити шляхом голосування щодо запропонованого проекту висновку по постанові 7509. Хто за запропонований проект, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно.
І третє питання порядку денного. Теж робоча група (№ 7526). Хто за запропонований проект, прошу голосувати. Дякую. Одноголосно.
Четверте питання. Про лист голови Комітету з питань економічної політики від 7 лютого 2018 року. Ми з вами спілкувалися про це на робочій нараді, звернувся голова комітету, який перебуває в деякому, скажімо так, нерозумінні з приводу того, що робити з величезною кількістю пропозицій і правок, які прийшли до одного із законопроектів, при чому значна частина цих пропозицій і правок сформульовані, скажімо так, не у відповідності до вимого Регламенту, і пропозиції… І як їх взагалі сприймати, ці пропозиції? Вони не містять порівняльних таблиць, вони не містять електронних носіїв разом з собою, вони оформлені зовсім не у відповідності до норм Регламенту України, які визначають порядок подання пропозицій і правок до другого читання.
Секретаріатом комітету напрацьовано проект відповідного роз'яснення. Якщо коротко, зводиться він до того, що пропозицією і правкою до другого читання є те, що оформлено відповідно до вимог Регламенту, як пропозиція і правка. Все решта такою пропозицією і правкою вважатися не може, і відповідно може не включатися профільним комітетом в порівняльну таблицю.
Я думаю, що таке роз'яснення істотно спростить життя комітету, до якого надійшло тисячі поправок у будь-якому вигляді.

ПАПІЄВ М.М. А це якась технологія нова "спаму" такого.

КУПРІЄНКО О.В. Дозвольте, Павле Васильовичу.

ПИНЗЕНИК П.В. Будь ласка, Олеже Васильовичу.

КУПРІЄНКО О.В. Коли ми починали працювати у Верховній Раді, в принципі була така практика, що якщо не встигаєш або десь там деінде знаходишся, комітети приймали поправки до законопроектів, підтримуючи або забезпечуючи право народного депутата на законотворчу діяльність, але це призвело до того, що народні депутати не дуже дивилися на оформлення відповідно 116 статті Регламенту, але коли це перетворилося в інструмент завалити законопроект, то тут відповідно ми правильно маємо реагувати і роз'яснити, що, дійсно, все те, що валиться "аби було", воно комітетом може не розглядатися. 
Я думаю, що ми значно допоможемо не тільки комітету, голова якого до нас звернувся, а й всім іншим комітетам. Я так думаю, що це стане набуттям такого розголосу, і або ж народні депутати, які займаються такою не зовсім правильною діяльністю, перестануть нею займатися, а комітет відповідно, наші колеги, їхня робота буде спрощена, і вони будуть діяти в межах чинного законодавства.

ПИНЗЕНИК П.В. Колеги, знаєте, що мене вражає? Що обговорювали цю так звану "реформу" парламенту і обговорювали зміну в порядку розгляду законопроектів в другому читанні, і обговорювали проблематику "законодавчого спаму", в тому числі і величезної кількості поправок до другого читання. І всі такі активісти, кажуть: "Треба обмежити можливість подання поправок". При чому ті ж самі "активісти" ті ж самі "пофамільно" організували спам-атаку на конкретний законопроект через подання поправок до другого читання. Всі такі "реформатори"!.. 

ПАПІЄВ М.М. У мене є ще одна пропозиція, бо оцей Закон "Купуй українське – плати українцям!" якось скоординовано пішли заяви оцих посольств і інших всіх, "грантоїди" оживилися. Я думаю, що тут можливі ще і речі, які стосуються ще й впливу іноземних держав, бо лобісти дуже категорично проти, і транснаціональні компанії, і ті, хто фінансує "грантоїдів", вони абсолютно проти цього. Я думаю, що тут треба ще і… може навіть звернутися до Служби безпеки України, щоб вони вивчили питання появи оцього питання: чи не є це втручанням іноземних держав у законотворчу діяльність України через їхніх "грантоїдів" і їх представників у депутатському корпусі.

КУПРІЄНКО О.В. Я підтримую в даному випадку колегу Михайла Миколайовича. Це не смішно, коли іноземні посли починають вказувати Україні, як їй треба розвивати свою промисловість.

ПАПІЄВ М.М. Оце зовнішнє управління. Ви хотіли бути під зовнішнім управлінням, от тепер "їжте" це.

ПИНЗЕНИК П.В. Пропоную на цьому обмежитися і поставити на голосування проект  роз'яснення. Хто за запропонований проект? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую.
П'яте питання. Про внесення змін до деяких законів України щодо унормування порядку призначення та звільнення Генерального прокурора, а також висловлення йому недовіри, автор народний депутат Дерев'янко, ми не головні. Відповідно, предмет нашого висновку обмежений питаннями дотримання вимог Регламенту. Пропонується його затвердити і надіслати головному комітету, яким є Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Тобто Кожем'якіну цей висновок і надіслати. Є заперечення щодо цього?

ІЗ ЗАЛУ. Немає.

ПИНЗЕНИК П.В. Якщо немає, давайте затверджувати висновок. Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно.
Наступне питання порядку денного, по якому ми теж не головні, називається "Про відкликання народного депутата України", внесений народним депутатом Міщенком. Як це називається? Як зробити додаткову підставу для припинення депутатських повноважень без внесення змін до Конституції – от так це. Тут головним є якраз Комітет правової політики. Пропонується для нього затвердити висновок і надіслати на розгляд, який його врахує при підготовці висновку до першого читання. 
Можемо затвердити висновок?

ІЗ ЗАЛУ. Можемо.

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. 
Сьоме питання, по якому ми теж не головні, 7528 – внесення змін до деяких законів України щодо регулювання відносин у сфері державної служби. А ось цей якраз законопроект більш відповідає нашому уявленню про правове регулювання. Це йдеться про патронатні служби при фракції. Це складова в тому числі і нашої роботи, ми розробляємо це в рамках концепції Закону "Про особливості державної служби в Апараті Верховної Ради України" і Комітет з питань державного будівництва і самоврядування зайшов з іншого боку – через Закон "Про державну службу". Пропонується зусилля наших колег з Комітету з питань державного будівництва і самоврядування підтримати, висновки їм направити, щоб вони його враховували в роботі і продовжували роботу над цим законопроектом. Немає заперечень?

ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу голосувати. Дякую. Одноголосно. 
Восьме питання. Про подання, ініційовані та внесені до Верховної Ради України Генеральним прокурором України Луценком Ю.В., "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича", "Про надання згоди на обрання стосовно народного депутата України Бакуліна Євгена Миколайовича запобіжного заходу у виді тримання під вартою (арешту)".
Колеги, інформую вас про те, що оці згадані 3 подання за дорученням Голови Верховної Ради України Парубія від 19 лютого до нас надійшли 20 лютого. 
Далі, ми звернулися, як завжди, до Апарату Верховної Ради України з проханням надати нам інформацію про те, чи повідомлений, і коли повідомлений народний депутат Бакулін про надходження таких подань, відповідно надати йому копії таких подань і дати йому можливість надати пояснення. Такої інформації до цього часу у нас немає про те, коли він одержав текст відповідних подань. Натомість 22 лютого до  нас надійшов акт за підписом керівника Головного управління документального забезпечення Майбороди, заступника керівника управління документообігу Лисанської, заступника керівника відділу службової кореспонденції Антоненко, старшого офіцера фельд'єгерського зв'язку Дорошук, в якому вони констатують, що всі їхні зусилля, спрямовані на те, щоб віднайти народного депутата Бакуліна чи його помічників і вручити йому відповідні копії подань не увінчалися успіхом. 
Після цього сам народний депутат Бакулін написав листа до Голови Верховної Ради України і до нашого комітету, де він повідомив, що перебуває на лікуванні, і з інформації із засобів масової інформації одержав відомості про те, що щодо нього були внесені згадані подання. Також він повідомив, що має намір надати відповідні пояснення і просить надати йому можливість, він не може негайно прибути у Верховну Раду України на засідання комітету, немає відомостей про дату, і просить дати йому можливість ознайомитися з текстом подань і надати час для надання відповідних пояснень. Надав також довідку з медичного закладу про перебуванні на лікуванні.
Отже, що ми маємо станом на сьогодні? Станом на сьогодні триває перебіг 20-денного строку, визначеного Регламентом Верховної Ради України для розгляду нашим комітетом питання про подання. Немає у нас достовірної інформації для відліку 5-денного строку, який визначений Регламентом для надання народним депутатам відповідних пояснень. 20‑денний строк, про який я згадував вище, закінчується 12 березня поточного року. Також нагадую, колеги, вам, що відповідно до вимог Регламенту після постановлення нами в межах цього 20-денного строку висновків Верховна Рада протягом 7-и днів повинна розглянути відповідні висновки комітету і подання Генерального прокурора України і прийняти з цього приводу своє рішення. Таким чином нам потрібно спланувати роботу так, щоб дати можливість Верховній Раді виконати вимоги закону. 
Отже, пропоную комітету, як варіант, розглянути такий таймінг. Коли ми розглянемо…
А, ще один фактор, який ми повинні брати до уваги. У нас 8 березня вихідний, 9-о – вихідний, 10-о – вихідний. Це означає, що в кожному разі питання буде розглянуто протягом 2 пленарних тижнів, які у нас є, спарені, починаючи з 13 березня цього року. Скоріш за все, навіть буде розглянуто в період з 13 березня по 17 березня, тобто у перший пленарний тиждень, якщо враховувати всі строки. Для того, щоб мати, скажімо так, для себе певні гарантії і розуміння, що ми надали всі можливості для надання пояснень участі у засіданні комітету, є пропозиція призначити засідання комітету на понеділок 12 березня. Це дасть нам кращу можливість підготуватися і забезпечити явку на засідання комітету, і дасть можливість Верховній Раді спланувати належним чином розгляд у визначений законом 7-денний строк.
Які ще є думки з цього приводу?
Будь ласка, Олеже Васильовичу.

КУПРІЄНКО О.В. Враховуючи те, що Генеральний прокурор, коли подає подання до Верховної Ради, чи його апарат чи помічники, не читають Регламент Верховної Ради і подають ці подання так, щоб десь можливо ми порушили процес, процесуальні строки, які потім можуть стати підставою для скасування цих рішень. 
Тому, користуючись нагодою, звертаюся до Генерального прокурора читати уважно Регламент і вимоги Регламенту, щоб не попадати "на розтяжку". У нас або 7 березня, 8-е, 9-е, 10-е і 11-е – вихідні. І тому, якщо ми призначимо що на 7-е що на 12-е – абсолютно однаково. Але якщо ми проведемо раніше 7-о, ми ставимо "на розтяжку" Верховну Раду, 5 днів і у нас закінчується 13-о, у вівторок. Навіть оформити, як належить, може не встигнути Апарат, і вівторок, ми знаємо, що це день початку пленарних двох тижнів, може бути купа законопроектів, може бути проблема. 12 березня – понеділок.
Тому я повністю підтримую думку Павла Васильовича про те, щоб призначити до розгляду це питання 12 березня, тоді ми виконаємо у визначені Регламентом терміни і не порушимо, це не буде процесуальною підставою там щось скасовувати, і у Верховної Ради буде маневр у ці дні (там 2 пленарні тижні підряд), теж зможе Верховна Рада нормально розглянути і не порушувати процесуальні строки.

ПИНЗЕНИК П.В. Дякую, Олеже Васильовичу.
Будь ласка, Дмитре Валерійовичу.

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. По-перше, я хотів би сказати моєму колезі. Олеже Васильовичу, Генеральний прокурор точно не повинен рахувати вихідні, не вихідні. Є чіткий Закон України, він називається "Регламент Верховної Ради", є 20 днів – визначайтеся. Там точно не робота Генерального прокурора, не ми за нього голосували, щоб він там дати якісь рахував. 
З приводу цього я однозначно підтримую пропозицію: 12 березня призначити засідання нашого комітету. Я підтримую цю пропозицію. Окрім тих паперів, які надійшли до комітету, я побачив, що є заява від адвоката пана Бакуліна, адвокат Кайло Іван Юрійович, де він чітко зазначає, що, до речі, він прочитав на офіційному веб-ресурсі УНН, що сьогодні буде розгляд, і він, "…я готовий на засідання комітету 28 лютого…" У мене запитання до нашого секретаріату: чи звертався він, щоб сьогодні бути присутнім на комітеті?

(Загальна дискусія). 

ЛУБІНЕЦЬ Д.В. Я до того, що у нас є офіційне підтвердження, що є вже у нас адвокат, адвокат попереджений, тобто вони чітко фіксують у засобах масової інформації, що відбувається. Отже, пан Бакулін сам підтверджує, тому немає жодних сумнівів, що якщо сам народний депутат хоче бути присутнім або його адвокати, будь ласка, користуючись тим, що у нас сьогодні присутні засоби масової інформації, 12 березня приходьте і захищайте свою позицію.

ПИНЗЕНИК П.В. Які ще будуть думки з цього приводу?
Будь ласка, Михайле Миколайовичу.

ПАПІЄВ М.М. Дякую.
Шановні колеги, дивіться, за логікою речей я би пропонував 7-е число, але просто враховуючи досвід, що у нас розгляд такого питання починається зранку і завершується десь о 18-й годині вечора, і наступний день – вихідний, то ми провели б… Реально, якщо ми проведемо 7 березня засідання комітету, після цього ми ж не будемо примушувати людей працювати у вихідний день. Просто технічно, все рівно у нас документи оформлені вже належним чином з'являться вже 12 березня, і абсолютно логічним тоді було б, щоб не примушувати людей працювати у вихідні дні, все рівно їм ніхто не оплатить цю робити, тоді 12-о, але з самого ранку (зараз з часом визначитися), щоб ми зібралися, щоб ми розглянули це питання, і щоб у нас Апарат Верховної Ради України і секретаріат комітету мали б можливість підготувати це питання для розгляду, бо у нас є 2 контрольні дати. Є контрольна дата, я хотів би нагадати, 20 днів  і є ще контрольна дата, що після проведення засідання протягом 7-и днів має Верховна Рада розглянути. І тоді, якщо ми проведемо 7-о числа, тоді у нас час "Ч" закінчиться у вівторок. А досвід показує, що всі ці питання виносять не у вівторок (це питання вже до Голови Верховної Ради України), а в четвер, коли є народні депутати України і коли проводяться по фракціях так звані "мобілізації".

ПИНЗЕНИК П.В. Шановні колеги, понеділок 12 березня – приймається?

ІЗ ЗАЛУ. Приймається.

ПИНЗЕНИК П.В. А з приводу часу давайте порадимося. Тому що благородна справа збиратися зранку, але понеділок – день важкий і у багатьох величезні плани.

ПАПІЄВ М.М. Ви ж ідете на Погоджувальну раду.

ПИНЗЕНИК П.В. Окремі народні депутати працюють у вихідні за межами міста Києва, причому доволі далеко, приїжджають зранку, приїжджають до 14-ї години і зразу на засідання комітету.
На 14-у годину сприймається?

ПАПІЄВ М.М. Сприймається.
Тобто ми фіксуємо чіткий час і чітку дату.

ПИНЗЕНИК П.В. Тому пропонується рішення приймати разом ще з одним  питанням, в рамках, вірніше, ще одного питання, яке у нас в додатковому порядку денному. Це розклад наших засідань. І включити в цей розклад і це засідання в понеділок. Годиться?

ІЗ ЗАЛУ. Так. 

ВОЙЦЕХОВСЬКА С.М. А ми тоді в середу ще будемо збиратися чи ні?

ПИНЗЕНИК П.В. А що робити? У нас ще будуть питання.

ПАПІЄВ М.М. Давайте за це питання проголосуємо все ж таки окремо, а потім і за інше. 

ПИНЗЕНИК П.В. Хто за понеділок 12 березня на 14-у годину, прошу голосувати. Дякую. Підтримано. 
Розклад засідань затверджуємо?

ІЗ ЗАЛУ. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Затверджено.
У нас ще одне питання. У Голови Верховної Ради України з'явилася негайна потреба  в роз'ясненні нашого комітету в порядку аналізу практики застосування положень Регламенту Верховної Ради України за результатами розгляду листа. 
І Голова Верховної Ради України звернувся до нас з питанням з приводу порядку голосування за кандидатури Уповноваженого з прав людини. В принципі, наш комітет це питання розглядав уже двічі: під час розгляду відповідних законопроектів і постановляв свій висновок з приводу цих законопроектів. 
Відповідно, пропонується затвердити роз'яснення, яке буде повторювати позицію нашого комітету, і, власне, яке позицію нашого комітету підтвердить.
Затверджуємо роз'яснення, колеги?

ІЗ ЗАЛУ. Так.

ПИНЗЕНИК П.В. Прошу голосувати за текст роз'яснень. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Одноголосно. 
Порядок денний вичерпаний, крім "Різного". Що у нас в "Різному?" 
У мене наразі все.
Всім дякую за плідну роботу. До побачення.

