СТЕНОГРАМА 
засідання Комітету з питань  організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
09 липня 2020 року
Веде засідання  Голова Комітету КЛОЧКО А.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня всім! Шановні колеги, я дивлюсь, що у нас підключено 18 народних депутатів. Шановні колеги, прошу вас зайняти ваші місця. Ми будемо пробувати розпочинати наш комітет. Я зараз прошу всіх включити відео, щоб я бачив всіх народних депутатів, всіх, хто до нас доєднався, запрошені і гості. Прошу, кого ми не можемо ідентифікувати, щоб була можливість, ми всіх побачили. 
Шановні колеги, я всіх вітаю! Сьогодні ми проводимо засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі ZOOM у порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України", із застосуванням пункту 4 Розділу VIII "Прикінцевих положень". 
Нагадую, що до складу нашого комітету входить 28 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою складу його членів. На сьогодні зареєструвалось у нас 18, але я попрошу зробити перекличку, будь ласка.
Я присутній, Клочко Андрій Андрійович. Щоб я всіх бачив. Далі прошу включатися. Я буду називати, прошу вас включати мікрофон, щоб я вас побачив, що всі є на місці. 
Аліксійчук Олександр Васильович. Аліксійчук? Немає поки що з нами.
Балога Віктор Іванович, чи є ви наразі? Якщо є, прошу включити звук і відео. Немає.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Я, Безгін Віталій, присутній на засіданні комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталію.
Білозір Лариса Миколаївна. Пані Лариса, ви десь є? Прошу включити мікрофон і бути присутніми. Нема десь. Доєднається до нас пані Лариса. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Я, Бондар Ганна Вячеславівна, присутня на засіданні  комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В.  Є, присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігоре. Радий вас вітати. 
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Так, я пристуній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Дмитро. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А.   Присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олеже.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Присутня особисто. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І.  Іванов присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Ілліч. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Дмитро Валерійович, я бачив, що ви під'єдналися, прошу включити мікрофон. 
Зараз. Я думаю, що визначиться. Наберіть, будь ласка,  Ісаєнка. 
Кальцев Володимир Федорович. Теж немає поки що. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Приймаю участь у засіданні комітету особисто. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
До нас повернувся Аліксійчук. Да? Олександр Васильович, я прошу включити камеру.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Присутній є, так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Аліксійчук. 
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. Присутній на історичному засіданні комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович,

ЛІТВІНОВ О.М. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Радий вас вітати, Олександр Миколайович.
Лозинський Роман Михайлович

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський Роман Михайлович присутній особисто. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро Сергійович присутній на засіданні комітету особисто. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович. Радий вас вітати. 
М’ялик Віктор Ничипорович.

М’ЯЛИК В.Н. М’ялик присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Вікторе. Радий вас вітати.
Плачкова Тетяна Михайлівна. Тетяна Михайлівна, я ж бачу, що ви точно підключилися, прошу включити камеру.

ПЛАЧКОВА Т.М. Доброго дня. Дякую, по-перше, що ви нарешті вивчили моє прізвище. Я присутня особисто на комітеті. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Тетяно, ми навчаємося. Дякую, що ви присутні.

ПЛАЧКОВА Т.М. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович. Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Присутній на засіданні комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Радий вас вітати.

РУБЛЬОВ В.В. Вітаю.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саврасов Максим Віталійович. Немає, не під'єднався.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський Андрій Петрович присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Петрович.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний Дмитро Сергійович присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Дмитро.
Шкрум Альона Іванівна. Не під'єдналась до нас.
Шуляк Олена Олексіївна. Десь в дорозі, але з нами, бачу. Олена Олексіївна! Нема? наберіть, будь ласка, Олену Олексіївну, щоб вона під’єдналась.

ШУЛЯК О.О. Я присутня на засіданні.

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, пані Олена, радий вас вітати. Пані Олена є.
Юнаков Іван Сергійович. Юнакова нема.
Ще раз повертаюсь до Білозір. Лариса Миколаївна під'єдналась до нас чи ні?
І Дмитро Валерійович Ісаєнко під'єднався. Дмитро Валерійович, прошу, ми раді вас вітати.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко Дмитро Валерійович присутній особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович. У нас вже є секретар комітету.
Білозір Лариса Миколаївна під'єдналась? Немає пані Лариси десь, поки що відсутня.
Ітак, 20 народних депутатів. Шановні колеги, на засіданні зареєструвались 20 народних депутатів. Кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим.
Колеги, я зараз кожному з вас в алфавітному порядку, ми вже пройшли, надам слово, щоб ви представились. Ви представились, тому дякую всім за те, що ви берете участь у засіданні.
Колеги, інформую вас, що у засіданні комітету також брати участь будуть народні депутати-автори проектів, представники уряду, ЦВК, асоціацій та міжнародних проектів. Ми обов'язково всім запрошеним надамо слово для виступів. У разі бажання просимо усіх запрошених представлятися в ефірі, називати ім'я та по батькові, посаду. Ведеться стенограма засідання. Тому прошу, щоб у нас все було легітимно і рівно. 
Колеги, з порядком денним ви були завчасно ознайомлені. Також вчора нашими колегами з депутатської фракції "Опозиційна платформа – За життя" було внесено проект Постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (за реєстраційним номером 3818). Пропоную прийняти порядок денний одразу за основу та в цілому, вже з урахуванням питань щодо розгляду на засіданні комітету також і цього проекту постанови. Заперечень якщо немає, тоді прошу перейти до голосування. Я буду кожному предоставляти слово.

ПЛАЧКОВА Т.М. Шановний пане голово!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пані Тетяна, слухаю вас.  

ПЛАЧКОВА Т.М. 3813, будь ласка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Реєстраційний номер постанови 3813, все вірно. 

ПЛАЧКОВА Т.М.  Ви сказали - 18. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую. Реєстраційний номер 3813. Дякую за те, що ви поправили. 
Ітак, пропоную прийняти порядок денний одразу за основу та в цілому. Якщо є заперечення, будь ласка. Якщо нема, тоді ми переходимо до голосування. Я прошу включати мікрофон, представлятися і висловлювати позицію. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття за основу і в цілому. 
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую. 
Балоги Віктора Івановича нема. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. Я, Безгін Віталій, підтримую за основу і в цілому порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна не під'єдналась, да? Немає.
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дунда "за", за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко  - за . 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. Не під'єднався, да? Немає у нас? 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура – за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський Роман – за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Романе.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за основу ти в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Мікрофон, пане Вікторе, нечутно вас. прошу включити мікрофон.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав не під'єднався.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Саврасов Максим Віталійович. Немає. 
Стріхарський Андрій Петрович. Стріхарський! Андрій Петрович…

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За основу та в цілому, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шкрум Альона Іванівна. Не під'єдналась, немає.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена, за основу та в цілому – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олена.
Юнаков Іван Сергійович не під'єднався.
Білозір Лариса Миколаївна, ви під'єдналися до нас? Пані Лариса, прошу включити мікрофон.

БІЛОЗІР Л.М. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ларисо, я прошу особисто взяти участь. Якщо можна, відео включіть. Пані Ларисо!

БІЛОЗІР Л.М. Я вас чую, я є, є.

ГОЛОВУЮЧИЙ. А відео можна включити, щоб ми бачили всі, що... Дякую, все, щоб просто бачили. Дякую, пані Ларисо.
Ітак, у нас: 22 – за, рішення прийнято. Ітак, за – 22, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято.
Переходимо до наступного, переходимо до розгляду питання першого порядку денного. Всі мали змогу ознайомитись із матеріалами порядку денного засідання комітету, які були завантажено через систему "Електронний комітет".
Питання порядку денного. Про  внесення змін до рішення комітету від 4 вересня  2019 року "Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування" щодо переобрання голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва. 
Колеги,  до комітету надійшла заява народного  депутата України  Олександра Васильовича Аліксійчука з проханням звільнити його від виконання обов'язків голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об'єкти будівництва. Пропоную надати слово Олександру Васильовичу.
Прошу вас до слова, Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Всім доброго дня! Прошу вибачення, оскільки знаходжуся на заході паралельно. 
Так, колеги…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, десь пропав зв'язок зараз. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Мене чути? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз чутно. Прошу. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Дякую. Перепрошую.
Перш за все, я  хотів би сказати, що за цей час роботи, який ми провели в комітеті і в підкомітеті, ми здружилися і провели великий об'єм роботи по вивченню тої проблеми, яка сталася у нас за останні роки в плані захисту  інвесторів, і тої проблеми, яка сталася, що на сьогоднішній день дуже багато людей мають  вкрай плачевну ситуацію з тими коштами, які вложили. Це, перш за все,  пайовики, які повірили забудовникам багатьом і опинилися сьогодні на вулиці без площі і без грошей. Командою разом з членами…

______________. Без коштів і без квадратних метрів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Вікторе, я перепрошую, але дозвольте, ми не будемо перебивати, а дослухаємо Олександра Васильовича.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Дякую, пане голово. 
Були проведені засідання відкриті, круглі столи підкомітету. Була підготовлена робота до планерних слухань, комітетські слухання проведені. Але з огляду на те, що моя робота в окрузі була більш спрямована і загружена якраз по інших напрямках, я для себе прийняв рішення, порадившись з колегами, порадившись з головою комітету, про зміну комітету. 
Тому мною була подана заява на заміну голови підкомітету, для того щоб робота не зупинялася, робота продовжувалася. Тому прошу розглянути її, підтримати. І дякую всім за хорошу, плідну роботу в комітеті.
Спасибі.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре.
Колеги, я сподіваюся, що всі вислухали Олександра Аліксійчука, зрозуміли його  мотивацію і позицію. З метою продовження роботи підкомітету над законодавчими ініціативами вношу пропозицію обрати головою підкомітету з питань  захисту інвестицій в об'єкти будівництва народного депутата  України Андрія  Стріхарського. 
Чи Андрій  Стріхарський бажає виступити? Якщо так, прошу дати. Вам слово. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Бажаю, да.
Доброго дня. Андрій Стріхарський, Черкащина, 196 округ. Дякую за можливість висловитися щодо мого наміру очолити підкомітет з питань  захисту інвестицій в об'єкти будівництва.
Інвестиції в об'єкти будівництва, зокрема житлового і взагалі в цілому,  –  це дуже важливо для економіки нашої України в цілому. Також на  розвиток діяльності підкомітету необхідно вдосконалювати і правове регулювання щодо захисту інвестицій в дані об'єкти. Необхідно створити такий інвестиційний клімат в Україні, аби стало вигідно інвестувати і в ці, і в інші об'єкти, і житлові, і нежитлові напрямки. Це дасть Україні додаткові робочі місця, вирішити проблему в цілому –  те, що вирішувалося роками. Але для захисту таких інвестицій потрібно нам не тільки  адекватне правове регулювання в будівельній галузі, а також стабільне податкове регулювання, відповідно до якого податковий клімат при здійсненні інвестиційних залишається стабільним для інвестора протягом багато років. Такий принцип діє в міжнародному праві. Також це питання репатріації інвестицій, яке в нашому законодавстві не має належного регулювання. 
Тобто, шановні колеги, я себе бачу в цьому підкомітеті. Буду намагатися все необхідне робити для того, щоб забезпечити нормальну роботу і зробити позитивну динаміку даного підкомітету. Тому прошу вашу підтримку і, на перспективу, плідну співпрацю.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрію. 
Хто з народних депутатів бажає висловитись з цього питання?
Олександр Корнієнко, прошу, вам слово.

КОРНІЄНКО О.С. По-перше, хотів подякувати Олександру Аліксійчуку за плідну співпрацю в нашому комітеті. І ми поруч знаходимось завжди на комітеті, і обмінювались думками часто. Жалкую, що ви полишаєте наш комітет. Але вірю, що в аграрному ви зможете позиції самоврядування теж гідно відстоювати, так би мовити.
Щодо пана Стріхарського. Хотів би підтримати його кандидатуру. В принципі, фахова людина, ми за цей час вже переконалися. І що для нас важливо, теж і командна, в принципі, в комітеті активно працює. 
Тому пропоную довго не обговорювати, швидко підтримати і рухатись далі. У нас є набагато більш драматичні питання сьогодні.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, дякую.
Ще є бажаючі висловитись? Олександр Качура, прошу, вам слово. 

КАЧУРА О.А. Доброго дня, колеги! Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Я впевнений, 	що Стріхарський впорається з тими завданнями, які будуть стояти. Але я просив би, оскільки ми сьогодні будемо обирати, в найближчий час презентувати першочергові ваші кроки, що ви будете в законодавчому полі робити, важливі які заходити будете проводити. Тому що я зараз теж зайнявся цими питаннями. Наприклад, ЖК "Міністерський", в якому сотні квартир не отримують, і багато інших у нас, "Укрбуд". Тому нам треба комплексно підійти до цього питання і здійснювати парламентський контроль, законодавче забезпечення, щоб не відбувалось у майбутньому більше таких ситуацій, коли людей фактично грабують забудовники недобросовісні і піраміди створюють для своїх будівельних компаній.
Ми впевнені, що Стріхарського треба підтримати. Він, дійсно, людина професійна, він в цьому розбирається. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Шановні колеги! Віталій Безгін, прошу, ще вам слово. І Дмитро Валерійович, так? Ви також. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую.
Я дуже коротко. Перш за все, хотів би подякувати пану Олександру Аліксійчуку за цей рік роботи безпосередньо в комітеті. Я думаю, що і ціннісно, і фахово це та людина, з якою було комфортно працювати пліч-о-пліч. Тому, Саша, велика дяка і наснаги в роботі в новому комітеті. 
Що стосується пана Андрія, я думаю, що в силу безпосередньо і своєї діяльності до парламенту, і в силу своєї компетенції в цій сфері це є одна з найкращих кандидатур безпосередньо для цієї посади. Тому пану Андрію так само бажаю наснаги. Буду підтримувати і закликаю колег його підтримати, щоб він очолив даний підкомітет. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталію. 
Дмитро Валерійович Ісаєнко, прошу, ваша позиція.  Тетяно, я бачу, я також надам слово. 

ІСАЄНКО Д.В. Андрій досвідчена людина, будемо його підтримувати. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Тетяна Плачкова, прошу, вам слово. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Я також буду підтримувати пана Андрія, тому що досвідчена людина. Розумію, що багато зможе чого зробити. Я хочу нагадати (не чую там Олену Шуляк), що вже є напрацювання, є напрацювання саме стосовно захисту інвестицій. Я впевнена, що пан Андрій продовжить ці напрацювання, щоб ми разом вже доробили цей законопроект і нарешті його прийняли. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Олена Шуляк, прошу, вам слово. 

ШУЛЯК О.О. В мене буквально декілька побажань. 
По-перше, дякую пану Олександру Аліксійчуку за роботу. 
А до пана Андрія Стріхарського. Я підтримую його кандидатуру. Але прошу ознайомитись з усіма напрацюваннями, яких на сьогодні там дуже багато, для того щоб ми все ж таки скоріше зареєстрували законопроект, який унеможливить продажі в майбутньому, в незаконних будівництвах продаж квартир. 
І також в мене є заклик до Олександра Качури приєднатися до роботи саме в цьому підкомітеті, особливо в розрізі того, що Олександр пробує свої сили на праймеріз від "Слуги народу" на пост очільника міста Києва. Тому я думаю, що вам також, Олександре, буде цікаво долучитися, розібратися і допомогти тим людям, з якими ви зараз зустрічаєтеся. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олена. 
Я впевнений, що кожна людина підтримає пана Олександра, тому що він дійсно фахово відпрацював. Ми вам бажаємо добра та в паруса повне повітря. А пану Андрію прийняти достойну естафету і дійсно бути фаховим фахівцем з цього питання для вирішення законодавчих ініціатив, і плідної співпраці з кожним членом підкомітету. 
Андрію, прошу, вам слово. І переходимо до голосування. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Колеги, повідомляю, що з метою уникнення конфлікту інтересів не братиму участь у голосуванні даного питання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Андрію.
Шановні колеги, якщо всі висловилися, пропоную внести зміни до рішення комітету від 4 вересня 2019 року "Про обрання голів та членів підкомітетів Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування" та звільнити з посади голови підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва народного депутата України Аліксійчука Олександра Васильовича. Обрати головою підкомітету з питань захисту інвестицій в об’єкти будівництва народного депутата України Стріхарського Андрія Петровича.
Друге. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. 
Колеги, я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Обов'язково прошу піднімати руку, включати мікрофон, якщо  ви – за. Якщо ви – проти, будь ласка,  через мікрофон озвучте вашу позицію, чи утримались. Я переходжу до голосування. 
Ітак, я, Клочко Андрій Андрійович, за дану позицію.
Прошу. Аліксійчук Олександр Васильович

АЛІКСІЙЧУК О.В. Дякую колегам за хороші слова. Підтримую Андрія Стріхарського. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович – немає. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Підтримую Андрія. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. Лариса Миколаївна, ви до нас під'єдналися, я ж бачу, що ви є.  Добре.

БІЛОЗІР Л.М. Підтримую. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ларисо. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. Підтримую. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. Олег Андрійович!

ДУНДА О.А. Дунда – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна,

ЗАГОРУЙКО А.Л. Категорично - за! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В.  За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцева Володимира Федоровича нема.
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Качура – за пропозицію…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Анатолійович. 
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М.  Літвінов Олександр. Підтримую. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Підтримую Андрія Стріхарського. Плідної та плодотворної роботи. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Підтримую Андрія Стріхарського. Бажаю плідної праці. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Тетяно. 
Поляк Владіслав. Не доєднався.  
Рубльов Вячеслав Володимирович. Пане Рубльов, ви ж десь є. Бачу, що ви під'єднані. Добре, нема поки що. 
Саврасов Максим Віталійович. Нема. 
Стріхарський Андрій Петрович. У вас конфлікт інтересів, ви не голосуєте. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. Підтримую. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шкрум Альона. Не доєдналась. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
І Юнаков у нас не під'єднався. 
20 – за. Рішення прийнято. Проти – 0. Один у нас не голосував. 
Ітак, вітаємо Андрія Петровича з додатковим навантаженням. І бажаємо вам успіхів на новому поприщі. Вітаю вас з головою підкомітету!
Переходимо до наступного питання порядку денного. Переходимо до питання про перегляд окремих рішень комітету від 01.07.2020 року щодо перегляду Постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів" (реєстраційний номер 3650) в частині уточнення формування районів окремих областей та фінансове забезпечення проведення перших виборів депутатів районних рад. 
Колеги, до комітету надійшли звернення обласних державних адміністрацій та обласних рад, окремих народних депутатів України з пропозиціями щодо перегляду окремих рішень комітету від 1 липня 2020 року щодо проекту Постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів" (реєстраційний номер 3650). Є необхідність уточнення формування районів окремих областей. Тому пропоную надати слово голові підкомітету Безгіну Віталію Юрійовичу для інформування пропозиції та рішення підкомітету з цього питання. Всі документи завчасно для ознайомлення було завантажено в систему  "Електронний комітет". 
Прошу до слова Віталія Безгіна. Прошу, пане Віталій, вам слово. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово.
Дійсно, перейшли ми до складних питань сьогоднішнього засідання комітету. Йому передувало безпосередньо засідання підкомітету, яке стосувалось, власне, чотирьох питань. Оскільки на підкомітеті всі чотири питання, вони розглядалися окремо, то, власне, така ж сама пропозиція буде  і розглядати їх в такий спосіб на комітеті.
Що стосується даних питань. Пропоную почати з найпростішого. Це річ, яка носить здебільшого техніко-юридичний характер – це коригування формулювання в частині другій пункту 4 даної постанови. Там воно зумовлено тим, що у нас все ж таки на рівні громад та на рівні районів відбуваються перші вибори згідно з новим адміністративно-територіальним устроєм. Тому є пропозиція вдосконалити формулювання і додати, власне, це слово. 
Те формулювання, що розглядалось на комітеті, звучить наступним чином: "Повноваження депутатів районних рад районів, ліквідованих відповідно до пункту 3 цієї постанови, припиняються в день набуття повноважень депутатів районних рад, обраних на перших виборах до районних рад районів, утворених відповідно до пункту 1 цієї постанови".
Дане рішення було проголосовано на підкомітеті і, власне, підкомітетом підтримано. Тому, власне, або прохання висловитися колег, якщо є заперечення, або, власне, перейти до голосування з приводу цього питання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталю.
Хто з народних депутатів бажає ще виступити з даного питання? Прошу підняти руку чи сказати, включити мікрофон і виступити. 
Дмитро Валерійович, ні?

ІСАЄНКО Д.В. Ні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні, з народних депутатів ніхто не має бажання?

ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК О.М. Андрій Андрійович, добрий день! Василевська-Смаглюк, народний депутат. З приводу уточнення районування і віднесення міста…

БЕЗГІН В.Ю. Пані Ольго, ми зараз розглядаємо інше питання. Це буде четвертим у порядку денному. 

ВАСИЛЕСЬКА-СМАГЛЮК О.М. Добре. Вибачте, дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хтось з запрошених бажає взяти слово з цього питання саме? Якщо ні, ми завершили обговорення. 
Пропоную переглянути окреме рішення комітету від 1 липня 2020 року щодо окремих пропозицій комітету до проекту Постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів) (за реєстраційним номером...) 
Що, пане Віталій?

БЕЗГІН В.Ю. Ні, пане голово, ми ж розглядаємо чотири питання, тут спочатку окремо. Тобто це не питання, яке стосується, власне, конфігурації районів. Це одне з питань, яке стосується частини другої пункту 4 даної постанови. Я озвучив, що ми на підкомітеті питання розглядали окремо, тому, власне, пропозиція і на комітеті кожне питання розглянути окремим голосуванням. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Тоді пропозицію, озвучену Віталієм Безгіним, ставимо на голосування. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, за дану пропозицію, озвучену Віталієм Безгіним.  
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Балоги нема. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. За. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов  -за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев. Не підключився. 
Качура Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович! 

КАЧУРА О.А. Качура - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. За пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Підтримую. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Підтримуєте. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я вже навчився, пані Тетяно, бачите?

ПЛАЧКОВА Т.М. Це дуже добре, майже рік пройшов. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але ж є прогрес, бачите. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Рубльов десь не підключився. 
Саврасов Максим Віталійович. Теж нема. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шкрум Альона Іванівна. Альони немає. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пані Олена. 
Юнаков підключився? Немає, да?
Так, у нас 21 – за. Рішення прийнято. 
Пане Віталію.   

БЕЗГІН В.Ю. Дякую.  Друге питання в даному підблоці якраз-таки стосується безпосередньо уточнення формування районів в окремій області. Мова йде про Харківську область. Я трохи нагадаю передісторію. 
В нас, власне, було урядове подання, в нас працювала робоча група, яка так само доопрацювала даний проект, і, власне, було ухвалено попереднє рішення підкомітету. На минулому засіданні комітету дане рішення було провалено під час голосування і була підтримана альтернативна пропозиція народних депутатів щодо утворення 4 районів замість 7 районів.
У той же час, ми на комітет отримали велику кількість безпосередньо звернень і листів, у тому числі і від обласної державної адміністрації, від Харківської обласної ради з проханням переглянути дану пропозицію. Треба зазначити, що пропозиція, яку пропонує Харківська обласна державна рада, вона так само має точкові відмінності від пропозиції, яку пропонувала робоча група при комітеті. Мова йде про те, що в пропозиції робочої групи було 7 районів, і один з них з центром в місті Богодухів, коли Люботин йшов безпосередньо в Харківський район. У пропозиції ж ОДА так само міститься 7 районів, але з центром безпосередньо в Люботині.
У той же час, напередодні нашого засідання цього комітету ми проводили засідання підкомітету зі всіх цих питань. І треба зазначити, що  пропозиція підкомітету така, що обидві дані пропозиції підкомітетом були відхилені. 
Тому, власне, я розумію, що зараз ще в нас буде відбуватися дискусія і обговорення під час комітету, є запрошені люди з різних сторін, які представляють різні позиції, але я як голова підкомітету маю висловлювати ту пропозицію, ту позицію, яка була проголосована, власне, сорок хвилин назад. Тобто обидві пропозиції підкомітет відхилив.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталію.
Олександр Качура, прошу, вам слова.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Колеги, я вважаю, що ми зробили помилку під час попереднього голосування, тому що, можливо, хтось не розібрався, але ми не дослухалися, в першу чергу, до органів місцевого самоврядування, до обласної ради – людей, які безпосередньо ходять там по землі, які займаються дуже давно місцевим самоврядуванням, і вже не один рік.
Я вважаю, що в Харківській області, так як це на сьогоднішній день пропонує адміністрація, і раніше Мінрегіон пропонував, і зараз обласна рада, хоча вона не є суб'єктом у даному питанні, але вони знають ці всі проблеми районів, і, більше того, Харківська область знаходиться безпосередньо на кордоні з іншою відомою нам країною.
Тому мені не зрозумілий підхід, чому у Львівській області створено 7 районів, а в Харківській – 4. Це що, гірший регіон якийсь? Там що, інші люди живуть? Я вважаю, що нам треба виправити цю помилку, прислухатися до всіх пропозицій, які надійшли до комітету, і від обласної адміністрації сам принцип, і  від обласної ради, і згідно того плану, який був передбачений Мінрегіоном. Тому 7 районів. А я вважаю, що треба ще більше було б – 10 районів. Але там  пропозиція – 7, нам треба, навпаки, збільшити присутність  центральних органів державної влади (чи це буде префектура, чи державні адміністрації) на тих територіях, які є прикордонними. Це абсолютно правильний підхід.
Дякую за можливість висловити пропозицію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Віталій Безгін, прошу, вам слово.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово. 
Дивіться, я щоб просто уточнити, що позицію, яку проголосував підкомітет, я озвучив, а на голосуванні на комітеті  буде пропозиція –  так само виносити спочатку позицію робочої групи при комітеті, потім, власне, пропозицію обласної державної адміністрації, ймовірно. 
Що стосується… Я відрефлексую на те, що сказав Олександр  Качура. Колеги, ну, давайте все ж таки теж в якихось межах залишатися, бо якщо ми будемо по прикордонних областях дивитися, то можемо 490 районів залишити – всім буде щастя.
Але я переконаний, щоб ми, демонструючи відкритість комітету, максимально цю тему проговорили. У нас є так само два народні депутати, що представляють області, членами  комітету. Я бачу, що у нас є інші депутати з Харківщини, які так само присутні. Бачу, що присутні так само у нас на ZOOM голова Харківської облради. Я думаю, що перед голосуванням було б правильно надати всім слово і можливість довести свою позицію. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, даємо слово. Хто у нас з народних депутатів? 
Дмитро  Микиша. Прошу, вам слово.

МИКИША Д.С. Дякую, колеги. 
Повторю свій спіч, що, як я і казав на підкомітеті з адмінтерустрою, дивіться, я вважаю, що рішення від 1 липня, яке було проголосовано комітетом, абсолютно виважене та мудре рішення, яке прийняв комітет. Це перше.
Друге. Районування Харківської області, яке складається з чотирьох укрупнених районів, не впало з неба, його не придумали в останній момент, воно не з'явилося нізвідки і ніхто його не приніс. Це рішення було пропрацьовано ще підкомітетом… Мінрегіоном, ще два роки тому. І трошки пізніше на обласному рівні включилися і почали проговорювати саме це моделювання. 
Спочатку це було 9 районів, потім стало - 7. Проговорювали-проговорювали, і це не те що не вирішило питання, а зумовило ще більше конфліктів, ніж було до цього. Тим паче, що ці конфлікти в останні два місяці вийшли на новий рівень. 
Хочу повторити, що Богодухівський район, там вже наразі не те що Богодухів і Люботин сперечаються, хто саме хоче бути адміністративним центром, там вже і Валки претендують. Кожен член комітету отримав листа, в якому навіть смт Краснокутськ вважає, що має бути адміністративним центром у Західно-Слобожанському районі Харківської області. Це щоб ви розуміли, яка ситуація відбувається. Вона не те що зупиняється, а ще збільшується, якщо це буде сім районів. Зміївський район категорично проти. Нововодолазька ОТГ категорично проти того, щоби увійти до Красноградського району. І так далі і тому подібне. 
Тобто, якщо ми кажемо про те, що ж думає місцеве самоврядування, так ось вам, що воно думає: що 7 районів збільшує конфлікти та скандали на території Харківської області.
Після того, як 1 липня було прийнято рішення про районування у складі чотирьох районів Харківської області, ці всі конфлікти були зняті. Всі ці сторони погодились, що це оптимальне рішення і компромісне, і, більш того, виважене. І погодились з ним, що 4 райони, щоб залишилося в Харківській області 4 райони. Окрім одного району - Красноградського, який в формуванні 4 районів відходить до Лозівського укрупненого. Все, інших конфліктів немає. Я вважаю, що дане рішення – найоптимальніше і найвиваженіше. Повторюся для тих, хто забуває, для чого взагалі реформа децентралізації, по-перше, субрегіонального рівня. Щоб  всі послуги, які будуть надаватися, це будуть надаватися на  базовому рівні. Субрегіональний рівень – виключно для територіального представництва  державних органів влади, виключно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Регламент, пане Дмитро. Я прошу закінчувати. 

МИКИША Д.С. Я буквально дві секунди. 
Вважаю,  що рішення, яке було прийнято 1 липня, виважене і мудре, тому, колеги, я вас закликаю залишити в силі це рішення. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 
Хто у нас ще є? Голова  держадміністрації є, пане Віталію? Хто є з Харківської області?

БЕЗГІН В.Ю.  Голови обладміністрації немає. Пане голово, я бачу, що з народних депутатів руку піднімає пан Олексій Красов, так само мажоритарник із Харківської області. І так само голова облради Сергій Іванович Чернов, так само піднімає руку. Думаю, було б правильним їм так само надати слово. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Красов, прошу, вам слово. Після - Сергій Іванович, прошу, Чернов. Регламент давайте, щоб ви у хвилину, до півтори вклалися. Дякую.

КРАСОВ О.І. Дякую. Народний депутат Красов Олексій, 180 виборчий округ, Харківська область. 
Висловлюю передусім подяку голові та членам комітету, а також підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою, за професійний підхід і окрему увагу до районування Харківської області. 
Голова Харківської ОДА в своєму зверненні до комітету підняв питання повторного розгляду Постанови  парламенту  "Про утворення та ліквідацію районів". Він обґрунтовує, що поділ саме на 7 районів є найбільш збалансований та враховує  урядову методологію. 
Повертаючись до питання  саме районів, я приймав активну участь у роботі засідань підкомітету та провів громадські слухання із жителями та представниками  влади кожного з цих  районів округу. Всі вони мають свою власну думку, унікальну думку, щодо оптимального для них центру, яку я доніс до голови та членів підкомітету.  Тим не менше, чинна методологія Мінрегіону значно звужує варіанти цього районування. Спираючись на  позицію громадськості, щоразу, коли на засіданнях підкомітету ставилося питання вибору центру району між містами Люботин та Богодухів, я послідовно підкреслював  переваги саме Богодухова. Також вважаю раціональним включення міста  Люботин до Харківського району.  Саме така конфігурація була до цього підтримана підкомітетом. Тому прошу підкомітет теж її підтримати. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олексій. 
Сергій Іванович, прошу, Чернов. Сергій Іванович, прошу включити звук і повідомити вашу позицію. 

ЧЕРНОВ С.І. Дякую.
Доброго дня, шановний пане голово, шановні народні депутати!
По-перше, дякую за можливість брати участь у комітеті. І дякую за дуже ефективну роботу комітету в реалізації реформи децентралізації.
Я з великою повагою ставлюсь до точки зору Дмитра Валерійовича Микиші. І кожен народний депутат, і кожен, мабуть, громадянин має право на свою точку зору. Але я все-таки відношусь до тих людей, які перевагу дають системному підходу. І хочу зазначити те, що, дійсно, у 2018 році розпочалась робота обласної ради і обласної адміністрації за участю Мінрегіону щодо моделювання районів на Харківщині. І тоді компромісне рішення, збалансоване для такої області великої було – 7 районів. Це рішення було погоджено у Мінрегіоні. Уряд прийняв відповідне рішення. І я вважаю, що аргументів більш ніж достатньо. 
Сьогодні дуже правильно сказав народний депутат України Дмитро Сергійович Микиша про те, що субрегіональний рівень – це буде рівень територіального управління.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Іванович, регламент. Завершуйте, будь ласка.

ЧЕРНОВ С.І. Так. Ризики є, погіршиться системи управління. І на Харківщині тоді буде тільки 4, якщо народні депутати проголосують. А я пропоную 7 райадміністрацій, міжрайонних прокуратур, міжрайонних податкових і таке інше. В області, в якій проживає 2,7…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Іванович, регламент. Я перепрошую, але у нас думку треба висловлювати стисло. 
Дякую. 

ЧЕРНОВ С.І. Дякую. Я підтримую рішення уряду – 7 районів. 
Дякую. І прошу підтримати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ще є запрошені, які бажають взяти слово? 
Олексій Михайлович Чернишов, міністр розвитку громад та територій. Прошу, вам слово.

ЧЕРНИШОВ О.М. Доброго дня, шановні народні депутати України! Чернишов Олексій Михайлович, міністр розвитку громад та територій України. 
Хтось з початку нашого сьогоднішнього засідання сказав, що це історичне засідання. Воно історичне тому, що ми сьогодні розглядаємо конфігурацію районування, конфігурацію районів. Реформа вже йде декілька років, і цією реформою опікувався не один склад, і, ми так порахували, що це вже третій склад Верховної Ради, котрий рухає цю реформою. Історичність цього нашого засідання полягає, що саме на нас випала відповідальність затвердити остаточний вигляд цих районів.
Повертаючись до Харківської області, котра, звичайно, для мене близька, і я хочу повідомити...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Михайлович, регламент. Прошу завершувати.

ЧЕРНИШОВ О.М. Андрій Андрійович, я вважаю, що міністр може виступити декілька більше, тому що я не був присутній ні на засіданні підкомітету, на зараз ви мені слова не надавали.
Тому, прошу, по Харківській області було подання обласною державною адміністрацією – 7 районів, було подання і затверджено рішенням уряду 7 районів. Це офіційні документи. Було, на мій погляд, помилково рішення підкомітету щодо 4 районів. І зараз обласна державна адміністрація своїм поданням дає можливість виправити цю помилку. 
Звичайно, ми зі свого боку підтримали 7 районів. Щодо ремарки того, що...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олексій Михайлович, я перепрошую, але є регламент у комітеті. І я буду вести комітет - це моя парафія, - тому я вас дуже прошу не перебирати ті повноваження, які належать саме голові комітету. У вас є міністерство, але я перепрошу, я завжди надаю слово саме в повній мірі кожному висловити свою думку. Просто є регламент, і я прошу системно просто... Я перепрошую, але я точно нікого тут не ущемляю в правах висловлювання. Я просто нагадую про регламент, і нікого не перебиваю. Дякую. 
Завершуйте, будь ласка, вашу думку, а то скажете, що я не надав слова, пане Олексій Михайлович.

ЧЕРНИШОВ О.М. Скільки в мене ще є часу?

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас ще 30 секунд, для вас, будь ласка. Потім – Віталій Безгін, я бачу вашу року.

ЧЕРНИШОВ О.М. Дякую. Щодо ремарки щодо того, що Мінрегіон приймав участь і подавав якісь офіційні пропозиції по 4 районах. Були експертні такі бесіди, були позиції експертів. Що подав саме Мінрегіон, можна побачити в затверджених рішеннях засідання уряду, котрі є опубліковано у всіх офіційних закладах. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Михайлович, за вашу позицію.
Віталій Безгін, прошу, вам слово. 

БЕЗГІН В.Ю. У мене коротка ремарка щодо справедливості, щоб ми в тому числі глядачів не вводили в оману. Перед попереднім голосуванням комітету рішення підкомітету було з приводу 7 районів. І це рішення було на комітеті відхилено. Тому пан міністр не зовсім коректно подав інформацію з приводу того, що начебто підкомітет змінив це рішення.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олексій Михайлович, ви з цим погоджуєтесь? 

ЧЕРНИШОВ О.М. Я мав на увазі сьогоднішній підкомітет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ну, дивіться, з приводу того, що там хтось не доєднався. У нас точно так само, як сьогодні і на підкомітеті, посилання на підкомітет були розіслано всім. І всі, хто мав дійсно бажання, долучились до підкомітету.
Тому з приводу… Я не сприймаю ці зауваження, що ви там не долучились. Я знаю, що ви теж були завантажені. Але прошу просто з повагою ставитись до кожного, виконання обов'язків кожного з нас. 
Шановні колеги, є ще бажаючі висловитись з даного питання? 
Пане Віталій, прошу тоді озвучити пропозицію до голосування. Будемо голосувати поблочно, так, як ми прийняли рішення.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую.
Так, повертаємось до голосування, яке відбулось сьогодні на засіданні підкомітету. Там було дві пропозиції. Перша пропозиція стосувалась конфігурації на 7 районів, де в 7-му районі центром є Богодухів, а місто Люботин віднесено до Харківського району. І дана пропозиція підкомітетом була відхилена. Друга пропозиція в точності відповідала пропозиції обласної держадміністрації. І так само підкомітет вирішив з мінімальною рівновагою голосів її відхилити. 
Тобто пропозиція ставити обидва рішення по черзі на голосування. Оскільки рішення підкомітету таке, то якщо ми, власне, підтримуємо рішення комітету, то означає, що ми провалюємо обидві ці пропозиції - і залишається та редакція, що була ухвалена під час попереднього засідання комітету. Ну, я просто розтлумачив для колег.
Тому перша пропозиція – це 7 районів. Сьомий центр – це місто Богодухів. І якщо є бажаючі це рішення підтримати, то вони мають голосувати проти рішення підкомітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, так як ми переголосовуємо, тут потрібно буде, враховуючи попереднє голосування, нам треба 15 голосів "за" для того, щоб підтримати пропозицію, яку озвучив пан Безгін. Сім районів з центром Богодухів, правильно? Віталію, ще раз, правильно?

БЕЗГІН В.Ю. Сім районів, сьомий центр -  місто Богодухів. Люботин йде до Харкова. Це попередня редакція підкомітету… це редакція робочої групи при комітеті. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 
Шановні колеги, якщо зауважень у нас з цього приводу немає, ставимо поблочно дане голосування. Тому ставиться на голосування саме пропозиція, озвучена Віталієм Безгіним. Я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Обов'язково прошу піднімати руку, якщо ви - за. Якщо ви проти чи утримались, прошу включити мікрофон і оголосити це рішення. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, за дану пропозицію, яку озвучив Віталій Безгін.: за 7 районів з центром в Богодухові. 
 Віталій, прошу. 

БЕЗГІН В.Ю. З процедури. З процедури. Якщо підкомітет відхилив, то відповідно якщо ми голосуємо "за", це означає, що ми голосуємо проти цієї пропозиції. Ну, я просто… Хай секретаріат уточнить, якщо я не правий. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Віталію, ми голосуємо не за пропозицію, ми голосуємо за 7 районів з центром в Богодухові. 

БЕЗГІН В.Ю. Як скажете.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому згідно… Ми голосуємо саме за пропозицію по Харківській області: 7  районів з центром в Богодухові. 
Ітак, я, Клочко Андрій Андрійович, за. 
Аліксійчук Олександр Васильович, прошу, ваше рішення. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Це пропозиція, яка була раніше розглянута комітетом, попереднього разу, правильно? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так. Тільки єдине - з центром в Богодухові. І Люботинський район до Харкова йде.  

АЛІКСІЙЧУК О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович. Немає? 
Безгін Віталій Юрійович. Прошу. 

БЕЗГІН В.Ю. Я - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Я утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви утримались. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. Я - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. Я підтримую принципову позицію Лариси Білозір і теж утримаюсь. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дунда утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загоруйко Аліна Леонідівна. Аліна Леонідівна!

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко утрималась. Я підтримую пропозицію підкомітету, позицію підкомітету. Від пропозиції Безгіна я утримуюсь. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За 7 районів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович. 
Кальцев Володимир Федорович не з'явився. 
Качура Олександр Анатолійович. Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Бачу. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С.  Категорично проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М’ЯЛИК В.Н. Ну, в такому випадку, такої нерозберихи, я утримаюся. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляка нема.
Рубльов Вячеслав був? Є він? Під'єднався чи ще ні? 

______________.  Пане голово, проситиму ще слово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, звичайно, зараз. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Немає.
Саврасова немає.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стріхарський Андрій – за. Да, бачу.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шкрум Альони Іванівни немає.

ШКРУМ А.І. Колеги, є Шкрум Альона Іванівна.

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, Альона Іванівна, доброго дня! Ваша позиція по цьому. 

ШКРУМ А.І. Доброго дня! Я перепрошую, я в дорозі була, ……погано з Інтернетом.
Колеги, я минулого разу підтримувала 7 районів, і цього разу я так само підтримую 7 районів. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Альона Іванівна. Дуже радий вас бачити. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена Олексіївна –  за 7 районів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, Олена Олексіївна.
Юнаков Іван Сергійович не під'єднався, да, у нас?  
Прошу підрахувати, скільки у нас получилося. За  – 12. Проти – 1. 
Утрималось – 8. Рішення не прийнято. 
Да, прошу.

_______________. Пане голово, тому що я казав, що я за попередній варіант – за 4. Я не розібрався, тому що якраз виходив, не чув. Тому я прошу врахувати мій голос – утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За – 11, 9 – утримались. Рішення не прийнято.
Переходимо до наступного блоку питань. Пане Віталію, прошу.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово. Наступне питання в цій частині - це кількість і конфігурація районів по Хмельницькій області. Нагадаю, що в нас була, власне, урядова пропозиція, підкомітетська, комітетська позиція щодо утворення на теренах Хмельницької області безпосередньо 5 районів. У той же час, ми так само отримали чисельну кількість звернень як від представників місцевого самоврядування, власне, представників депутатського корпусу, лист безпосередньо в тому числі від групи депутатів, що представляють даний регіон, які просять переглянути дану конфігурацію і утворити на теренах Хмельницької області 4 райони.
Ми розглядали сьогодні цю пропозицію так само на підкомітеті. Підкомітет дану пропозицію не підтримав, але, як і в попередньому випадку, я вважаю, що ми маємо дати слово всім безпосередньо присутнім. Тим більше, я бачу, що серед людей, що присутні на комітеті зараз, на нашому засіданні, є, зокрема, і підписанти цієї заяви. Я думаю, що кожна сторона має право донести, висловити свою позицію, щоб потім ми аргументовано могли підтримати чи відхилити те чи інше рішення.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, хто в нас бажає висловитись з даного питання? Народні депутати, хто є?

МАНДЗІЙ С.В. Андрій Андрійович!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка, представляйтесь, щоб всі чули і бачили вас.

МАНДЗІЙ С.В. Доброго дня, шановні колеги. Сергій Мандзій, народний депутат від "Слуги народу" по Хмельницькій області. По-перше, хочу привітати вас, подякувати за можливість виступити на комітеті.
І хочу звернути увагу, що буквально декілька хвилин назад ви прийняли рішення по Харківській області, населення якої складає 2,7 мільйона людей. І абсолютно, на мій погляд, було виважене рішення ваше - поділити цю область на 7 районів. Якщо…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Сергію, ви, мабуть, неуважно нас слухали. Тому що рішення про 7 районів не ухвалено. Я прошу, якщо ви коментуєте щось, то коментуйте саме з того питання, до якого ви долучені. Я вас дуже прошу коментувати саме те рішення, яке ви хочете висловити.

МАНДЗІЙ С.В. Андрій Андрійович, дякую вам.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Якби ви уважно слухали, ви б почули, що рішення не прийнято. 

МАНДЗІЙ С.В. Так, і лишилося 4 райони, в Харківській області лишилося 4 райони. Скажіть мені, колеги, де логіка, щоб в Хмельницькій області з населенням 1 мільйон 200 людей ми ділили на 5 районів? 
Тому як би є узгоджена позиція, яка сьогодні в першу чергу знімає всі конфлікти, які у нас на теренах області щодо районування. Тобто це знімає конфлікт мешканців Чемеровецького району, знімає конфлікт мешканців Ярмолинецького району, знімає конфлікт мешканців в тому самому Славутському районі. Крім того, сьогодні…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Регламент, прошу завершити, Сергію. Позицію висловлюйте.

МАНДЗІЙ С.В. Андрій Андрійович, якщо можна… Просто я знаходжусь зараз в Хмельницькій обласній раді. Біля мене заступник голови Хмельницької обласної ради. І я хотів би декілька слів дати йому. І дуже прошу колег всіх підтримати рішення щодо поділу області на 4 райони. Це буде і економія державних коштів, і, саме головне, це зніме всі конфлікти серед мешканців інших районів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Давайте, будь ласка, регламент. І передавайте слово далі тоді.

МАНДЗІЙ С.В. Валерій Олександрович Лесков, заступник голови Хмельницької обласної ради.

ЛЕСКОВ В.О. Доброго дня, шановні депутати! Я буду дуже вдячний вам, якщо ви дослухаєтесь до мешканців Хмельницької області, які просять врегулювати ці питання. І вони підтверджені народними віче, в районах збирається по 20 тисяч підписів. Прохання все ж таки зробити 4-районну область, і вирішується зразу 4 конфліктних питання. 
Я вам дуже вдячний за розуміння. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

МАНДЗІЙ С.В. Дякую вам.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ще народні депутати, які бажають виступити? Сергію, ми почули вашу позицію, я думаю, що і народні депутати всі. 
Ігор Гузь, прошу, вам слово.

ГУЗЬ І.В. Всім добрий день, дорогі друзі! Дякую за можливість.
Коротко. Перше. На минулому засіданні комітету, мені дивно, що були представники, які мали іншу позицію, наші колеги-депутати - ніхто з них не виступив в цьому питанні. Ну це нонсенс! Вибачте, ну, ми рішення вже не прийняли. Це перше. 
Друге. Я хочу передати позицію моїх колег. Я розумію, що є різні бачення: це і пана Гереги, і пана Лабазюка, і пана Бондаря. Це депутати-мажоритарники з області, які категорично, теж спираючись і на рішення місцевих органів влади, і не тільки, ну, вважають, що 5 районів у Хмельницькій області - це буде правильне рішення. І це позиція, яку підтримує наша депутатська група, яка теж складається з мажоритарників. Я хотів би, щоби ми цю позицію, ви, ми всі почули. І прошу не підтримувати зміни, а підтримати ту позицію, яка була на минулому комітеті узгоджена, про 5 районів. 
І я глибоко переконаний, повірте, що саме оця історія з Хмельницькою областю, вона може при розгляді в залі, ну, дещо розбалансувати ситуацію в прийнятті цілого закону. Тому я би дуже просив би вас не змінювати цю ситуацію і почути колег, зокрема з депутатської групи "За майбутнє". 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігорю. 
Ще бажаючі виступити з цього питання? Не бачу. Якщо хтось… я  не бачу десь руку, будь ласка, включіть мікрофон і озвучте вашу позицію, представтесь.
  
ТКАЧЕНКО У.Ю. Доброго дня!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! 

ТКАЧЕНКО У.Ю. Доброго дня! Уляна Ткаченко, депутат Хмельницької обласної ради.  Вдруге ви мені надаєте слово. 
Я би хотіла все ж таки звернутися ще раз до комітету і попросити підтримати те виважене бачення щодо 5 районів. Да, дійсно є ОТГ, які мають свої бачення, і мають свої бачення в складі іншого району. Прислухаючись до людей, я зараз теж знаходжусь в полях, на окрузі, ми, дійсно, були на віче, і не на одному, і ми розуміємо, що у певних ОТГ бажання людей є інше. Наприклад, як Чемеровецьке ОТГ або Ярмолинецьке ОТГ. Ще не створене Ярмолинецьке ОТГ, перепрошую. Тому по Ярмолинцях - там можна розглядати окремо. Дійсно, виважене рішення щодо п'яти районів. Єдине що, можна передивитись склад цих п'яти районів.
На мою думку, та пропозиція обласної державної адміністрації, яка  надавалася на комітет, вона є абсолютно виваженою, і якщо ми збережемо ту пропозицію, яку подавали, це буде  оптимальний варіант, який влаштує,  я сподіваюся, що всіх  зацікавлених осіб, які присутні тут і не присутні тут.
Дякую за увагу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам, що вклалися в регламент.

БІЛОЗІР Л.М. Пане голово, дайте слово Білозір, будь ласка! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.  Лариса Білозір, прошу, вам слово.

БІЛОЗІР Л.М. Я вже і тут, і піднімаю руку - ігноруєте мене.
Шановний пане голово, шановні колеги, я хочу попросити не підтримувати цю пропозицію –  на 4 райони, а залишити ту пропозицію – на 5, яка була в принципі  в постанові вже Кабінету Міністрів, яка є узгоджена. І хочу вас застерегти, що ми відкриваємо просто ящик Пандори, коли починаємо переглядати те рішення, яке, до речі, по Хмельницькому  було підтримано, 23  народних депутатів минулого разу підтримали. 
Що з цього часу помінялося? Чим більше районів, тим краще. До речі, якщо ви аргументуєте, що місцеве самоврядування звернулося, представники, і звернулися народні депутати, ну, тоді давайте Вінниччина теж, у мене теж є 8 підписів народних депутатів, які пропонують  шостий  район – Жмеринецький. Але ж ми маємо займати  державницьку позицію. І я вважаю, що в цьому випадку, я прошу і закликаю колег, не відкривати цей ящик Пандори, не переглядати під окремі тільки… Чомусь винесли дві. А чому не три, не чотири області?  І фактично зберегти те рішення комітету, яке вже було, і тим паче, що підкомітет сьогодні вкотре не підтримав оце альтернативне зменшення районів в Хмельницькій області. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пані Ларисо. 
Прошу, Віталій  Безгін, поверніться до нас і озвучте позицію. Ще є бажаючі висловитися чи всі? Хто ще не висловився? Сергій Мандзій, прошу.

МАНДЗІЙ С.В. Андрій Андрійович, ще хочу надати слово депутату обласної ради, який вискаже спільну позицію, я думаю, більшості депутатів обласної ради. Дасте регламент хвилину? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Сергію, у нас тільки в комітеті не по хотєнію відбувається, а у нас є прохання ваше, яке відбувається, потім ставиться,  надається слово.  

МАНДЗІЙ С.В. Прохання, да, прохання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це вірно. Прошу, ми надаємо слово, будь ласка. 

МАНДЗІЙ С.В. Депутату обласної ради Хмельницької.

САВЧУК О.П. Шановний Андрію Андрійовичу, дякую за надану можливість. Депутат Хмельницької обласної ради Савчук Олександр. 
Недавно у нас відбулося віче по Чемеровецькому району, ініціаторами була спілка учасників АТО, які ми є також, на яке було запрошено 3 сусідніх райони. Були присутні в нас представники Городоцького і Ярмолинецького районів.
Справа в тому, що погоджений проект поділу районів, який визначений був Хмельницькою обласною державною адміністрацією за підтримки Хмельницької обласної ради, невідомим чином чомусь змінився на засіданні, яке прийняло рішення комітет, за яке проголосували там 23 чи 28 членів цього комітету. Не врахована позиція мешканців Чемеровецького району, Городоцького і Ярмолинецького районів, те, що було подано початково, з самого першого разу.
Тому прохання дослухатись до цієї кількості людей і проголосувати за ті межі визначених районів, які: Чемеровецький входить до Кам'янець-Подільського району, Городоцький входить до Хмельницького, Ярмолинецький входить до Хмельницького.
Дякую.

МАНДЗІЙ С.В. Дякую за надану можливість.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу. 
Всі висловились з даного питання? Якщо у нас всі, хто бажав… Якщо ще хтось може сказати слово, чи бажає, будь ласка, підніміть руку чи включіть мікрофон, щоб не було потім зауважень, що просто не отримав слова. Всі?
Тоді я пана Віталія, голову підкомітету, я прошу озвучити рішення, яке ми зараз будемо ставити на голосування.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово. Я зазначу, як сьогодні проголосував підкомітет. Тим не менше, щоб у нас не було такої плутанини, певної, як була по Харківській області. Звісно, що той лист, що до нас дійшов, пропозиція його розглянути. Тому зараз прохання поставити на голосування і пропозицію щодо 4 районів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Назвіть, будь ласка, в якому форматі.

БЕЗГІН В.Ю. У форматі: безпосередньо Хмельницький, Кам'янець-Подільський, Старокостянтинівський та Шепетівський.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 
Шановні народні депутати...

_______________. Пане голово, я прошу вибачення. А яке рішення підкомітету, Віталію?

БЕЗГІН В.Ю. Сьогодні зранку підкомітет відхилив дану пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не набрали голосів. Але є звернення народних депутатів, які від групи мажоритарників по Хмельницькій області. 
Ітак, шановні колеги, прошу вас, я буду називати вас… Звертаю увагу на те, що відповідно до Закону України про комітети, ми можемо переглянути дане рішення, якщо ми наберемо тільки не менше 15 голосів. Я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу обов'язково піднімати руку, якщо ви - за. Якщо ви проти чи утримались, прошу включити мікрофон та наголосити на цьому. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, за дану пропозицію. 
Аліксійчук Олександр Сергійович. Васильович, перепрошую.  

АЛІКСІЙЧУК О.В. Вже забули моє по батькові, от халепа! 
Андрій Андрійович, Аліксійчук Олександр утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович. Нема. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін - за.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Категорично проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. Утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. Проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. Нема у нас, да? Не доєднався. 
Качура Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович Качура! Вийдіть десь з ефіру. Добре, поки що нема позиції.
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Колеги, я утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Плачкова Тетяна Михайлівна, прошу, ваше слово. За? 

ПЛАЧКОВА Т.М (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк не доєднався до нас.
Рубльов Вячеслав Володимирович є?

РУБЛЬОВ В.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, є. Дякуємо.
Саврасов Максим Віталійович не доєднався?
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шкрум Альона Іванівна.

ШКРУМ А.І. Колеги, я не змінюю своє рішення. Я за п'ять районів, тобто по чотирьом – утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена Олексіївна – за 4 райони.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович доєднався?

ЮНАКОВ І.С. Так-так, я тут. Добрий день. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримались. Дякую.
Ітак, у нас 10 – за, 2 – проти, 12 – утримались. Рішення не прийнято. 
Переходимо до наступного рішення. Пане Віталію, голова підкомітету, прошу озвучити.

БЕЗГІН В.Ю. Так, дякую.
Наступне питання. У нас по наступному питанню не було ухвалено рішення на підкомітеті, тому що рішення має під собою безпосередньо, не те щоб конфігурацію, це окреме питання – питання Славутича і, власне, перенесення його згідно з урядовою редакцією до Чернігівської області чи ні. 
В чому тут є дилема позицій? В тому, що ми розуміємо, що якщо брати до уваги географічне розташування, то, безумовно, Славутич є частиною Чернігівської області, хто б що не казав. Але якщо брати правовий, юридичний аспект, то постають безпосередньо питання з приводу конституційності такого рішення, і чи не потягне це за собою цілий ком безпосередньо потреби змін в інше законодавство, у фінансові зокрема відносини і так далі, наскільки це є доцільним рішенням безпосередньо на даний момент. 
Як я зазначив, що позиція підкомітету не була сформована під час засідання, тому що у нас банально не вистачило часу. Тому я думаю, що було б правильно, щоб ми дали висловитись і народним депутатам, які є членами комітету, і народним депутатам, що спрямували чималу кількість звернень з цього приводу, і, напевно, представникам уряду, щоб ми все ж таки ухвалили зараз рішення з цього приводу, тому що воно, дійсно, ну, є дуже складним. Дякую.
Бачу, що Олександр Корнієнко піднімає руку. Тому прохання передати слово.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Корнієнко, прошу, вам слово. Мікрофон, будь ласка, включіть.

КОРНІЄНКО О.С. Так, колеги, я пропоную по процедурі просто спочатку послухати уряд, фахово їх версію, чому вони, зважаючи на весь комплекс обставин, не пов'язаних з адміністративно-територіальною частиною, а пов'язаних з економічною частиною, із психологічною частиною, якщо хочете, все-таки пропонують таке рішення. А потім, після позиції уряду, вже обговорити, тому що тут треба зрозуміти аргументацію уряду, а потім нам уже висувати свою аргументацію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Позицію міністра. Олексій Михайлович Чернишов, рошу, вам слово. Олексій Михайлович!

ЧЕРНИШОВ О.М. Позицію зараз детально, якщо дозволить регламент, презентує В'ячеслав Андронович.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозволить.

ЧЕРНИШОВ О.М. Позиція наступна. Давайте не вважати, що колись хтось щось помилково зробив. Місто Славутич – це місто Київської області, і для того є певні причини, чому так було визначено, і ці причини ще існують. Тому, зараз передаючи слово В'ячеславу Андроновичу, я стартую з того, що це Київська область.
Дякую.

НЕГОДА В.А. Доброго дня, шановні народні депутати. З точки зору географії, як сказав Віталій Безгін, звісно, це на території Чернігівської області, і так, можливо, колись буде. Але, додатково розглянувши всі ще інші акти, які сьогодні є по цьому місту, ми не стигнемо вже змінити законодавство для того, щоб відрегулювати питання, пов'язані з фінансуванням окремих бюджетних програм.
Тому на даному етапі пропонуємо залишити місто у складі Київської, точніше, у підпорядкуванні Київській області, а дальше вже – за процедурою, після прийняття Закону про засади за рішенням двох областей, в тому числі і парламенту, можна його буде відкоригувати в майбутньому.
Зараз пропонуємо залишити в Київській області. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, позиція у нас по Славутичу висловлена? Чи потребує вона у нас окремого голосування? Тоді прошу вас, Дмитро Гурін, прошу. І Віталій Безгін. 

ГУРІН Д.О. Колеги, ну, давайте так. Коли ми будемо змінювати межі, це потягне за собою невеликі зміни по всьому законодавству і для всіх цих адміністративно-територіальних одиниць. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую, пане Дмитро, що перебиваю вас. Але саме цим рішенням ми не змінюємо межі, ми залишаємо саме так, як воно є. 

ГУРІН Д.О. Я трохи інше маю на увазі. Дуже дякую, пане голово. Я маю на увазі, що наше рішення, воно настільки системне і велике, що, ну, звісно, буде змінюватися дуже багато чого. І в нас є два анклави - це Коцюбинське і Славутич, і це адміністративні анклави. Про те, як там людям, зараз я не чув, щоб ми говорили про мешканців цих територій і про те, що Славутичу потрібно їхати до Київської області за якимись бумагами і таке інше. А мешканці Коцюбинського, вони не мають доступу до, пробачте, швидкої допомоги. Я б хотів побачити, як члени комітету будуть жити в місті, де до них не приїде швидка, а якщо і приїде за годину, то повезе ще дві години. І ми тут говоримо: от же ж, розумієте, в нас же ж так в Радянському Союзі, є певні причини і воно так все було. Давайте так і говорити прямо: було в Радянському Союзі, і так було зручно. Під час Чорнобильської аварії було спеціальне підпорядкування. По Коцюбинському зробили помилку об'єктивно. Ну і ми зараз обираємо, ми як державники ці помилки виправляємо, звичайно, створюючи одноразові проблеми: потрібно змінювати законодавство, міністерству потрібно його опрацювати. Або ми кажемо: ну, ви знаєте у нас так колись зробили, і ми не хочемо нічого змінювати, і так, всім буде, як раніше, не зручно, але не потрібно буде нічого робити. Ну, мені,  здається, це досить дивна позиція і зовсім не державницька. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
 
ГУРІН Д.О. ….але просто говоримо: ну, нам тут доведеться попрацювати, тому нехай люди страждають і далі. Мені здається, це неправильна практика. 
Дуже дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вашу позицію. Я думаю, що всі її почули. 
Пан Олександр Корнієнко, прошу, вам слово. І Віталій Безгін. Я перепрошую. 

КОРНІЄНКО О.С. Я хотів би, мабуть, по-перше, щоб ми заслухали Ольгу Смаглюк-Василевську, тому що в неї там чітко є дуже багато підстав, і вони стосуються не лише екологічних моментів, куди їздити, там є міжнародні угоди, пов'язані з зоною відчуження, і взагалі питання функціонування Славутича. Там якщо станція в Київській області зареєстрована, і зона відчуження, там всі ці об'єкти.
Я про інше хотів, просто щоб ми не забули, що якщо ми лишаємо Славутич в Київській області, ми його маємо в якийсь район включити, якщо правильно розумію, пане Віталію. Є розуміння?

БЕЗГІН В.Ю. Так, дякую, пане Олександре. Дивіться, розуміння є. Воно ж в базовому проекті відносилось до Бучанського, власне, району, який в північній частині області. Тому логічно, щоб воно там і залишалося. 
З приводу того озвученого, так само з пані Ольгою ми спілкувалися, і почувши позицію уряду, моя суб'єктивна позиція теж, що давайте це рішення відмотаємо назад. Я думаю, що це, дійсно, зараз спростить життя, у тому числі в міжнародній допомозі по ядерним відходам ЧАЕС. Але давайте слово народній депутатці безпосередньо з округу надамо. Я думаю, це буде вичерпна інформація.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пані Ольга Смаглюк.

ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК О.М. Шановні колеги! Пане Віталію, дякую вам. У мене дуже поганий зв'язок. Я зверталась до вас і в своєму зверненні коментувала, чому Славутич потрібно залишити в Київській області, в підпорядкуванні Київської області.
Прошу підтримати це рішення, від цього залежить багато міжнародних договорів, і фінансування саме розвитку Чорнобильської станції і Чорнобильської зони, яким є проектом "Магніт", під лобіюванням і пильним оком Президента України. Я дуже прошу не залишати це місто, яке стратегічно важливе і є частиною цього проекту "Магніт", без фінансування і без належної уваги держави. Потрібно буде змінювати повністю все.
Що стосується доступу до медичних послуг, то все залишається там так, як є, і доступ люди мають. І люди, більшість людей Славутича хоче залишитися в Київській області. Не позбавляйте, будь ласка, їх цієї можливості.
Дякую вам.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ольга. 
Шановні колеги... Дмитро Микиша, я ще бачу, і Дмитро Гурін потім. 
Дмитро Микиша, прошу, вам слово. Пані Ольга, прошу відключити мікрофон. 

МИКИША Д.С. Дякую, пане голово. 
Дивіться, я погоджуюся з тезами Дмитра Гуріна, що ми отримали  в спадок той адміністративний устрій, який є, і наразі наша державницька позиція – його покращити і зробити якнайоптимальніший, для того щоб Україна розвивалася якнайшвидше. Але, з тим же, я розумію, що дуже багато зараз пов'язано і тих же договорів, про які ще саме пані Ольга тільки що сказала. Тому я вважаю, що наразі нам необхідно залишити той варіант, який наразі є, але повернутися до нього… навіть не повернутися, а продовжити пропрацьовувати, щоб  потім вже винести окреме рішення - і все законодавство привести у відповідність до вже, можливо, нового адмінтерустрою  і віднесення Славутича до іншої області. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Хто ще? Віталій  Безгін, прошу, вам слово.

БЕЗГІН В.Ю. Я насправді просто показав лайк Дмитру Микиші. І, дійсно, я думаю, що тут можна закінчувати. Я пропонував би, якщо нема протилежних позицій, то пропонував би винести дане рішення на голосування, і все ж таки змінити конфігурацію, щоб залишити наразі Славутич в Київській області. Але, дійсно, пан Дмитро дуже правий, що нам потрібний системний підхід і доопрацювання в цьому контексті, щоб питання анклавів все ж таки воно мало бути вирішено, і все ж таки у нас була нерозривність територій, у тому числі субрегіонального рівня. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, тоді, прошу, переходимо до пропозицій, до голосування з даного питання. Це залишити в Київській області місто Славутич, про зміну нашого попереднього рішення. Звертаю увагу, що нам… прошу підтримати, що тут треба нам зібрати 15 голосів, тому що це  велике рішення, яке, дійсно,  потребує нашої уваги, кожного з вас. Тому я по черзі буду надавати вам слово, і нам для зміни рішення мінімум  15 голосів треба.
Колеги, я по черзі буду надавати слово. Прошу ще раз для висловлення вашої позиції обов'язково піднімати руку, якщо ви – за. Якщо проти чи утрималися, прошу включити мікрофон та озвучити  дану позицію.
Ітак, я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію - залишити в Київській області… Дякую всім. Хтось у нас долучився. Я голосую - за. 
Прошу, наступний. Аліксійчук Олександр Васильович. Аліксійчук – за. 
Балога Віктор Іванович. Нема. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. Лариса Миколаївна? Думаю, що повернеться зараз. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцева нема.
Качура Олександр Анатолійович під'єднався? Качура Олександр Анатолійович?
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк не доєднався. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Нема.
Саврасов - те саме, нема.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

БІЛОЗІР Л.М. Андрій Андрійович, ще Білозір.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, Лариса, ви – за? 

БІЛОЗІР Л.М. Я перепрошую, я тільки під'єдналась. У мене був в дорозі поганий звук.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Питання: чи ми залишаємо місто… Зараз стоїть на голосуванні питання по місту Славутич: залишити його в Київській області. Ви – за?

БІЛОЗІР Л.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Лариса.
Перепрошую, Дмитро Сергійович Чорний. 

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шкрум Альона Іванівна. 

_______________. Дуже дякую, пане голово. Дуже дякую вам. Я ще хотів навести такий приклад…


ГОЛОВУЮЧИЙ. Альона Шкрум. Альона Шкрум! Альона Іванівна!
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. За. Бачу. 
Ітак, шановні колеги, у нас 4 – утримались, проти – 0, 17 – за. Рішення прийнято. 
Пане Віталію Безгін, які у нас ще залишилися питання з цього блоку? 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово. Інших питань підкомітет сьогодні не розглядав. Тому, якщо вони виникнуть…
  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо є ще хтось, що хочуть… У нас було ще запитання. Це надаю слово… 

______________. Шановні колеги, у нас 4 утримались, проти -… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Алло? 

______________. Так-так, ми вас чуємо, пане голово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться. У нас ще є звернення…

______________. Пане голово, інших питань підкомітет сьогодні не розглядав. Тому, якщо вони виникнуть… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярмолинецький. Прошу, пане Василій, вам слово. 

_______________. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ярмолинецька РДА. Прошу надати слово. Включіть мікрофон. 

______________. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, пане Василю, вимкніть звук там ззаду у вас… Пане Василю!

ГУМЕНЮК В.В. Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, пане голово! Голова Ярмолинецької районної державної адміністрації Василь Гуменюк, Хмельницька область. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Виключіть, будь ласка, у вас там ззаду…

ГУМЕНЮК В.В. Добрий день! Доброго дня вам, пане голово! Доброго дня, народні депутати! (Не чути)
 Доброго дня, шановні народні депутати! Доброго дня, пане голово! Голова Ярмолинецької районної державної адміністрації Василь Гуменюк, Хмельницька область. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Виключіть, будь ласка, у вас там ззаду…

ГУМЕНЮК В.В. Доброго дня, пане голово! Доброго дня, народні депутати! (Не чути) 
Шановні народні депутати! Доброго дня, пане голово.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Корнієнко. Вимкніть, будь ласка. Олександр Корнієнко.

КОРНІЄНКО  О.С. Пане голово, можна якось… Це ж неможливо просто!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я перепрошую. Дивіться, у нас є пропозиція, звернення від Ярмолинецької, приєднати саме цю громаду до Хмельницького району.
Пане Віталію.

БЕЗГІН В.Ю. Да, дякую. Дякую, пане голово. Ми ж насправді це питання піднімали, зокрема, і на попередньому засіданні, коли представники громади до нас приїхали. З точки зору логіки моделювання, з точки зору дистанції і приналежності, звісно, що ця громада, вона ближча до міста Хмельницький, ніж до міста Дунаївці.
Тому, в принципі, з точки зору методики, якщо вона, навіть маючи населення двадцять з копійками тисяч, приєднується до Хмельницького району, Дунаєвецький район все одно залишається у відповідності до методики. Тому я вважаю, що таке рішення можна підтримати, але на підкомітеті ми його не розглядали, тому тут, власне, рішення ми будемо ухвалювати зараз.
Колеги, вимкніть, будь ласка, стереошум!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю питання: приєднання Ярмолинецької громади до Хмельницького району. Прошу підтримати, проголосувати, щоб ми перейшли, 15 "за" нам потрібно.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую - за.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. Пані Ларисо! Зараз доєднається до нас.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. Іванов? Добре.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Іванов, ваше рішення?

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Немає його. 
Качура Олександр Анатолійович під'єднався? Ні.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав. Нема. 
Рубльов Вячеслав під'єднався чи немає? Ні, немає.
Саврасов. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Дмитро Сергійович. Є він? Пане Дмитро, не бачу. За. Руку підняв, так? Ні, немає. Добре.
Шкрум Альона Іванівна. Зараз повернемось до Чорного…

ШКРУМ А.І. Колеги, добрий день. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Повертаємось до Чорного Дмитра Сергійовича. Дмитро Сергійович є, але не під'єднався.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
І ще у нас Білозір Лариса. Білозір, Рубльов. Білозір Лариса? Білозір Лариса – за. Рубльов, є він? Так, добре.
Рішення яке у нас, будь ласка, що у нас получилось? 14 – за. Рішення не прийнято. 
Добре, переходимо далі. Пані Лариса, ви підключились. Ваше рішення по приєднанню? Ви за чи проти? Ваше рішення? Пані Ларисо! Лариса Миколаївна! 

ЧОРНИЙ Д.С. Пане голово, я вибачаюся, голосування за що у нас було?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Голосування у нас: Ярмолинецьку громаду в Хмельницьку область.

ЧОРНИЙ Д.С. Прошу зарахувати мій голос "за". 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро. 
Все, у нас тоді 15. Рішення прийнято. Дякую. 
Шановні колеги, у нас ще є бажання висловитися у міністра інфраструктури. Інфраструктури… Перепрошую, міністра розвитку громад та територій Олексія Михайловича Чернишова. 
Прошу, вам слово, Олексій Михайлович.

ЧЕРНИШОВ О.М.  Доброго дня ще раз. Шановний пане голово, я хочу звернутися до вас і членів комітету з проханням переглянути схвалену конфігурацію комітетом відносно  Київської області. Мова йде про  конфігурацію саме лівого берега. Нагадаю, урядом був схвалений варіант конфігурації Бориспільського та Переяславського району. Варіант, схвалений комітетом, передбачав утворення Броварського та Бориспільського району. Я звертаюся з проханням  наступним. Така компромісна редакція, на мій погляд, –  це залишити, утворити Броварський та Бориспільський райони і додати Переяславський район. Тоді ми всі інтереси врахуємо.
Дякую за підтримку.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олексій Михайлович.
Ще хто бажає взяти слово? Прошу, у нас там є Іващенко Андрій  Володимирович. Правильно? Андрій Іващенко, прошу, вам слово. 

ІВАЩЕНКО А.В. Пане головуючий, вельмишановні учасники, вельмишановні народні депутати! Іващенко Андрій, місто Переяслав-Хмельницький, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.
Прошу підтримати позицію міністерства в плані створення Переяславського району. Прошу підтримати позицію Київської обласної державної адміністрації в плані створення Переяславського району, адже відповідно до норм і методики визначення і районування субрегіонального формату саме рівновіддаленість центру від самих крайніх населених пунктів відіграє велику роль. 
Крім того, варто зауважити, що місто Переяслав має широко розвинуту інфраструктуру. Це музейний центр Київської області. Саме з "золотого трикутника" (Київ, Чернігів і Переяслав) розпочиналася незалежність України. 
Варто також зауважити, що рішення підкомітетом з приводу входження до Бориспільського району було прийнято на основі незрозумілого засідання у Київській обласній державній адміністрації, яке відбулося 25 червня. Вивчивши протокол, ви можете побачити, що дане рішення є незаконним, щодо утворення Бориспільського…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас дуже попрошу, пане Андрію, для вислову, законно чи ні, це буде визначати, мабуть, суд, а не ми тут з вами в комітеті. 

ІВАЩЕНКО А.В. Створення Переяславського району. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Андрію, я перепрошую, але конструктивно. Якщо ви хочете щось сказати, або конструктивно… Будь ласка, без звинувачень і конструктивно. 

ІВАЩЕНКО А.В. Я не звинувачую…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я вас ще раз прошу, будь ласка, у нас в комітеті або… 
Пане Ігор Гузь, я бачу вашу руку, я теж надам слово. 

ІВАЩЕНКО А.В. Перепрошую. 
Прошу, будь ласка, підтримати позицію міністерства, Київської обласної державної адміністрації в позиції створення Переяславського району. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Регламент.
Я ще попрошу, Олексій Михайлович, підготувати, щоб ви озвучили саме ваше бачення тих трьох районів, наскільки я розумію, в якій конфігурації і де яка громада буде. Для цього, щоб…
Пане Ігорю, прошу, вам слово. Ігор Гузь. 

ГУЗЬ І.В. Друзі, буквально десь місяців два тому я був в Переяславі-Хмельницькому. І я вважаю, що з точки зору історичної доцільності, з точки зору підтримки отаких невеликих населених пунктів, які мають перспективи розвитку, підтримую пропозицію міністерства, підтримую, власне, створення Переяслав-Хмельницького району, власне, зараз Переяславського району, тому що відбулося перейменування. Я вважаю, що це абсолютно доцільно. Я розумію, що можуть бути там різні моменти по конфігураціях. Але з точки зору історичної ретроспективи, і не тільки, щоб дати поштовх, власне, Переяславу, прошу підтримати. Це ми не прогадаємо в цій ситуацію, я думаю, що все буде гаразд. 
Прошу колег підтримати. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігорю. 
Ще бажаючі виступити є з цього питання? Я просто не бачу всіх рук зараз.
Дмитро Валерійович Ісаєнко. І Дмитро Микиша потім. Прошу.

ІСАЄНКО Д.В. Я також прошу підтримати позицію міністерства.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович, є.
Дмитро Гурін, прошу. І хтось ще був тільки що…  

ГУРІН Д.О. Шановні колеги, хочу підтримати пропозицію про створення Переяславського району. Дуже дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Дмитро Микиша, прошу вас.

МИКИША Д.С. Колеги, мені здається, на минулому засідання, я точно не пам'ятаю, у нас якраз...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитро, вас нечутно. Будь ласка, до мікрофону.

МИКИША Д.С. А так чутно?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так чутно.

МИКИША Д.С. Я не пам'ятаю, на якому засіданні, чи на минулому, ми якраз розглядали це питання. І тоді воно стояло таким чином, що в цьому районі Переяслав має бути саме центром. Тобто не утворення іншого району, а щоб перенести центр з Борисполя саме до Переяслава, наскільки я пам'ятаю. У будь-якому випадку, я підтримую, щоб Переяслав... (не чути)  

_______________. Андрій Андрійович, якщо є можливість, я хочу пояснити, щоб не було непорозумінь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, прошу.

_______________. Мова йде у нас з вами про утворення замість 2 районів, у будь-яких конфігураціях, утворення 3 районів. А саме: Броварського з центром у місті Бровари, Бориспільського з центром у місті Бориспіль і Переяславського з центром у місті Переяслав. Це повністю буде відповідати методиці.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Конфігурацію, будь ласка, по громадам можете озвучити? Для того, щоб під стенограму воно було.

_______________. Можу озвучити конфігурацію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, будь ласка.

_______________. Броварський район: Зазимська, Калитянська, Великодимерська, Калинівська, Броварська.
Бориспільський район: Пристолична, Гірська, Золочівська, Бориспільська, Вороньківська, Баришівська. Вся решта – Переяславський район лівого берега. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 
Пане Віталій Безгін, прошу озвучити вашу позицію.

БЕЗГІН В.Ю. Дякую.
Дивіться, колеги, я буду озвучувати, намагаюсь зазвичай озвучувати експертну позицію, а не політичну. Дивіться, там, дійсно, є соціальна напруга, про що ми кажемо. У нас була безпосередньо конфігурація: Бориспіль, Переяслав були центрами. Потім була позиція: Бориспіль, Бровари. Об'єктивно кажу, як є. Тут не може бути простого, правильного чи неправильного рішення. Є різні підходи щодо моделювання навколо столиці. Зокрема, пане голово, і ви знаєте, коли ми експертів просили готувати справки з цього приводу,у нас є одна справка, яка каже, що якщо будувати райони навколо столиці і брати французький підхід до уваги, то краще обрати центрами Бориспіль і Бровари; якщо брати безпосередньо те, що Бровари у нас є сателітом Києва, то доцільним було б, власне, Бориспіль робити і Переяслав. 
Що стосується пропозиції ту, що Олексій Михайлович, озвучив з приводу, власне, трьох районів, ну, вона може бути компромісною з точки зору того, що це може зняти соціальну напругу. Але я маю додати кілька речей, щоб наше подальше голосування було об'єктивним.
Факт перший полягає в тому, що Київська область має достатню кількість населення, ми всі це знаємо. У такому випадку, у випадку конфігурації трьох районів у лівобережному кущі, у нас Переяславський район випадає з методики за населенням, тобто там не буде 150 тисяч, але ми не можемо казати, що Київська область – це така, що має низьку щільність населення.
Другий момент. Я прошу просто, щоб ми об'єктивно до цього ставилися і щоб ми розуміли політичні наслідки. Якщо ми зараз ухвалюємо таке рішення, то ми так само, як пані Лариса Білозір сьогодні багато разів казала, відкриваємо скриньку Пандори, тому що інші потенційні районні центри вже в правобережному кущі Київської області, ну, будуть у нас там під комітетом, під Верховною Радою і так далі, тому що будуть звинувачувати нас у непослідовності. Тому позиція може бути, але наслідки я теж мав озвучити.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пане Віталію, пропозиція у нас підкомітету з цього приводу? Пане Віталію?

БЕЗГІН В.Ю. Пане голово, повторіть, будь ласка, запитання, не почув.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пропозиція підкомітету з цього приводу?

БЕЗГІН В.Ю. Підкомітет дане питання не розглядав. У нас не було це питання сьогодні винесено на засідання підкомітету, тому він його не розглядав.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ваша особиста думка є з цього приводу? 

БЕЗГІН В.Ю. Моя  особиста думка, що це  може бути небезпечною скринькою Пандори, яка нам розкладає конфігурацію по Київській області. Район  може бути, але скринька Пандори так само є небезпечною. Тому вона на рішення комітету, тут немає правильного, неправильного рішення. Мене це непокоїть, що ми потім отримаємо бунти Василькова, Вишгорода і так далі. Це мене, дійсно, непокоїть.
Дякую.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це, дійсно, така  позиція.
Шановні колеги! Олександр  Корнієнко, прошу, вам ще слово. 

КОРНІЄНКО О.С. Да, я от теж… треба подумати нам саме щодо Київської області. Там ледь досягли стабільності такої якоїсь. Зараз якщо ми таке рішення приймаємо… Ну, і з огляду на те, що ми вже дві області "прокотили", то, мабуть, буду утримуватися. Ну, хто як вирішить.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Шановні колеги, зараз ставимо на голосування пропозицію, яку вніс Мінрегіон, з  позиції трьох районів, утворення по правобережній Київської області - це Броварський, Бориспільський та Переяславський. Хто за цю пропозицію, прошу проголосувати. Нам треба там більшість для зміни цього рішення.
Ітак, Аліксійчук Олександр, прошу визначатися. 
Тетяна Плачкова, прошу, вам ще слово перед голосуванням. Пані Тетяна Плачкова! 

ПЛАЧКОВА Т.М. …це зміна рішення, якщо це питання не виносилося на комітеті, я не зрозуміла це. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Віталію, прошу, ще раз пояснити. 

БЕЗГІН В.Ю.  Шановні колеги, пані Тетяна! Це зміна рішення, тому що комітетом минулого тижня було  проголосована конфігурація Бориспіль-Бровари як центр. Тому це зміна рішення, це 15 голосів.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, це тільки зміна рішення, саме так. 
Тому прошу, Аліксійчук Олександр Васильович, прошу, слово.  Прошу визначатися, хто – за..
Я, Клочко, Андрій Андрійович,  утримуюсь по даному питанню.
Аліксійчук Олександр Васильович. Аліксійчук! Немає.
Балога Віктор Іванович. Немає.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін утримався. 
Білозір Лариса Миколаївна. Немає Білозір. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Я підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович. Дунди немає.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцева нема.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Качура з'явився. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович. Корнієнко Олександр Сергійович, ви позицію озвучували, але при голосуванні треба окремо озвучувати. Утримались, так? Звук, будь ласка, включіть, щоб всі почули вашу позицію.
Корнієнко Олександр Сергійович, це за три райони. Ви утримались, так?

КОРНІЄНКО О.С. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Лозинський Роман Михайлович? Немає.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав. Нема. 
Рубльов Вячеслав. Під'єднався? Ні.
Саврасов Максим. Не доєднався.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський Андрій – за. 

САВРАСОВ М.В. Саврасов приєднався. Проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто?

САВРАСОВ М.В. Саврасов – проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саврасов – проти. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шкрум Альона Іванівна.

ШКРУМ А.І. Шкрум Альона Іванівна – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. Пане Юнаков?

ЮНАКОВ І.С. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
9 – за, 1 – проти, 10 – утримались. Рішення не підтримано, не прийнято.
Які ще є у нас питання? Пане Віталій Безгін, прошу озвучити, які ще є питання, і переходимо далі.

БЕЗГІН В.Ю. Пане голово, в даному блоці у нас більше питань немає. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна Плачкова, прошу, вам ще слово. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Ще раз, колеги. Ми, дійсно, сьогодні фактично завершили, як я розумію, вже питання з районування, і я завжди виступала за те, щоб районів було більше. Мені сьогодні сподобалась позиція міністерства стосовно Харківської області, і я дуже прошу, ще раз давайте повернемося і дослухаємося один до одного, тому що, коли ми робимо на Хмельниччині чотири райони і на Харківщині чотири, ну, мені здається, це не дуже державницька позиція. Якщо можна, давайте, пане голово, попросимо або поставити на переголосування… На жаль, не всі депутати сьогодні є. На жаль, не дуже була зрозуміла процедура, як ми голосували. Там різні позиції є у різних депутатів. Але давайте будемо об'єктивними, у нас є області, де чотири, і вони набагато менші, ніж Харківська, і Харківська, яка набагато більша, і там також чотири. Це, мабуть, не дуже по-державницькому. Я з повагою до всіх колег, але ми не маємо мати тут якусь політичну позицію або якось ділити там по мажоритарних округах, і ми все ж таки маємо розуміти, що так, дійсно, повноваження переходять до об'єднаних територіальних громад, але в…….. податкові органи, прокуратура, ну, там податкова та інші органи, це важливо. З точки зору державницького управління чотири райони в Харківській області, мені здається, це дуже мало. 
Я дуже прошу, якщо це можливо, оставити питання на переголосування. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, так як є думка нашого члена комітету, є пропозиція. Ставлю на голосування. Зараз, Олександре, я просто озвучу думку, а потім надам вам ще слово. 
Є пропозиція. Хто за те, щоби переголосувати питання по Харківській області ще раз, щоб поставити це  питання на переголосування? Я прошу зараз висловитися, і ми швиденько виставимо це питання на голосування. Якщо воно набирає, питання, більше звичайної більшості, ми ставимо його на голосування.
Прошу, Олександр Качура. Потім… 

КАЧУРА О.А. Андрій Андрійович, у мене теж з цього ж питання, думка. Я підтримую пана...... Мені здається, що багато не розібралися просто в питанні і, можливо, не мають досвіду в цих питаннях. У нас є тут і будівельники, і звичайні в комітеті, і ті, хто займається і державним будівництвом, місцевим самоврядуванням. Але насправді це буде величезна помилка, якщо ми зараз не виправимо цю ситуацію, повірте. Тобто це взагалі стане тим питанням прийняття всього документу в цілому, якщо ми зараз по Харківській області це питання не вирішимо. Тому що побачите, які будуть вирувати в залі емоції конкретно по цьому регіону.
Моя позиція принципова: я вважаю, що ті території, які в нас є прикордонними, як їх називають, прифронтовими, вони повинні мати найбільшу присутність центральних органів державної влади. Чи це буде префект, чи це буде державна адміністрація, немає значення, зараз в Харкові необхідно саме 7 районів. І цю позицію однозначно я просив би підтримати.
Тому давайте поставимо це питання, це процедурне. Мені здається, треба проголосувати і поставити на голосування...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександр, ми саме зараз те і робимо: ми зараз ставимо на голосування взагалі це питання.
Прошу, Дмитро Микиша, потім ще раз Тетяна Плачкова, і Віталій Безгін. Всіх бачу.

МИКИША Д.С. Колеги, а мені здається, ми розібрали всі, і це вже питання виходить далеко за питання децентралізації і правильного розподілу у політичну плоскість. Я розумію, що депутатів комітету ламають просто через коліно. Ми який раз повертаємося до одного й того ж питання, причому на першому підкомітеті не підтримали, на комітеті не підтримали, підтримали 4. Знову на підкомітеті не підтримали, на комітеті не підтримали. Не так, давайте ще раз знову. Це вже, я  вважаю, тиск на депутатів комітету.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Є просто позиція, яку я не можу не виставити на голосування як голова, пане Дмитро. Я розумію, що в кожного з нас є думка, але є пропозиція, яка вноситься народними депутатами, я як голова зобов'язаний її виставити зараз на голосування.
Прошу, Тетяна Плачкова, ще вам слово.

ПЛАЧКОВА Т.М. Стосовно тиску, майже, мені здається, все ж таки ми всі однакові члени комітету, тому це пропозиція, яку ми маємо висловлювати. І давайте звернемо увагу на те, що в нас...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Максим, я бачу вас...

ПЛАЧКОВА Т.М. .... або ціль. Тобто не 4-5 або 4-6, а 4 і 7. Ну, мабуть, це про щось каже. Тому давайте, я тут підтримую абсолютно пана Качуру, ми маємо там представляти саме державну владу. І я вважаю, що це мало, чотири, для Харківської області. Жодного тиску. Ми такі ж самі усі однакові члени комітету. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Тетяна. 
Віталій Безгін. Потім Максим Саврасов. Ігор Гузь, ви також хотіли сказати, чи я помилився?

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, колеги.
Ну, дивіться,  я вважаю, що, ну, дивіться, це ж зараз голосування. Пропозиція пані Тетяни нормальна. Якщо дійсно люди заплутались. Тому я не бачу нічого там страшного, якщо ми зараз це питання, щодо переголосування, на голосування винесемо.
І єдине у мене прохання. Тут Олександр Качура говорив, і там до цього у нас лунало, що або ми ухвалюємо таке рішення, або це розбалансує зал. Люди, давайте незалежно від того, які позиції ми голосуємо, вони будуть державними. І ми не будемо принаймні на засіданнях комітету, незалежно від того чи іншого рішення, вдаватись до банального політичного шантажу.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це процедурне рішення, це ж не по суті. Це ж не змінює. Ми зараз ставимо процедурне питання взагалі про можливість проголосувати це питання. 
Максим Саврасов, прошу, вам слово. 

САВРАСОВ М.В. Дякую за надане слово.
Хочу сказати, що ми послідовно за більшу кількість районів, не дивлячись на те, що починали цю реформу децентралізації. Хочу додати процедурне. Я був присутній під час голосування за Харків, але з технічних якихось неузгодженостей я не зміг проголосувати. Тобто, якщо ви передивитесь запис, я прийшов..… Тобто я вважаю, що необхідно переголосувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, я зараз ставлю по процедурному питанню внесену пропозицію Тетяни Плачкової про можливість переголосувати дане питання: про можливість створення 7 районів у Харківській області. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую – за. 
Аліксійчук Олександр Васильович є? 
Олександр Корнієнко, прошу, слово перед голосуванням.

КОРНІЄНКО О.С. Ми зараз голосуємо про повернення до розгляду чи вже за 7 районів?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Ми голосуємо про повернення до розгляду. Спочатку ми повинні процедурно поставити можливість повернутись до цього. Якщо воно набере більшість, після того я виставлю його на голосування. Це так трактує Регламент і процедура. 

ШКРУМ А.І. Пане Андрію, дозвольте, я свою думку теж скажу?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олена, звичайно. 
Альона Іванівна.

ШКРУМ А.І. Дякую. Колеги, я просто хочу теж повідомити свою позицію. 
Дивіться, я зазвичай проти таких історій – повертатися по десять разів до голосування, але тут я просто хочу пояснити, чому я не змінюю свою думку. Я голосувала на першому комітеті, ще минулого разу, за 7 районів, громади мене просять про 7 районів, а мені здається, що район з кількістю людей зараз більше ніж 2 мільйони – це дуже така ризикована штука, безвідносно якоїсь області, безвідносно там навіть прифронтової області. Ми отримаємо велику таку феодалізовану частину, яка може бути теоретично небезпечною в будь-якій області.
Тому я якраз буду голосувати за переголосування. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, ще раз нагадую, що зараз процедурне питання, зараз просто більшістю від присутніх. Але якщо воно набере більшість, то все одно буде рішення наступне. Якщо воно набере більшість, то там буде 15 плюс голосів треба набрати.
Тому зараз ставлю ще раз по процедурному питанню: про можливість поставити на голосування про 7 районів у Харківській області, про можливість поставити його до голосування.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую - за.
Аліксійчук Олександр. Немає.
Балога Віктор Іванович. Нема.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. Лариса Миколаївна!
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гурін Дмитро Олександрович. Дмитро Олександрович! Немає в нас.
Дунда Олег Андрійович. Олег Андрійович! Дунда Олег Андрійович. Десь відійшов.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олег Андрійович, дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцева немає.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Корнієнко Олександр Сергійович. Дякую.

КОРНІЄНКО О.С. За, за повернення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. Дякую. 
Лозинський Роман  Михайлович. Є у нас пан Роман? 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Пане голово, я не почув, що сказав колега…..

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто-хто? Дунда? 

МИКИША Д.С. Дунда.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дунда – за. 

МИКИША Д.С. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М’ялик Віктор Ничипорович.

М’ЯЛИК В.Н. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк – немає. 
Рубльова нема.
Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шкрум Альона Іванівна.

ШКРУМ А.І. Шкрум Альона Іванівна – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Утрималась.
(Шум у залі) 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Рішення прийнято. Ми можемо повертатися до цього питання. 13 – за, 2 – проти і 6 – утримались. Дякую. 
Так, пане Віталію, прошу озвучити. Ми можемо повернутися до розгляду цього питання. Прошу озвучити його.  

БЕЗГІН В.Ю. Ну, ми знову ж повертаємося до позиції, наскільки я розумію, голосування за конфігурацію в  7 районів. Єдина відмінність  від  пропозиції обласної державної адміністрації – це сьомий центр - місто Богодухів.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 
Пане Микиша, прошу, вам слово. 

МИКИША Д.С. Колеги, я хотів..… про постійно повторювану позицію, що район в  2 мільйони – це забагато. Це 7 районів в Харкові, Харківський район – 1,7. Я вам швиденько так  зачитаю.
Дніпропетровська область, Дніпровський район – 1,2 мільйони. Донецька, Донецький район – 1,5 мільйони.    
Одеська область… Зараз. Секунду. Одеський район – 1,4 мільйони. Так вибачте, будь ласка, якщо буде префект, то він буде з 2 мільйонами неефективний, а з іншими - 1,5, 1,4, 1,7 – ефективний? Де логіка у цій позиції? Будь ласка, мені поясніть. Це перше. 
Друге. Про 7 районів вже постійно кажу, що 4… не про 7, про 4. Чотири райони - це найефективніше, найпотужніше буде представництво органів державної влади. Ніякого не буде розбалансування. Це оптимізація ресурсу, в першу чергу кадрового потенціалу, відповідних районів, які будуть управляти та координувати дії у цих укрупнених та потужних районах. 
І ще одна теза. Повторююсь, якщо в інших районах є більші райони, ніж Харківський, то це не означає, що в інших районах зроблено правильно, а в Харківському - ні. Це особиста відповідальність кожного депутата, який представляє відповідну область. Харківський район найоптимальніший з чотирма районами. І коли ми затвердимо цей варіант, ви побачите, що Харківська область отримає перевагу і буде найшвидше розвиватися і давати відповідні результати в своєму розвитку.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Хто в нас ще? Олександр Качура. 

КАЧУРА О.А. В мене дуже коротко. (Не чути)
  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сім. Дякую. 
Я вважаю, що треба ще раз… Пані Тетяно, я бачу. Олександр Корнієнко, прошу. І потім ще, я думаю, що позицію Мінрегіону ще раз заслухаємо. 
Прошу, Тетяна Плачкова. І Олександр Корнієнко.

ПЛАЧКОВА Т.М. Звертаюся особисто до пана Микиші. Я абсолютно з вами згодна, навіть, більше того, вважаю, що місто Харків сьогодні одне з таких найуспішних міст, на мій погляд. Але все ж таки хочу вам сказати, що той Одеський район, про який ми говорили, і я якраз наполягала на тому, щоб він був зменшений – і він був зменшений. І саме в цьому я бачу більшу можливість з точки зору державного регулювання, воно має там бути. І якщо можна, давайте ще раз послухаємо позицію міністерства.
Чесно кажучи, мене особисто дуже рідко можна звинувачувати в тому, що я підтримую часто позицію міністерства, але в цій частині я все ж таки прошу надати слово ще раз міністру, для того щоб вони пояснили, чому 7, або чому вони так вважають, що так буде раціональніше. Ми ж пам'ятаємо, що спочатку укрупнення йшло з дуже великими районами, але нарешті ми дійшли до того, що все ж таки менші райони - ми й так уже їх укрупнили. Зараз на часі, зараз ми маємо якраз ту хвилину, той час, коли ми маємо розуміти, що вони не можуть бути такими великими. Це буде неефективно.
Але з великою повагою до колеги, я не з Харківщини, просто хочу мати якусь державницьку позицію, яка має бути однакова по всій країні. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Корнієнко, прошу, вам слово. Олександр Корнієнко, мікрофон, будь ласка, включіть.

КОРНІЄНКО О.С. Колеги, я з процедури. Я прошу додати до цього рішення другим пунктом: не повертатися до перегляду цього рішення. Будь ласка. Тому що ми знову півгодини як би… знов по п'ятому кругу: Микиша, Качура, міністерство, - і ми так можемо сидіти до ранку. І, врешті-решт, у нас ще є зал там на всякий випадок, якщо що, хоча я не знаю, по процедурі можна правки ставити в постанову, не можна...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пане Олександр. .

КОРНІЄНКО О.С. Давайте додамо пункт: не повертатися до перегляду в комітеті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Мінрегіон – позиція, і переходимо до голосування.

ЧЕРНИШОВ О.М. Шановні народні депутати, дякую за можливість ще раз висловитися. Ну, у нас логіка полягає в чому?  Сьогодні ми в Україні маємо декілька найбільших областей: найбільшою є Донецька область, де ми утворити 8 районів, і інші області – Дніпропетровська, Львівська, Одеська – мають по 7 районів. Аналогічно наша позиція, що і Харківська область, щоб не було ніяких потім спекуляцій, а чому це в тих областях зробили по 7, а в Харківській – 4. І якщо взяти: Закарпатська – 6 районів і Харківська – 7, - ну вже… розумієте, тут вже політика. По методиці можна все зробити, якщо вищі параметри, але я би просив би теж от народних депутатів і врахувати і цей момент. Хоч ми ніби міністерство не політичне, а технічне, разом з тим, це буде легше створити систему  виконавчої влади на рівні семи районів, ніж  таких чотири крупних для такої великої області. 
Я вас дуже прошу підтримати рішення стосовно семи районів. Це рішення уряду, і дуже вас прошу з розумінням віднестися до цього. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановний Віталію Безгін, прошу озвучити ще раз позицію, яку ми ставимо на голосування. І більше до цього питання  не повертаємося, переходимо далі. 

БЕЗГІН В.Ю. Да, я думаю, правильно, що це востаннє пропозиція на голосування – 7 районів, 7 центрів, Богодухів – сьомий центр, Люботин – Харківський район. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ітак, шановні колеги, ми ставимо на голосування дане питання. Для його прийняття нам потрібно згідно Закону України про комітети, ми можемо переглянути це рішення лише за більшістю голосів від затвердженого складу. Це становить не менше ніж 15 голосів. Тому "за" має проголосувати не менше ніж 15 членів комітету.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую  за 7 районів Харківської області. 
Прошу. Аліксійчук Олександр. Немає.
Балога Віктор Іванович – немає. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін – за. 
Білозір Лариса Миколаївна. Лариса Миколаївна! Доєднається зараз, добре.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Немає.
Гурін Дмитро Олександрович

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За, якщо це останнє...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцева Володимира немає.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура голосує - за 7 районів, за місцеве самоврядування, за нормальне управління в Харківській області.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За. Сповіщаю Качуру, що в районах самоврядування немає.

КАЧУРА О.А. Ні, так я тільки що сказав, що я…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Давайте ми не будемо…
Літвінов Олександр Миколайович.

КАЧУРА О.А. Олександре, будь ласка, я прокоментую. Я сказав, що…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, пане Олександре, голосування… Пане Олександре, з усією повагою, але коментування тут не буде. Давайте…

КАЧУРА О.А. Обласна рада – це хто, місцеве самоврядування, чи це хто? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Літвінов Олександр Миколайович.
Дякую вам, Олександре, за вашу позицію. 

ЛІТВІНОВ О.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався.
Лозинський Роман Михайлович. Романе Михайловичу! Немає, да?
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Категорично проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Миколаївна. Михайлівна, перепрошую. Дякую.

ПЛАЧКОВА Т.М. Ви завжди мене плутаєте.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я просто вас виділяю, ви бачите…
Поляка Владіслава немає.
Рубльов Вячеслав…

ПЛАЧКОВА Т.М. За. За, ви ж пам'ятаєте, ви ж не спитали мою позицію.

РУБЛЬОВ В.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рубльов – за. Дякую. Рубльов є, да, доєднався.
Саврасов Максим Віталійович.

САВРАСОВ М.В. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. За.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Стріхарський – за 7 районів. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Пане голово, я утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шкрум Альона Іванівна.

ШКРУМ А.І. Шкрум Альона – за 7 районів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. За – 7 районів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. За – 7 районів.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
У нас: 3 – утримались, 1 – проти, 17 – за. Рішення прийнято.
Харківська область має 7 районів.
Шановні колеги, переходимо… До цього питання ми вже не повертаємося, переходимо до наступного питання порядку денного: проект Постанови Верховної Ради про призначення чергових місцевих виборів… Там рішення прийнято, до речі, вибачте.

ІВАЩЕНКО А. Пане Андрію Андрійовичу, я перепрошую. Андрій Іващенко, місто Переяслав. Я хотів би зробити невелику ремарку, користуючись...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Андрій Іващенко, я перепрошую, ми перейшли вже до наступного питання. Пане Андрію, з усією повагою, але ми вже перейшли до наступного питання. Дякую.

ІВАЩЕНКО А. То ж до Харкова повернулися, я просив би і до Переяслава теж повернутись.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Андрію, я перепрошую, було повернення, звернення від депутата - члена комітету. Вибачте, але ви не депутат і ви не член комітету. Тому вибачайте, при всій повазі, є регламент, за яким можна повернутися чи не можна лише із зауваження народного депутата...

_______________. Андрій Андрійович, я прошу повернутися до міста Переяслава.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, ми голосували в попередньому рішенні про зміну цього рішення. Тому дякую всім. Ми переходимо, і перейшли з вами, до проекту Постанови Верховної Ради України про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році з реєстраційним номером 3809, внесений членами нашого комітету. 
Від авторського колективу проект постанови буде представляти заступник голови комітету, голова підкомітету Загоруйко Аліна Леонідівна. Потім прошу поінформувати комітет про рішення підкомітету.
Прошу до слова Аліну Леонідівну. Чи Олександр Корнієнко? Хто буде доповідати? Аліна Леонідівна, прошу.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, дякую за надане слово. 
Я би хотіла запропонувати трошечки зараз інший механізм, оскільки у нас дуже багато часу втрачено на розгляд першого питання. Давайте я доповім про позицію авторського колективу, про постанову, доповім про рішення підкомітету зразу по 3 постановах: по Гончаренку, по проекту від ОПЗЖ і по нашій. Загально обговоримо, але голосувати будемо за кожен законопроект окремо. Я думаю, що такий варіант підтримається колегами. Пане...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Перепрошую. Я думаю, що ніхто заперечувати з цього приводу не буде. 
Тетяна Плачкова, прошу вашу позицію. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Абсолютно згодна. Але якщо не буде підтримана пропозиція, яка надана "Опозиційною платформою – За життя", то тоді я буду просити слово стосовно поправок до тієї постанови, яка подана під авторством Аліни Загоруйко, Клочка, Аліксійчука, ну, тобто фракції "Слуга народу". 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, звичайно. Да, дякую. Ми це врахуємо. 
Прошу, Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую. 
Колеги, тоді підходимо до розгляду наших проектів постанов. В першу чергу я розкажу про постанову 3809. Це авторський колектив членів нашого комітету. Текст постанови всім було завчасно вчора розісланий. З ним ви всі могли ознайомитися. Я коротко хочу тільки зробити кілька акцентів, взагалі яка була логіка і чому постанова виглядає саме так. 
Якщо ви звернули увагу, у нас по тексту вже в пунктах конкретних: 1, 2, 3, 4, 5 - немає посилань на закони. Ми всю нормативну базу вивели в преамбулу, тобто в шапці постанови вся нормативно-правова база, якою ми керуємося. І далі вже відповідно до вказаних статей і конкретних законів ми констатуємо, постановляємо частину, яка стосується призначення виборів. 
Значить, 1 пунктом ми пропонуємо призначити вибори до обласних рад, депутатів обласних рад, Київської міської, районних у містах та Київського міського голови на неділю 25 жовтня. Чому цей пункт таким чином виглядає? Тому що ми враховуємо також і адмінтерреформу, і розуміємо, що вибори в новоутворених громадах будуть першими, тому перші вибори призначить ЦВК. До повноважень Верховної Ради відноситься тільки призначення чергових виборів. І тому саме в такій редакції 1 пункт виглядає. 
Другий і третій пункт стосується... і він звучить так: "Вибори депутатів Верховної Ради АРК, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АРК, міста Севастополя, в окремих районах, у містах, селищах і селах в Донецькій і Луганської областях не призначаються і не проводяться". Це зрозуміло: території окуповані, ми там нічого не проводимо. 
Така ж позиція стосується і виборів обласних рад. І тому третій пункт звучить так, що у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ та міст Донецької і Луганської областей, саме вибори до обласних цих рад не призначаються і не проводяться.
Четвертий пункт. Тут ми не були і не стали оригінальними. Четвертий пункт повністю відповідає пункту Постанови про призначення чергових виборів, яку приймали у 2015 році. Тому тут без нововведень. 
Далі: п'ять пункт. Дають доручення Кабінету Міністрів, там ми доручали їм в межах повноважень вжити заходів щодо забезпечення фінансування місцевих виборів за рахунок коштів державного бюджету. І на засіданні підкомітету ми редакційно ще врахували пропозицію сюди ж, до доручення Кабміну, вставити один пункт, який стосується заходів, спрямованих на протидію поширенню коронавірусної інфекції в умовах проведення виборів. І ця правка буде звучати… Зараз вам скажу, так щоб точно, тому що в нас ведеться стенограма засідання.
І звучить вона так: "Кабінету Міністрів України спільно з Центральною виборчою комісією розробити заходи та рекомендації, спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року з урахуванням виборчих процедур та вимог Виборчого кодексу України". 
І третім пунктом: "Здійснити розрахунок та передбачити видатки на забезпечення заходів, вказаних у підпункті 2 цього пункту". Оце частина, яка стосується доручень Кабінету Міністрів. 
Шостим пунктом пропонуємо Центральній виборчій комісії в установленому законом порядку вжити заходів щодо фінансового, матеріально-технічного забезпечення підготовки виборів. І редакційно змінюємо 2 підпункт, цього 6 пункту, який стосується призначення перших виборів. Значить, там буде така рекомендація: призначити перші місцеві вибори одночасно з черговими місцевими виборами, призначеними відповідно до пункту 1 цієї постанови, на неділю 25 жовтня 2020 року.
Ну і сьомий, стандартний, пункт: "Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування". 
От, власне, це проект, який ми напрацювали. І на засіданні підкомітету саме цей проект підкомітет рекомендує комітету прийняти. 
Що стосується інших законопроектів. Законопроект Гончаренко (за реєстраційним номером 3582), цей законопроект, колеги, якщо пам'ятаєте, ми і раніше вже розглядали, тільки просто рішення з цього приводу не приймали. Він не враховує питання проведення адмінтерреформи. Тому підкомітет пропонує його відхилити. 
І є в нас зовсім свіжий проект постанови, про який вже сьогодні згадували, 3813. Він розроблений нашими колегами з фракції ОПЗЖ. Суттєва відмінність цього проекту від того, що комітет рекомендував прийняти, полягає в 4 пункті, це стосується проведення виборів на окупованих територіях. Рішення підкомітету: цей проект також відхилити. 
Але я думаю, що зараз буде змога у всіх висловитися  з цього приводу. Я вам нагадую, колеги, що для вашої зручності секретаріатом була напрацьована табличка, де всі три постанови збиті в таблицю, і вам виділено пункти, де і чим ці три проекти відрізняються. 
Тому ще раз фіналізую: проект Гончаренка підкомітет пропонує відхилити, проект 3813 підкомітет пропонує відхилити і  проект  3809 підкомітет рекомендує прийняти.
Дякую за увагу. Думаю, що можемо переходити до обговорення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Я ще хочу запитати, чи у нас присутні пан Гончаренко та Пузанов, автори?

ГОНЧАРЕНКО О.О. Так, я пристуній. Народний депутат Гончаренко.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олексію?

ГОНЧАРЕНКО О.О. Вітаю. Я можу говорити? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви можете висловити свою позицію саме зі своєї постанови, звичайно. 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Дякую. Дякую, по-перше, за запрошення на засідання комітету. 
Моя постанова була  хронологічно першою внесена. Я одразу говорив про те, що, безумовно, її треба доопрацьовувати. Ну, ви вирішили це зробити шляхом подання іншого проекту постанови, це право народних депутатів. Для мене головне, щоб вибори були призначені на 25 жовтня, щоби була виконана конституційна норма про проведення виборів в останню неділю  цього жовтня,  при тому, щоби не проводили ми вибори на окупованій  території, зрозуміло. І це для мене є принциповим. Наскільки я зрозумів, в тій постанові, яку  підкомітет пропонує підтримати, ці моменти враховані. Тому це моя позиція.
Також, користуючись можливістю, хотів би висловитися щодо того, що  є дуже багато  звернень громадян щодо питання адмінтерреформи. Я розумію, що комітет вже багато роботи на цю тему провів, але я думаю, що тут будуть ще питання. Я би просив вас, можливо,  теж  цьому присвятити ще час, розуміючи, що це викликає дуже багато  запитань. 
А щодо конкретно цього пункту, то якщо ви вирішили йти таким чином, тобто не доопрацьовувати мій  проект, а внести свій, це теж шлях, який може бути зроблений. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Пан Пузанов у нас є? Долучитися до обговорення. 
Плачкова Тетяна, прошу. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Дякую. 
По-перше, пані Аліна, з усією повагою, трошки була помилка. В нашій постанові не мається на увазі про проведення виборів на окупованих територіях. Ви просто це саме зазначили. Я хочу сказати, що там дещо про інше. Насправді…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Скажіть тоді, будь ласка, вашу позицію, щоб вона була коректною. 

ПЛАЧКОВА Т.М.  І нашою постановою… Я так дуже коротко скажу, про те, що ми пропонуємо все ж таки, оскільки в цій постанові, яка подана вашою фракцією, взагалі не передбачаються вибори до обласних рад, Донецької і Луганської обласних рад, ми пропонуємо, щоб вибори Донецької і Луганської обласних рад проводились на всій території області, відповідно за виключенням окремих районів, міст, сіл і селищ Донецької і Луганської областей, які знаходяться на територіях, визначених відповідно до Указу Президента "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях", відповідно з номером, в яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, які не були призначені відповідно до пунктів 2, 3 цієї постанови, будуть призначені в установленому порядку окремим законом в ці строки, і в разі настання передбачених законодавством України обставин, за умови проведення виборів в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі, а також на територіях, визначених відповідно до Указу Президента "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях". 
Я все ж таки, колеги, закликаю до того, що давайте будемо дипломатичними, посилатись саме на закон. І вважаю, що… Дійсно, дуже пропоную підтримати нашу постанову, тому що, на мій погляд, вона більш виважена. Ми не можемо сьогодні не надати можливість обиратись в обласні ради тим людям, українцям, які проживають на нашій українській землі. Ми не кажемо про ці тимчасово окуповані території. В нашій постанові це чітко  зазначено. Саме  там, де це можна провести. Але наразі, на жаль, в вашій постанові пропонується взагалі не  проводити вибори до обласних рад в Луганській і Донецькій області.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Тетяно.
Хто у нас? Олександр Корнієнко. Прошу, вам слово. 

КОРНІЄНКО О.С. Я коротко, ми ж, в принципі, це вже давно обговорюємо. 
Дійсно, ми не можемо забезпечити спільне представництво, на жаль, і тому тут питання обласних рад Луганської і Донецької в  умовах, коли половина населення  не зможуть голосувати об'єктивно (я думаю, що в Луганській області більше половини), цей орган не буде представницький. 
Разом з тим, у нас є питання, яке нам слід буде врегулювати в майбутньому. Воно пов'язано з тим, що досі правомочні діючі Донецька, Луганська області ради, райради там ще, там багато органів самоврядування, які ще діють, вони там листи якісь нам пишуть, треба буде врегулювати це все. 
І щодо постанови. Дуже важливо наголосити те, що ми створили, на мій погляд, такий політико-юридичний, але зрозумілий місточок із Центральною виборчою комісією а цій постанові, по призначенню перших виборів, повсюдно в усіх 1460 громадах мають відбутися.  Це для того, щоб нам не закидували, що ми  в цій постанові забули про базовий рівень самоврядування, про міста, про міських голів. Це все Центральна виборча комісія, я впевнений, що обов'язково призначить. Тому давайте підтримаємо наш проект.

ПЛАЧКОВА Т.М.  Я насправді не про перші вибори. 
(Загальна дискусія) 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталій Безгін, прошу, вам слово. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, колеги.   
Спочатку, напевне, відрефлексую на те, що сказав пан Олександр, бо ми мали там певну дискусію з цього приводу на підкомітеті щойно. Дійсно, там з формулюванням треба трошки техніко-юридично попрацювати, тому що ми розуміємо, що Верховна Рада перші вибори не призначає - це повноваження ЦВК, але їх політична позиція, що, напевне, забувати про це не можна, особливо, коли мова йде про базовий рівень місцевого самоврядування.
Що стосується пункту четвертого, власне, в постанові, навколо якої зараз точиться дискусія. Звісно, що тут ми підтримуємо пропозицію пані Аліни Загоруйко. Дивіться, там уже питання не тільки виборів в обласні, районні ради – питання в тому числі формулювання. В тій постанові, що підкомітетом рекомендована як основна, чітко в тому числі є перелік поетапності, те, що, власне, українська сторона послідовно відстоює на міжнародному майданчику. Те, що все ж таки треба зазначати на всіх майданчиках, що це контроль над кордоном, це безпековий компонент, це український прапор, доступ усіх українських партій і так далі. І я вважаю, що і з політичної, і з державницької точки зору це, звісно, правильне формулювання.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталію.
Тетяна Плачкова, прошу, вам слово. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Я потім прошу просто ще надати мені слово, коли будемо голосувати за постанову, по поправках, за вашу постанову.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно, ми виконаємо Верховний Суд… Всі будуть отримувати слово і...
Прошу, Олександр Качура, ще слово. Олексій, я перепрошую, зараз – Олександр Качура, потім вам надам слово.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Насправді, мені здається, що кожна з зареєстрованих постанов, вона відображає в тій або іншій якійсь своїй частині…. Тому що, наприклад, в постанові, яку зареєстрували колеги Загоруйко, Плачкова, Аліксійчук, мені б хотілося... Мене, до речі тут обрали головою нашої партійної організації в Автономній Республіці Крим, щоб ми все-таки рознесли ці поняття між Донецькою, Луганською областю, Автономною Республікою Крим, тому що це абсолютно інша ситуація. І трошки тут інший в них зараз статус. Тому що то анексована територія, вже держава Російська Федерація, вона вже визнала це. своїми територіями незаконно, всупереч міжнародного права. 
Тобто мені хотілося б, щоб ми тут саме наголосили щодо Автономної Республіки Крим. Це можна буде питання, я думаю, декількома словами доповнити. 
І щодо обласних організацій, я зараз кажу про обласні ради, які повинні бути представлені однозначно своїми представниками від Донецької, Луганської області. Це те, що колеги Ісаєнко, Королевська, Пузанов зареєстрували, колеги наші по комітету. В нас ніколи не буде нормального комунікаційного такого вже містка між органами місцевого самоврядування, між центральною владою, якщо ми не дамо можливість мешканцям Донецької та Луганської областей обирати своїх представників в органи місцевого самоврядування. 
Ну, це ненормально, що вже стільки років, другі місцеві вибори фактично, які раніше були позачергові, тепер ще одні, ми не дамо можливості представникам Донецької та Луганської областей мати своїх представників, які будуть легітимно обрані і які зможуть представляти їх інтереси, в тому числі і у відносинах з центральною владою. 
Тому я переконаний, що нам треба це питання врегулювати. Нічого страшного не станеться. Ми повинні напрацювати законодавчо можливість, щоб, якщо вся область не може зараз по зрозумілим причинам проголосувати, та половина області може мати своїх представників в обласних радах. Тому що легітимність їх обласних рад - там половина вже роз'їхалася людей, наскільки мені відомо, і взагалі за межами України знаходяться, - це дуже важливо для мирного врегулювання ситуації, яка склалася…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, дякую. У нас є трошки регламенту. Ми почули вашу позицію. У нас ще просився Олексій Гончаренко і Олег Діденко. 

КАЧУРА О.А. Я ще не вичерпав регламент, Андрій Андрійович. Дайте завершити, будь ласка.
Це дуже важливо для мирного врегулювання ситуації, яка склалася. Тому, я вважаю, що до цього питання треба дуже зважено, від цього залежить…

ГОЛОВУЮЧИЙ. У вас 30 секунд. 

КАЧУРА О.А. …ситуація, яка взагалі… як буде розвиватися ситуація з окупованими з цими територіями. Ми повинні дати, ще раз, представникам Донецької і Луганської областей висловлювати позицію всіх громадян, які там проживають, легітимно обраних за українським законодавством, від українських партій, в незалежності від того, під якими прапорами будуть обиратися ці депутати. І це буде помилка, якщо ми зараз це питання не врегулюємо постановою. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре. 
Пані Тетяна. І потім Олег Діденко. І ще Олексій Гончаренко.

ПЛАЧКОВА Т.М. Дайте Гончаренку, будь ласка, а потім я.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я впевнений, пані Тетяно, що спочатку ви, а потім… У нас як би є паритет, і пан Олексій…

ПЛАЧКОВА Т.М. Ми готові підтримати ту постанову під авторством Аліни Загоруйко. Я впевнена, що у вас є така, як і в мене, така, ну, табличка, де зазначені наші поправки до цієї постанови, якщо ми не розглядаємо там окрему постанову "Опозиційної платформа – За життя". Мені здається, що ми там більш виважено якраз підкреслили, що можна провести вибори саме в Донецькій і Луганській області, про що я вже говорила, на підставі законів України на тих підконтрольних територіях, тому що ми маємо надати можливість людям обирати свою владу. 
Наприклад, зараз фактично в Донецькій області  обласна рада може розташовуватися у місті Краматорськ і Сєвєродонецьк - це Луганська обласна рада. Вони до цього готові, і люди, дійсно, хочуть. І хочу також зазначити, що на парламентських виборах там проводилися вибори. Шановні, яким чином ми, значить, парламентські вибори проводимо, а в обласні ради ми там їм не даємо можливості обиратися? 
Тому ми готові підтримати вашу  постанову, якщо ви підтримуєте ті поправки, які ми залучили, і вони дуже виважені. Давайте все ж таки більше, я ж кажу, більш дипломатично до цього підійдемо, з відповідними посиланнями саме на закони, зазначимо, що вибори в Луганській, Донецькій області проводяться на тих територіях, які знаходяться… які підконтрольні території України. Власне кажучи, крапка.  Далі –  відповідно за законом. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Я перепрошую, Олексій Гончаренко просив слово, і Олег Діденко потім. Олексій Гончаренко.

ГОНЧАРЕНКО О.О. Так.  Дякую. 
Я хотів ще звернути вашу увагу на наступне. Ну, по-перше, зрозуміло, я в минулому скликанні я працював секретарем Комітету з питань місцевого  самоврядування, тобто вашого комітету, і можу сказати свою думку як народного депутата і експертну, що, безумовно, проводити вибори, коли немає спільних інтересів, тому що частина області окупована, тим більше фактично, можна сказати, що більша частина. Ну, мені здається, що це неправильно. І тому комітетська редакція в цьому пункті, або та, яку я пропонував  в своєму проекті постанові, звичайно, вважаю правильнішою.
І друге. Я хотів звернути вашу увагу. Не зрозуміло, що по райрадах. Чому ви не призначаєте в комітетській постанові вибори в райради? Мені не зрозуміло це. І ОТГ не всюди ж проходять перші вибори. Там, де перші вибори, зрозуміло, це ЦВК, але там є ОТГ, до яких доєднуються. Тобто, мені здається, тут є теж нюанси, про які мають сказати своє слово юристи. 
Я вам дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олег Діденко. А потім Олена Шуляк просила слово. Правильно, Олено? Ні. Перепрошую. Безгін Віталій. 
Прошу, ваша ремарка, потім Олег Діденко і Віталій Безгін. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Я не зовсім зрозуміла, що малось на увазі, коли пан Гончаренко казав, що люди якусь мають іншу позицію. Люди – громадяни України, які проживають на підконтрольній території, мають якусь іншу позицію? 
А стосовно виборів до райрад, ви ж розумієте, що зараз ми проголосували, сьогодні, про укрупнення районів, і це будуть перші вибори до нових районів, і відповідно вони будуть призначатись постановою ЦВК. Але поясніть, будь ласка, що ви мали на увазі, коли казали, що ви не хочете або не вважаєте доречним проводити вибори там, де люди мають якусь іншу позицію, або я не так вас зрозуміла.

ГОНЧАРЕНКО О.О. Давайте, якщо можна, я одразу відповім. Я не знаю, може, це Zoom, пані Тетяна, але я не казав нічого про те, що люди мають іншу позицію. Я сказав, що я як експерт і народний депутат маю іншу позицію щодо вашої і її висловив в своєму проекті постанови. 
А про людей, звичайно, ми хочемо почути людей, які живуть в тому числі на окупованій території. Тільки, на жаль, ми цього не можемо зробити, тому що вони окуповані російськими військами. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Я кажу про територію, яка зараз підконтрольна Україні. 

ГОНЧАРЕНКО О.О. А я кажу, що частина території…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я перепрошую, мені прийдеться, пане Олексію і пані Тетяно, я з повагою відношусь до кожного, але ми не будемо вступати в таку полеміку. Я з повагою і з пошаною до кожного з вас відношусь. Ви знаєте, у нас дуже відкритий і демократичний комітет. 
Я перепрошую, Олег Діденко дуже давно чекає, Голова ЦВК, чекає слово.  
Прошу, Олег Діденко, вам слово.

ДІДЕНКО О.М. Дякую.
Шановні народні депутати, Центральна виборча комісія долучалася до комітету, представники Центральної виборчої комісії долучалися до підготовки відповідного проекту Постанови про призначення чергових місцевих виборів в цьому році. Ми з свого боку підтримуємо законопроект, підготовлений за авторством Аліни Загоруйко, як найбільш збалансований. 
Окреме спасибі за врахування правки щодо доручення Кабміну спільно з ЦВК підготувати рекомендації щодо проведення виборів в умовах можливого карантину. Це досить такий важливий момент, тому що він безпосередньо законодавством станом на зараз не передбачений, не врегульований. 
Що стосується перших виборів, про які зараз дискусія точиться. Можу звернути увагу, що відповідно до вимог законодавства Центральна виборча комісія їх призначить, незалежно від того, чи буде це питання врегульовано в цій постанові, чи не буде, тому що, в принципі, предмет постанови все-таки - призначення чергових виборів. Я так розумію, народні депутати для більш комплексного охоплення питання призначення виборів вирішили його врегулювали і тут. В цьому проблеми ніякої ми не бачимо. Тому в цілому підтримуємо проект за авторством Загоруйко. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олегу. 
Віталій Безгін, прошу, вам слово, там де ви поруч з Аліною Загоруйко. 

БЕЗГІН В.Ю. Да. Дякую. Я тепер в цій камері. Дякую, пане голово. 
Дивіться, я відреагую на те, що звучало з приводу безпосередньо районних рад і перших виборів. Все ж таки ще раз послідовно доношу ту саму позицію. В нас новий адмінтерустрій, в нас новий базовий рівень, нове районування, всі ми сподіваємося, що буде. Тому це питання призначення перших виборів. Це не питання безпосередньо того, що в постанові про призначення чергових виборів ми маємо зобов'язати ЦВК. Ми не маємо права юридичного зобов'язувати ЦВК. Ми можемо рекомендувати. І саме тому таке формулювання може бути припустимим. Але не зобов'язувати. 
Тому, власне, що стосується пункту 6.2, то я взагалі пропонував би його прибрати з постанови, яка зареєстрована пані Аліною Загоруйко. 
Дякую. 

______________. Колеги, тоді я продовжую за Віталієм. 
Пане голово, а у нас є ще колеги, які хочуть взяти участь в обговоренні? Чи вже можемо щось фіналізувати?

КАЧУРА О.А. В мене є питання до Голови Центральної виборчої комісії, якщо можна. Чи є можливість, пане головуючий, чи є можливість  задати питання голові Центральної виборчої комісії Олегу Діденко? Немає звуку. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Згідно Регламенту - ні. Але якщо Олег не заперечує, Діденко, то… Якщо воно коротке і стосується саме цієї постанови, то  прошу. 

ДІДЕНКО О.М. Не заперечую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

КАЧУРА О.А. Дякую. 
Скажіть,  будь ласка,  пан Олег, от технічно Центральною виборчою комісією  можливо буде проведення виборів до обласних рад на територіях, які знаходяться і підконтрольні Україні в Донецькій і Луганській областях? Тобто технічно можна це буде зробити, чи є якісь у нас проблеми? Тому що от дуже добре сказала зараз колега те, що ми ж там обирали народних депутатів, чому не можемо представників легітимних обрати обласних рад? Чому ми не можемо обрати депутатів обласних рад?

ДІДЕНКО О.М. В силу чинного на даний час законодавства, зокрема про  правовий режим окупованих територій, на окупованих територіях вибори не організовуються і не проводяться. Зокрема, йдеться про частини окупованих територій… окремі райони Донецької, Луганської областей, в силу чого при виборах Донецької і обласних рад, якщо вони будуть призначені, неможливо забезпечити представництво спільних інтересів територіальних громад цих областей, тому що дуже велика частина областей є окупованими. 
Тому, якщо ми говоримо про повне представництво всіх областей, то на практиці забезпечити це відповідними територіальними виборчими комісіями, наголошу, тому що організацією виборчого процесу там  будуть займатися територіальні обласні виборчі комісії, в принципі неможливо. Тому тут питання, наскільки такі органи, обласні такі ради будуть представницькими, наскільки вони зможуть представляти інтереси спільні територіальних громад. Відповідно тут потрібно знайти ту межу, і це питання більш політичне, і в Верховній Раді невипадково зараз в комітеті точаться дискусії навколо цього, тому що воно, дійсно, складне.  

КАЧУРА О.А. Пане Олег, так я от у вас питаю. От  Центральна виборча комісія, вона повинна по суті виконувати технічну функцію.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, я перепрошую, але… (Загальна дискусія) 
Я перепрошую, пане Олександре! Я вас дуже прошу, будь ласка, щоб ми зараз не входили в полеміку. 

ДІДЕНКО О.М. Шановні народні депутати, на окупованих територіях технічно вибори проводити станом на зараз неможливо. 

КАЧУРА О.А. Не на окупованих територіях, а на підконтрольних територіях України Донецької і Луганської областей. 

ПЛАЧКОВА Т.М.  (Не чути) 

ДІДЕНКО О.М. На підконтрольних територіях вибори, перші вибори в тергромадах, утворених Кабінетом Міністрів, буду організовані. 

КАЧУРА О.А. В обласні ради. 

ДІДЕНКО О.М. А питання виборів до обласних рад, воно по суті складне, тому що воно об'єднує… область об'єднує в собі і окуповані, і не окуповані території. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Ну, у нас же ж були там вибори на парламентських виборах. Були проведені парламентські вибори. 

ДІДЕНКО О.М. Шановні народні депутати, на парламентських виборах обирався парламент. Якщо питання стосується, чи можливо, чи неможливо, відповідь проста: на підконтрольних можливо, на непідконтрольних - неможливо. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Дякую. Дуже дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я перепрошую. Олег Діденко, дякую за вашу відповідь. Пане Олександре Качура, дякую теж за те, що ви надали запитання не по регламенту. Але я сподіваюсь, що всі почули відповіді, які хотіли. 
Пані Тетяна Плачкова і Віталій Безгін ще слово. І переходимо вже в порядку до голосування. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Колеги, я підсумую. Насправді мова йде лише про те, що ми повинні надати можливість, на підконтрольних територіях Донецької і Луганської областей людям обирати обласні ради. Вони мають місце, де вони можуть бути розташовані. Ми не маємо права позбавити їх цього права - бути обраними і обирати. 
Звичайно, якщо ми кажемо про ті території, які непідконтрольні, вони чітко визначаються до Указу Президента "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин територій…" і так далі, не буду перераховувати всю назву цього наказу. Тому, я вважаю, будь ласка, зверніть увагу на ту частину поправок, яку ми надали до вашої постанови, і давайте її приймемо з урахуванням наших поправок. Я дуже благаю і Аліну Загоруйко, і усіх:  ми повинні показати мешканцям Луганська, Луганської області, Донецької області, що вони мають право на власне самоврядування, що вони мають право бути обраними, що вони є громадянами України. Якщо ми зараз не дозволимо там проводити вибори, то як ми це пояснимо людям, які сьогодні знаходяться на підконтрольній території? І давайте не маніпулювати, тому що дуже часто, на жаль, можливо, помилково кажуть про окуповані. Маються на увазі тільки ті території, які знаходяться на підконтрольній території. Я прошу в цій частині, саме в цій редакції, яку ми зазначили, проголосувати цю постанову. 
І пане голово, коли будете ставити на голосування, давайте визначимось саме….

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Тетяно, я чую вас. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, шановні колеги, я сподіваюсь, що ні в кого немає заперечень, що комітет відкритий і всі можуть висловити саме свою думку, важливу для кожного з нас, не тільки з політичного забарвлення, але з врахуванням громадян, які живуть в Україні. І ми обрані для того, щоб захищати їхні права. 
Тому пропоную наступний порядок розгляду даної постанови. Хочу поставити проект постанови 3809 за основу. Потім поставимо на голосування пропозиції від Аліни Загоруйко. Потім голосування пропозицій від Тетяни Плачкової. Потім у нас буде згідно Регламенту. І потім проекти постанов, які в нас там будуть далі, на відхилення чи яким чином. Добре? Ніхто не заперечує? 
Тоді є пропозиція поставити проект 3809 за основу. Зараз вперше, а потім ми будемо голосувати пропозиції окремо. Ніхто не заперечує? 
Пані Аліна Леонідівна, прошу, вам слово. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, власне, такий порядок ми підтримуємо: спочатку за основу, потім проголосувати ті пропозиції, які я говорила, потім проголосувати пропозиції, які Таня Плачкова говорить, і в результаті вийти на кінцеве рішення.     

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні народні депутати, якщо ви не заперечуєте, пропоную поставити проект Постанови 3809 за основу і потім перейти на голосування по пропозиціях, які були висловлені вище.
Тетяна Плачкова, прошу, вашу репліку.

ПЛАЧКОВА Т.М. Я просто насправді, колеги, вибачте, утримуюсь до того часу, поки не буду розуміти саме текст постанови, який буде вже останнім. Тому прошу вибачити. До того моменту, поки ми не врегулюємо питання 4, 3, 2 пункту цієї постанови, я не можу сказати, що я з нею згодна.

_______________. Таню, ми ж, власне, просто за основу і голосуємо, щоб тоді була можливість 4 пункт, можливо, викласти в іншій редакції.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, саме у ваших пропозиціях проговорити для того, щоб його проголосувати і до цієї постанови внести зміни. Але за основу – це загальне наше рішення, для того щоб його далі рухати саме таким чином.
Якщо ніхто не заперечує, я прошу підтримати зараз, бо це ми всі тут повинні згуртуватися і проголосувати саме за основу, і потім, ще раз проголошу, після голосування буде голосування по пропозиціях, які від вас надходять, а потім, після пропозицій, вже в цілому. Якщо ви не заперечуєте, переходимо до голосування.
Ітак, ставлю на голосування проект Постанови 3809 за основу. Прошу підтримати і проголосувати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую - за. Прошу, зараз буду надавати слово, кожен щоб висловлювався.
Аліксійчук Олександр є в нас?

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович. Відсутній.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна. Пані Лариса!

БІЛОЗІР Л.М. Я – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Пан Ігор не витримав нас.
Гурін Дмитро Олександрович. Теж десь.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Дмитро Валерійович, прошу звук. 

ІСАЄНКО Д.В. За основу – за. За основу – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. За основу, саме так.
Кальцев Володимир Федорович. Нема. 
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Качура за основу – за, але з урахуванням пропозицій колег по комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За – за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за.. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман  Михайлович.  Чи є у нас? Відключився, да, зараз?
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Пане голово, можна уточнити ще раз, за що ми голосуємо? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми голосуємо за основу проект Постанови 3809. Потім ми будемо голосувати… Тільки за основу. 

МИКИША Д.С. За. За – за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є, плюс. 
М’ялик Віктор Ничипорович.

М’ЯЛИК В.Н. М’ялик –  за основу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. За основу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович. Немає у нас, да, його?  
Рубльов Вячеслав. З Президентом працює. Добре. 
Саврасов Максим Віталійович. Пане Максиме, ви є у нас?  Дивився, що є, але поки що нема. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За – за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дмитро Сергійович Чорний.

ЧОРНИЙ Д.С. За.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шкрум Альона Іванівна.

ШКРУМ А.І. Шкрум Альона Іванівна – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович. Пан Юнаков! Десь тільки що бачив. Десь, видно, зв'язок…
19 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Переходимо  до наступних. Перше. Давайте  переговоримо ще раз. Пані Аліна Леонідівна Загоруйко, прошу ще раз озвучити вашу пропозицію щодо голосування. Аліна Леонідівна, уточнення проекту рішення  3809.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Колеги, значить, уточнення моє стосувалося пункту 5, і редакція пропонується така: Кабінету Міністрів України (пункт 5), добавити підпункт, два підпункти добавити - 2 і 3, які будуть звучати: "Спільно з Центральною виборчою комісією розробити заходи та рекомендації,спрямовані на запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під час проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року з урахуванням виборчих процедур та Виборчого кодексу України. Здійснити розрахунок та передбачити видатки на забезпечення заходів вказаних у підпункті 2 цього пункту". Це те, що стосується… Перепрошую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я прошу…

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, перепрошую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, з повагою один до одного і з більшою серйозністю віднестися до даного питання. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Це те, що стосується повноважень Кабінету Міністрів. 
Інша рекомендація - та, про що говорив Віталій Безгін, про перші вибори. Давайте, колеги, тоді все-таки просто виключимо цей пункт, і 6 пункт буде виключно складатися з того, що Центральній виборчій комісії в установленому законодавством України порядку вжити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення підготовки та проведення виборів, вказаних у пункті 1 цієї постанови, за рахунок коштів державного бюджету України. А 2 пункт просто виключити, оскільки він регулюється законом. Така пропозиція. Я прошу підтримати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Корнієнко, ваша позиція, будь ласка, з цього приводу. Не заперечуєте ви? 
Тоді, шановні колеги, ставиться дана пропозиція, озвучена Аліною Загоруйко, на голосування. Всіх чутно? 
Прошу, я дану пропозицію ставлю на голосування. Пані Тетяно, ми потім перейдемо до…

ПЛАЧКОВА Т.М. Я просто не почула стосовно COVID. Так, це пропозиція стосовно надання Кабміну розробки пропозицій стосовно COVID-19?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так, да.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Таня, да, дивіться...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Аліна, прошу пояснити. І потім Дмитро Валерійович ще просить слово.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Колеги, тоді всім для зручності, щоб усі розуміли. Перед вами є проект 3809. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Він складається з семи пунктів. Мої пропозиції стосуються виключно 5 і 6 пункту. 5 пункт добавити двома підпунктами, які будуть врегульовувати питання боротьби з COVID на виборах. Це перше.
В 6 підпункті... В 6 пункті підпункт 2 пропоную взагалі виключити.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяно, чи зрозуміла позиція?

ПЛАЧКОВА Т.М. 6 підпунктом, хочу просто нагадати колегам, що в нас існує вже робоча нарада з ЦВК стосовно проведення виборів під час COVID-19, і вони нас також туди залучають.
Тому підтримую обидві ваші пропозиції. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Тетяно.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Це, власне, Тетяно, і було на їхнє прохання, ця пропозиція включити. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ще Дмитро Валерійович Ісаєнко. Прошу, вам слово, ви піднімали руку. Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Що стосується COVID, проблем немає. Алло!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, ми чуємо вас.

ІСАЄНКО Д.В. Що стосується COVID, проблем немає. Наскільки я розумію, потрібно 2 і 4 пункти виключити з цієї постанови.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це наступна пропозиція, Дмитро Валерійович. Зараз ми голосуємо саме за пропозицію, яку запропонувала Аліна Загоруйко. По тій позиції буде далі. Зараз ми голосуємо.
Ставлю на голосування, прошу підтримати пропозицію, яку... з урахуванням пропозиції, яку тільки що озвучила Аліна Леонідівна.

_______________. Пане голово, може, разом усі пропозиції проголосуємо?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що-що?

_______________. Може, разом усі пропозиції проголосуємо?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ми проголосуємо, є пропозиція… далі підемо.
Ітак, прошу, шановні колеги, дану пропозицію, яку озвучила Аліна Загоруйко, підтримати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую - за.
Аліксійчук Олександр Васильович чи є з нами на зв'язку? Немає. 
Балога Віктор Іванович. Не під'єднався. 
Безгін Віталій Юрійович, прошу вас. 

БЕЗГІН В.Ю. Безгін - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. Лариса Миколаївна десь чепуриться в дорозі. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. (Не чути)
  
ГОЛОВУЮЧИЙ.  За. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Чи під'єднався чи знову ще немає? Немає Ігоря Володимировича. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. Олег Андрійович! Дунда доєднається. 
Я перепрошу, поки я бачу, що є на зв'язку пані Олена Шуляк. Олена Олексіївна, ваша позиція. 

ШУЛЯК О.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Щоб ми вас не затримували. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.  

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцева Володимира Федоровича немає. 
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович. За. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович, чи є ви з нами на зв'язку? Немає. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович є в нас? Під'єднався?
Рубльов Вячеслав. На Волині працює. 
Саврасов Максим Віталійович, ви з нами чи нема з вами зв'язку? Пане Максиме! Немає. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Стріхарський - за, підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шкрум Альона Іванівна. 

ШКРУМ А.І. Шкрум Альона - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович. Юнаков теж не доєднався.
17 –за. 

ДУНДА О.А. Дунда – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович Дунда під'єднався. Ваша позиція – за, да? 

ДУНДА О.А. Да.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
18 – за. Рішення прийнято по пропозиції Аліни Загоруйко.
Перш, ніж ставити, прошу висловити пропозицію Тетяні Плачковій, вашу пропозицію. Прошу її озвучити, прошу всіх послухати. 
Тетяно, прошу. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Дякую.
Колеги, ми просимо виключити частину четверту взагалі, а замість неї в нас є два варіанти: в нас є редакція частини четвертої, яку я можу озвучити з голосу, якщо ви дозволите, або та редакція, яка є у вас у табличці, і вона є у всіх членів комітету. Стосується питання, в принципі, саме одного: того, щоб ми не…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Тетяно, я перепрошую, коли… Будь ласка, ми в ефірі і під стенограму, тому прошу озвучити, щоб була саме та редакція, яку ви проговорюєте, я вас дуже попрошу. Ми почекаємо, але…

ПЛАЧКОВА Т.М. Добре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Пункт 4 був в редакції: "Вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад проводяться на всій території Донецької та Луганської областей відповідно за виключенням окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей, які знаходяться на територіях, визначених відповідно до Указу Президента "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях" за номером 32/2019 від 7 лютого 2019 року, до яких запроваджується особливий порядок місцевого самоврядування. Вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, місцевих голів, які не були призначені відповідно до пунктів 2 і 3 цієї постанови, будуть призначені в установленому окремим законом порядку та в строки в разі настання передбачених законодавством України обставин та умов проведення виборів в Автономній Республіці Крим та в місті Севастополі, а також на територіях, визначених відповідно до указу Президента "Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово  окупованих у Донецькій та Луганській областях"  (№32, 2019 року) від 7 лютого 2019 року. На чому я наполягаю? Я наполягаю на тому, щоби ми зібрали усі суперечливі речення з 4 пункту і саме посилалися на указ і закони. І я вважаю, що це буде дуже доречно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Тетяно. Тобто ваша пропозиція - це про те, щоб вибори…

ПЛАЧКОВА Т.М. Ми просто маємо по-іншому викласти пункт 4, для того щоб він не викликав певних дискусій і він, дійсно, не суперечив тим угодам, які зараз є, і підписані в Україні. Я не хочу політизувати зараз це питання, але, тим не менш, на мій погляд, там є такі речення, які зараз не відповідають підписаним Україною угодам. В тій редакції, яка зараз є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, добре. Ви пропонуєте, щоб вибори там проводились. Я вірно розумію, пані Тетяно? Вибори проводились на даних територіях. 

 ПЛАЧКОВА Т.М. Вибори проводились. Ми виключаємо фрази… Ми зазначаємо саме тимчасово окуповані території відповідно до указу. Виключаємо фразу: "формувань, керованих, контрольованих, фінансованих, Російською Федерацією, окупованих військ, військової техніки, найманців, роззброєних". Це не зазначено в законодавстві України. І тому я вважаю, що для того, щоб ми не мали дискусій, ми повинні просто відповідно до закону чітко послатись до указу Президента, де ці окуповані території визначені. І все, і крапка.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Олександр Корнієнко або Аліна Загоруйко, прошу, ще вашу позицію. Олександр Корнієнко. 

КОРНІЄНКО О.С. Ну, ми на підкомітеті ж відхилили. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аліна Загоруйко, прошу вашу позицію. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Як ви відхилили, якщо цього не було? Я з голосу це казала. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Цього не було, пане Олександре. Це позиція нова, яку пані Тетяна озвучила. 
Аліна Загоруйко. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Хвилиночку. І в цій частині, якщо ми ухвалюємо 4 пункт, то пункт 2 просто, ну, він вже не має сенсу, він автоматично має бути відхилений. Там, де зазначається, що вибори не проводяться, тому що в пункті 2 сьогодні зазначено в вашій постанові: вибори депутатів там… (цитую кінець) у місті Севастополі, окремих районах... а також в Донецькій, Луганській областях не призначаються і не проводяться.
Ми маємо це виключити, 2 пункт, а 4-й викласти в тій редакції, яку я зазначила.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяно, ви ж про третій говорите пункт.
Олександр Качура, прошу, вам ще слово.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Знаєте, тут насправді я вважаю, в мене позиція незмінна, що треба утриматися від усяких заяв. Тому що, якщо у нас є певні претензії, а вони є однозначно, і це визнаний світовий факт - те, що Російська Федерація здійснила щодо України збройну агресію, окупацію територій, - ми повинні це визначити у відповідних нормативних актах.
У тих постановах, мені здається, варто утриматися від розмитих понять, якихось політичних гасел. Тому що потім буде важко, я впевнений, якщо нам вдасться, Володимиру Олександровичу Зеленському і його команді, провести мирне врегулювання цієї ситуації, яка склалася, нам дуже важко буде потім оперувати 4 пунктом цієї постанови.
Тому я вважаю, згідно тих пропозицій, які внесла наша колега по комітету, абсолютно нормально буде, якщо ми приймемо її. Там посилання є на відповідні нормативні документи, які регулюють ці питання території.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

КАЧУРА О.А. І відповідно це моя позиція щодо того: все-таки це шлях до легітимізації територій, до представництва цих територій цими депутатами, безперечно, буде сприяти врегулюванню і мирному процесу цієї всієї ситуації, яка склалась у Донецькій, Луганській області.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександр.
Ми переходимо до голосування за пропозицію. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Одну хвилинку, пане голово, одну хвилинку. Просто і в 2-му пункті, і в 3-му зазначено, що не призначаються вибори. Тому я прошу врахувати мою поправку, можливо, з техніко-юридичними правками, для того щоб ми потім уже доопрацювали цей текст відповідно і всюди все зазначили правильно відповідно до закону.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Аліно Леонідівно, ваше слово. Аліна Леонідівна!

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, перепрошую. 
Колеги, питання дискусійне, я думаю, що кожен з членів комітету має сам визначатись. Особисто я не буду підтримувати цю пропозицію.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, ми переходимо до голосування по даній пропозиції Тетяни Плачкової. Я буду задавати зараз кожному з вас це питання, прошу дати відповідь. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Панове, будь ласка, підтримайте, ми маємо провести там вибори. Це буде… ну, як ми будемо виглядати? ….. розумію, але все ж таки ми маємо надати громадянам України обирати свої обласні ради, які знаходяться на території України. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я сподіваюсь, що всі народні депутати почули. Аліно Леонідівно? Дмитро Валерійович, ви теж хотіли взяти, я дивлюсь, чи ні? Дмитро Валерійович Ісаєнко? Ні? Дякую. 
Аліна Загоруйко. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Колеги, я просто ще раз хочу пояснити і, можливо, донести до тих, хто, можливо, десь не все зрозумів і вловив. Питання проведення виборів, воно стоїть, але давайте теж не робити маніпуляцій, що там виборів взагалі не буде. Вибори базового рівня будуть на території, яка підконтрольна і під юрисдикцією України, вони будуть, це можливо зробити, і це треба робити. 
Що стосується виборів до обласних рад. Наша позиція така, що неможливо призначити і провести вибори до обласних рад, коли частина області окупована, це навіть нелогічно. 
Дякую. 

ПЛАЧКОВА Т.М. У нас є народні депутати, які представляють Донецьку і Луганську області. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Депутати, да, але зверніть увагу, що по мажоритарці депутати не обиралися. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Так яка різниця? Ми ж ще не прийняли Виборчий кодекс. Як вони не мають право обирати свою обласну раду, якщо вони мають право обирати народних депутатів? Колеги, давайте звернемось до логіки. Ми не даємо сьогодні… ви не хочете надати сьогодні  право тим громадянам України, тій частині, які проживають на території України, яка зараз підконтрольна Україні, не мати можливість  проводити вибори до обласних рад. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Колеги, дивіться, ще раз. Позиція зрозуміла, позиція прийнятна. Проблеми дійсно є, і ми їх розуміємо. Питання в тому, що як тільки будуть всі незаконні формування виведені, кордон України візьметься під контроль, на наших територіях запанує мир і лад, вибори обов'язково відбудуться. (Шум у залі) 

 ПЛАЧКОВА Т.М. Я згодна, але там територія України, зараз підконтрольна Україні. Про що ми говоримо?   

КАЧУРА О.А. Андрій Андрійович, дивіться, мені просто здається, що такими всякими фразами ми навантажуємо, взагалі ускладнюємо процеси Мінської контактної групи тристоронньої, такими всякими от  фразами, факти якісь, те, що буде саме виведення всіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих. Це кожен пункт треба буде довести потім, що так і відбувалося, треба юридичний факт буде встановити.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так, пане Олександре. Ви маєте з того приводу рацію.

КАЧУРА О.А. Ми маємо навантаження, давайте переглянемо тоді, простіше напишемо, хоча б в частині того, що ……посилання на нормативні акти зробимо просто, і все. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Саме це є в моїй редакції. Просто з посиланням на укази Президента, де визначені  території, які зараз тимчасово окуповані. Крапка.  І ми проводимо. Там, де можемо, проводимо вибори. Там, де не можемо, чекаємо наступних дій.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Пані Тетяна, дякую.
Віталій Безгін і Дмитро Микиша, прошу. Після цього ми переходимо до голосування. 

БЕЗГІН В.Ю. Колеги, давайте будемо відверто: в країні війна, є агресор, є тимчасово окуповані території. Про що ми зараз говоримо? Ми говоримо саме  про послідовність дій, в тому числі про ту послідовність, яку і Президент Зеленський, і українська сторона відстоює всюди на міжнародній платформі. Позиція проста: Україна хоче провести вибори на всій своїй території, в тому числі на тимчасово окупованих, але після того, як Україна буде мати контроль над кордоном, як збройні формування будуть виведені з нашої території, як тільки туди будуть допущені українські партії, українські ЗМІ, міжнародні спостерігачі.
Те, про що каже пані Аліна, абсолютно  відповідає у тому числі міжнародній риториці України. Тому давайте ми не будемо все ж таки…. Дійсно, там всюди наші люди, але є безпековий компонент, є потреба контролю над кордоном, і це позиція України як держави. Дякую. 
(Шум у залі)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я перепрошую. 

ПЛАЧКОВА Т.М. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяно, я перепрошую, Дмитро Микиша вже достатньо довго тримає руку, тому я вас дуже прошу… 
Дмитро Микиша, прошу взяти слово. 

МИКИША Д.С. Дякую, пане голово. 
Колеги, повертаюсь до питання децентралізації. Нагадаю, що обласний рівень відповідає за регіональний розвиток. Вибачте, який регіональний розвиток на території, де відбувається війна? Це перше. 
Друге. Місцеве самоврядування на території…

ПЛАЧКОВА Т.М. (Не чути)
 
МИКИША Д.С. Вибачте, я не договорив. 

ПЛАЧКОВА Т.М. (Не чути)
 
МИКИША Д.С. Вибачте, я не договорив. 
Друге. Місцеве самоврядування на територіях, які підконтрольні Україні, представлено на базовому рівні, тобто всі необхідні послуги і все, що необхідно для населення, надає базовий рівень. 
Третій момент. Наразі на тих територіях, які підконтрольні Україні в Донецькій і Луганській областях, діє військово-цивільна адміністрація. Не обласна державна, а військово-цивільна. Це каже про те, що на даній території є особливими в частині представлення державної влади. 
І тому вважаю, що наразі вибори до обласної ради на території цих областей є недоречними, бо, повторюсь, регіональним розвитком займається саме обласний рівень, про регіональний розвиток зараз не може бути і мови, там йде війна, і військово-цивільна адміністрація це підтверджує. 
А щодо виборів взагалі. Вони відбудуться в об'єднані територіальні громади, і представництво для громадян на цих територіях буде в об'єднаних територіальних громадах. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Олександр Корнієнко, прошу, вам слово. І переходимо до голосування. 

КОРНІЄНКО О.С. Останній раз, ще раз давайте. По-перше, пані Тетяно, ніхто ж не путає окуповані і вільні території. Це все ми розуміємо. Зараз мова не йде про окуповані території, мова іде про Донецьку і Луганську обласну раду. Тут може бути ще така - від зворотнього. Якщо ми кажемо, що ми зараз не можемо забезпечити обласними радами спільні інтереси всієї території, то якщо ми проводимо вибори, ми через цю облраду визначаємо спільні інтереси тієї території, де ми змогли провести ці вибори. Це відповідно територія до  лінії розмежування. Таким чином, ми, можна сказати, визначаємо, що люди, які проживають за лінією розмежування, в окремих районах Луганської, Донецької області, ми  зараз їх не  визначаємо частиною цих областей. Це дуже небезпечна логіка така, і нам варто на неї теж звернути увагу. Тому що вони не приймуть участь в цих виборах, відповідно вони не оберуть ці облради. І облради будуть представляти інтереси частини областей, да, великої, але знов-таки для Луганської, може, і не більшої частини області. Це, крім того, що у цих виборах мають, очевидно, приймати участь і вимушено переміщені особи, які можуть зараз за новим порядком, затвердженим ЦВК, змінювати місце там голосування на місцевих виборах.
Тому ми просимо підтримати нашу редакцію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Шановні колеги, переходимо до голосування. 
Ставлю на голосування дану пропозицію Тетяни Плачкової. Я впевнений, що всі почули обґрунтування і важливість  даного питання. Я кожному зараз буду давати  слово, і будемо переходити вже до прямого голосування саме за пропозицію Тетяни Плачкової.
Я, Клочко Андрій Андрійович, утримаюсь по даному голосуванню
Аліксійчук Олександр Васильович, прошу, ваша позиція.
Балога Віктор Іванович. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін – проти. 
Білозір Лариса Миколаївна. Лариса Миколаївна! Не під'єдналася. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович під'єднався? Ні. 
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович! Проти? Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Андрій Андрійович, на зв'язку Аліксійчук. 

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Аліксійчук, у нас була пропозиція, я перепрошую, Тетяни Плачкової по Виборчому кодексу. Ваша позиція?

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч, я прошу ще раз позицію вашу.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Немає. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що?

КОРНІЄНКО О.С. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримуєтесь. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. 
Лозинський Роман Михайлович. Не під'єднався.  
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. 
Поляк Владіслав. Дякую, є, я врахував.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Чи є він? Ні, не під'єднався. 
Саврасов Максим Віталійович. Тільки що бачив. Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. Проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви – проти. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Стріхарський – утримуюсь. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Дмитре Сергійовичу! Чорний, виходьте на зв'язок. 
Добре, переходимо. Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шкрум Альона Іванівна. Альона Іванівна! Немає.
Чорний Дмитро Сергійович, я бачу, що ви є, але не виходить на зв'язок. 
І Юнаков Іван Сергійович є в нас? Ні. 
Таким чином, у нас  4 – утрималось, 10 - проти, 5 – за. Рішення не прийнято. 
Переходимо до наступного. Відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України рекомендувати Верховній Раді України  проект Постанови "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" за реєстраційним номером 3809 за наслідками розгляду прийняти в цілому.
Переходимо до…. Аліна Леонідівна, прошу, вам слово. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, в цілому, але з дорученням техніко-юридичного доопрацювання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 
І доручити виступати на пленарному засіданні Верховної Ради України Загоруйко Аліні Леонідівні. Добре? 
Ставлю на голосування дану пропозицію. Прошу підтримати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Це в редакції Аліни Загоруйко, да, авторства? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович. Немає. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Безгін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Білозір Лариса Миколаївна. Немає. 
Бондар Ганна Вячеславівна. За. 
Гузь Ігор Володимирович під'єднався? Ні. 
Гурін  Дмитро Олександрович. 

ГУРІН  Д.О. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег  Андрійович. Олег  Андрійович!

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Є.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир  Ілліч. 

ІВАНОВ В.І.  Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Дмитро Валерійович!
Кальцев Володимир Федорович. Немає.
Качура Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович!
Корнієнко Олександр Сергійович.  Звук, будь ласка.

КОРНІЄНКО О.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов  Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Лозинський Роман  Михайлович.  
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М’ялик Віктор Ничипорович. Пане Вікторе! 

М’ЯЛИК В.Н. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти.  
Поляк Владіслав Миколайович. Немає. 
Рубльов Вячеслав Володимирович під'єднався чи ні? Саврасов Максим Віталійович. Максим Віталійович! За. Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За.
Чорний Дмитро Сергійович.

____________. Пане голово, я вибачаюся, не можу включити камеру, тому не знаю як…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Скажіть, будь ласка, ваша позиція.

_____________. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шкрум Альона Іванівна. Альона Іванівна! Знову нема. 
Шуляк Олена Олексіївна, прошу, ваша позиція.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович. 
15 – за. 1 – проти. Рішення прийнято.
Переходимо далі. Ставлю проект постанови 3582 на відхилення.
Я, Клочко Андрій Андрійович, за відхилення. 
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович. Немає. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. Не під'єдналася. 
Бондар Ганна В'ячеславівна. За. 
Гузь Ігор Володимирович не під'єднався? 
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Від'єднався. 
Кальцев. Нема. 
Качура Олександр Анатолійович. Качура Олександр.

КАЧУРА О.А. Качура – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Качура – за. 
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський Роман. Не під'єднався? 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. Десь відключився.

М'ЯЛИК В.Н. Вибачаюся. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна. Пані Тетяно! Відключилася. 
Поляк Владіслав. 
Рубльов. Немає.
Саврасов Максим. Пане Максиме! Десь уже відключився.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шкрум Альона Іванівна не під'єдналась?
Шуляк Олена Олексіївна, прошу вас.

ШУЛЯК О.О. Шуляк – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
І Юнаков Іван Сергійович під'єднався чи ні? Ні, нема.

САВРАСОВ М.В. І Саврасов підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саврасов. Все, є, пане Максиме. 
17 – за. Так, рішення прийнято.
Переходимо до наступного. Ставлю проект Постанови 3818 на відхилення.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за відхилення проекту 3818… Ой, 3813, перепрошую.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балоги немає.
Безгін Віталій Юрійович. Безгін Віталій Юрійович. Десь від'єднався.
Білозір Лариса.
Бондар Ганна Вячеславівна. За.
Гузь Ігор Володимирович.
Безгін Віталій з'явився. Безгін Віталій Юрійович, ви – за відхилення, да?

БЕЗГІН В.Ю. За, так.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович не з'явився.
Гурін Дмитро Олександрович. Гурін Дмитро Олександрович. Немає.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. Аліна Леонідівна, за чи проти?

ЗАГОРУЙКО А.Л. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. За.

ГУРІН Д.О. Пане голово, Гурін – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ісаєнко Дмитро Валерійович.
О, Гурін з'явився. Дякую, Дмитро Олександрович, є.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Не з'явився.
Кальцев. Немає. 
Качура Олександр Анатолійович, ваша позиція.

КАЧУРА О.А. Качура – проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти? Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович. За, да? Дякую.
Літвінов Олександр.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Романа немає.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Ваша позиція - за?

М'ЯЛИК В.Н. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За відхилення. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. Немає. 
Поляк Владіслав. 
Рубльов. Не під'єдналися. 
Саврасов Максим Віталійович. Максим Віталійович, ваша позиція?

САВРАСОВ М.В. За відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний - за відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк за відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шкрум Альона Іванівна. Не під'єдналася, да, у нас? 
І Юнаков Іван Сергійович.
16 – за, 1 – проти. Рішення прийнято.
Шановні колеги, у нас по цьому все. Переходимо до наступного питання порядку денного. Переходимо до наступного питання порядку денного: про перегляд окремих рішень комітету від 2 липня 2020 року щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстраційний номер 3485) в частині уточнення положень, які регулюють питання функціонування органів адміністрування Державного реєстру виборців та організації підготовки місцевих виборів. 
Колеги, пропоную надати слово заступнику голови комітету, голові підкомітету Аліні Леонідівні Загоруйко для інформування пропозицій та рішень підкомітету з цього питання. Прошу до слова, пані Аліно.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую, пане голово. 
Колеги, ми провели підкомітет з цього питання. Я до вашого відома доношу пропозицію і рішення підкомітету. 
На своєму засіданні наш підкомітет звернув увагу на необхідність уточнення окремих  положень остаточної редакції проекту Закону України про  внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення виборчого законодавства (реєстраційний номер 3485), яка була схвалена на засіданні комітету 2 липня 2020 року. 
Чого стосується наша пропозиція, яких частин? Це буде в частині регулювання питань функціонування органів адміністрування Державного реєстру виборців та питань організації підготовки місцевих виборів. 
На підставі цього підкомітет ухвалив рішення рекомендувати комітету переглянути це рішення, переглянути рішення комітету від  2 числа, переглянути окремі положення остаточної редакції даного законопроекту шляхом проведення  голосування по певних  пропозиціях.
Я зараз вам зачитаю, тому що у нас знову ж таки ведеться стенограма. Ми тут конкретизуємо деякі норми. Це стосується: абзац другий підпункту 2 пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції… Якщо пам'ятаєте, це питання оплати умов праці Центральної виборчої комісії, коли ми забирали те речення про державний бюджет. Пам'ятаєте,  з Сашою Корнієнком ми тоді редакцію відпрацьовували? Значить, ця редакція буде таким чином: "визначеним цим законом належними умовами оплати праці голови комісії, заступників голови комісії, секретаря та членів комісії, а  також належними умовами оплати працівників секретаріату комісії, її регіональних та територіальних представництв".
Також є пропозиції, вони дуже мілкі, але стосуються… десь там добавляється про  архівні установи органів місцевого самоврядування. 
Також, що стосується Державного  реєстру виборців, доповнити новим підпунктом такого змісту: "Регіональні органи адміністрування Державного реєстру виборців (далі – регіональні органи адміністрування реєстру)". 
Я розумію, що зараз, колеги, можливо, трошечки важко на слух сприймати, я коротко розкажу. Це стосується проблематики подальшого функціонування органів адміністрування  виборців. Ми закладаємо норму, що вони продовжують свою роботу до моменту утворення регіональних представництв Центральної  виборчої комісії. Коли цей момент буде? Ну колись, в майбутньому з'являться гроші, будуть утворені регіональні представництва, тоді ці функції будуть покладені на них. На сьогоднішній день органи адміністрування Державного реєстру виборців залишаються в тій же конфігурації, як і вони працювали до цього. 
Також частина, яка у нас викликала багато дискусій на засіданні комітету, яка стосується питання організації проведення місцевих виборів, а саме: ми говорили про зменшення порогу виборчої системи для виборів до рад до 10 тисяч, але не сказали, що мова йде і про районні ради. Тому в цій частині треба положення конкретизувати. 
Також моя пропозиція стосується виборів сільського, селищного, міського голови. Підкомітетом була врахована правка Павла Бакунця про 75 тисяч осіб, тобто поріг визначення системи був 75. До 75 тисяч - проста більшість, після 75 тисяч - це система абсолютної більшості, тобто голосування в два тури у випадку, якщо в першому жоден з кандидатів не набрав 50 плюс 1. 
Потім питання по офіційним спостерігачам, де їм потрібно давати згоду бути офіційними спостерігачами. Ми теж цю норму конкретизуємо. 
Ну, і у разі підтримки моїх оцих пропозицій відповідно треба нам прийняти рішення про відхилення раніше врахованих комітетом пропозицій. Це номери: 403, 404, 1313, з 1316 по 1319, 1328, 1330, 1335, 1339, з 1342 по 1351, з 1353 по 1355, 1357, 1359, 1361 і 1363. 
Дякую, колеги, за увагу. І прошу підтримати пропозицію про перегляд даного рішення. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Пропоную поставити на голосування дану пропозицію, яку озвучила Аліна Загоруйко. Хочу нагадати, що в нас треба 15 голосів для прийняття цього рішення. І доручити голові підкомітету з питань виборів, референдуму та інших форм безпосередньої демократії Аліні Загоруйко спільно з секретаріатом комітету внести відповідно до пункту 1 цього висновку зміни до порівняльної таблиці до проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (за реєстраційним номером 3485), підготовлений за наслідками засідання комітету від 2 липня 2020 року.
Колеги, ми зараз з вами будемо уточнювати та переголосовувати наше попереднє окреме рішення від 2 липня 2020 року щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення виборчого законодавства (за реєстраційним номером 3485) в частині уточнення положень, які регулюють питання функціонування органів адміністрування Державного реєстру виборців та організації підготовки місцевих виборів, та з урахуванням моєї пропозиції щодо… була пропозиція щодо корупціонерів, але я зараз там не наполягаю на ній. 
Звертаю вашу увагу, що відповідно до Закону України про комітети ми можемо переглянути наше попереднє рішення більшістю голосів від затвердженого складу, а це становить мінімум 15 голосів. Тому "за" має проголосувати не менше ніж 15 членів комітету.
Я прошу всіх там повернутися до ефіру перед голосуванням. Прошу народних депутатів запросити всіх до... перед голосуванням щоб всі підключилися, бо всі є. Прошу повернутися, повключати камери, щоб ми бачили, що ви всі є.

НЕМЧІНОВ О.М. Андрій Андрійович, дозвольте, поки нема всіх депутатів, від Секретаріату Кабінету Міністрів два слова?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, я прошу, Олег Немчінов. Прошу, вам слово.

НЕМЧІНОВ О.М. Дякую.
Я дуже дякую, що комітет повернувся до цього рішення, особливо в частині продовження функціонування органів ведення реєстру виборців до створення представництв ЦВК, оскільки це розблокує продовження підготовки і до місцевих виборів, і до подальших будь-яких, виборчого процесу. 
Тому дуже дякую комітету і пані Аліні за внесення цих пропозицій.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чи всі є у нас народні депутати? Хто у нас ще бажає сказати? 
Олександр Логінов, прошу. Олександр, ви просили слово. Прошу. 

ЛОГІНОВ О. Логінов Олександр, Асоціація міст України.
Ну, на підкомітеті ми вже висловлювали… ну, ми запитували, чому 75 тисяч йде зниження. І знову ж таки наша позиція, що  не варто змінювати знову-таки систему, вже не кажеться про рік, вже кажеться за три місяці до виборів змінювати систему підрахунку голосів, систему виборів міських голів.
Тому наша позиція, в принципі, не змінюється - і ми проти системи системних таких змін. Стосовно пропозиції …..5 тисяч  для зміни виборів міських голів, там одного  туру чи двох турів…. 

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, перед голосуванням ми зараз візьмемо… Прошу Віталію чи Аліні Загоруйко, якщо є ще, про що сказати. Нам треба зараз народних депутатів запросити, бо хтось повипадав зараз з ефіру, і треба всіх підключити, бо всі не можуть увійти до ZOOM.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, я тільки не почула вашу пропозицію, що я чи Віталій маємо зробити? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є у вас ще зауваження? Можете ще розповісти про ці зауваження і про цей даний законопроект. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Ну, колеги, про 75 тисяч – це ж зрозуміло, що питання… Яка би стояла цифра  в порозі виборчої системи: чи то на виборах для депутатів рад, чи то на виборах голів відповідних, - це все політичне питання. У нас  є багато різних правок, з різними цифрами. Я думаю, що залом буде в повній мірі використана можливість, і кожну з цифр, кожну з окремих пропозицій поставлять на підтвердження, і рішення, що підкомітету, що комітету може в цій частині змінитися. Давайте дочекаємося  цього моменту. 
Дякую. 

______________.  …прислуховуватися до думки комітету. Давайте вже тоді 10 тисяч,  щоб всі були в рівних умовах. Або взагалі повністю двотурове, від одної тисячі до безкінечності.  Будуть всі легітимні, як казав пан Олександр Корнієнко, всі однаково легітимні будуть.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, зараз ще у нас декілька колег підключаються. Ми зараз зробимо невеличку… 
Дмитро Микиша, прошу, вам слово.

МИКИША Д.С. Колеги, я пропоную вже переходити до голосування. 
А щодо створення легітимності двотурової від нуля, повністю погоджуюсь з цією пропозицією, яку пан Корнієнко казав ще на підкомітеті….. виборів, що це додасть легітимності. Але, на жаль, ми собі зараз фінансово то дозволити не можемо. Тому давайте відходити вже від дискусії і починати голосувати.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна Плачкова, прошу, вам слово. Пані Тетяно, прошу. Олег Діденко. Олег Діденко, голова ЦВК, прошу.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Пане голово, давайте вже голосувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз, пані Аліна. Нам треба… ще не можуть під'єднатися деякі члени.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Поки ми будемо голосувати, вони будуть під'єднуватись.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Зараз Олег Діденко, і потім переходимо до голосування.

ДІДЕНКО О.М. Шановні народні депутати! Я можу відповісти на питання. В принципі, я не знайомий з текстом достеменно, з пропозиціями. Важко коментувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Шановні народні депутати, ми тоді… Добре, шановні колеги, ми переходимо зараз до голосування за дану постанову… за, перепрошую, за законопроект 3485. Прошу підтримати та проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую - за. 
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович. Нема.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Білозір. Поки що не під'єдналась. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Не під'єднався, да, ще? Ігоре Володимировичу! Не під'єднався.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Я – за. В мене не включається щось відео. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, пане Дмитре Олександровичу, ми вас чуємо і знаємо, що це ви дійсно. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Не підключився? Поки що ні.
Кальцев Володимир Федорович – ні. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Також утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександре Анатолійовичу, я не почув вас, ще раз, будь ласка.
 
 КАЧУРА О.А. Качура – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман під'єднався? 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. Пане Вікторе, десь ви тільки що були. Пане Вікторе! Зараз, здається, під'єднується. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. За? Ви – за, да? Звук, будь ласка, включіть. Пані Тетяно, не включений звук, вас нечутно. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Утримуюсь. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав.
Рубльов Вячеслав Володимирович. Рубльов… Де він зараз? 
Саврасов Максим Віталійович. Саврасов Максим Віталійович, тільки що ж ви були. Нема.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За, так?
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шкрум Альона Іванівна. Шкрум Альона Іванівна?
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ще чекаємо на… Юнаков Іван Сергійович. Пане М'ялик, прошу. Хто у нас ще доєднався? Зараз, трошки невеличкі неполадки…
Юнаков Іван Сергійович. Пане Іване? Хто у нас ще? 

_______________. Іван Юнаков зараз приєднується, у нього технічні проблеми.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Іван Юнаков, прошу, вам слово. Так, пан Іван, вже з'явились? Під'єднується звук. Іван Сергійович, прошу, ваше слово.

ЮНАКОВ І.В. Зараз, секундочку, дуже поганий звук.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми вас бачимо і чуємо, ваша позиція?

ЮНАКОВ І.В. Я вас погано чую. Зараз підключусь, секундочку.

_______________. І я знову нічого не чую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Алло? Віктор Ничипорович, ви під'єднались. Будь ласка, ваша позиція по 3485? Алло? Прошу звук. Ваша позиція по Виборчому кодексу 3485?

 М'ЯЛИК В.Н. Я підтримую кодекс виборчий.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

ЮНАКОВ І.В. Вибачте, мене чутно зараз?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, чутно, Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.В. Нарешті, значить, є зв'язок. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Хто у нас ще не доєднався? Олена Іванівна Шкрум ще десь доєднується. Є вона вже, під'єдналась? 

ШКРУМ А.І. Колеги, дуже поганий у мене Інтернет. Алло, чути мене, чути?

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, Олена Іванівна Шкрум. Скажіть, будь ласка, вашу позицію.

ШКРУМ А.І. Колеги, підтримую, підтримую я поправку. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
У нас 17 – за.
Рішення по даному… прийнято. У нас утримались 2 особи. Тому: за – 17, проти – 0, утримались – 2. Рішення прийнято.
Колеги, у мене є пропозиція, оскільки наступний тиждень, він у нас буде дуже перенасичений розглядом нагальних для країни законодавчих ініціатив, пропоную не проводити в середу 15 липня планове засідання комітету, хіба що буде доручення Верховної Ради. Якщо немає заперечень… 
У пана Олександра Корнієнко є заперечення. Слухаю вас. 

КОРНІЄНКО О.С. Ні. в мене не заперечення, в мене застереження. Можливо, нам треба проголосувати про продовження роботи комітетів в міжсесійний період. Це окреме рішення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Ви пропонуєте його сьогодні проголосувати? 

КОРНІЄНКО О.С. Якщо у нас на наступному тижні не буде комітету, а потім сесія закінчиться на наступному тижні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Тоді… 

_______________. Пане голово, я вибачаюсь, в мене є… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, пане Дмитро. 

_______________. … з цього приводу питання. В нас внесені всі правки наукового-технічного і юридичного управління головного в законопроект про столицю, і поданий текст проголосований підкомітетом і поданий на комітет. Нам потрібно зараз одне голосування на підкомітеті, технічне, по вже погоджених текстах, і ми хочемо отримати висновок комітету про внесення цих термінологічних виправлень і зняття декількох конфліктних статей. І я би просив, щоб в нас на наступному тижні не знімали засідання комітету. Якщо воно буде, воно буде коротким. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Так, у нас, Дмитро Микиша, прошу. І Віталій Безгін. Така велика наснага до праці! Мені дуже приємно.

МИКИША Д.С. Дякую.
Пане голово, оскільки повертатися до розгляду питання щодо Харківської області ми вже не можемо, то я хотів би підняти питання, щоб повернутися до розгляду Київської області, перетворення Переяславського району, і також поставити на голосування, як це зробила наша колега по комітету.
Дякую. Будь ласка, поставте це питання на…, якщо можна.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Віталій Безгін, прошу. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую.
Я якраз з приводу роботи, чи то незакриття комітету, чи можливості все одно комітет зібрати. Якщо збирати наступного тижня, мотивація проста: 2679, адмінпослуги. Він майже готовий до другого читання. Було б чудово його найближчим часом провести через комітет. Внесуть, це буде не закрите… чи позачергове засідання комітету, я просив би це врахувати. Це дійсно дуже важливо для реформи адмінтерустрою.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Качура Олександр, прошу.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура. Колеги, ну, давайте зробимо так. Ми, наприклад, можемо оголосити зараз перерву, я пропоную так, до кінця пленарного, наприклад, тижня. І в разі необхідності потім проводити будь-які  засідання між сесіями, в цей період робота наша не повинна припинятися однозначно. Бо моя пропозиція полягає в тому, щоб ми оголосили перерву. Ми потім можемо зібратися, наприклад, у п'ятницю, коли у нас пленарний тиждень буде закінчуватись, і закрити це засідання прямо десь в кулуарах Верховної Ради. Але у нас "вікно" залишається для того, щоб ми могли приймати будь-які рішення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександр.
Але була пропозиція Олександра Корнієнка – це про продовження роботи комітету в міжсесійний період. Зараз ми її ставимо на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за продовження роботи комітету в міжсесійний період. 
Аліксійчук Олександр. Немає. 
Балога Віктор Іванович. Немає. 
Безгін Віталій Юрійович. Віталій Юрійович?
Білозір Лариса. Ми повернемось зараз до Безгіна. 
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. Аліна Леонідівна, ви за те, щоб продовжити у міжсесійний період роботу?

ЗАГОРУЙКО А.Л. Колеги, я взагалі проти перегляду вже будь-яких рішень з адмінтерустрою. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не за це. Ми за те, щоб продовжити роботу комітету, при потребі, в міжсесійний період.

ЗАГОРУЙКО А.Л. За це – так, за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 
Віталій Безгін, ви за це? 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталію, теж ваша позиція врахована.
Іванов Володимир Ілліч. Іванова зараз десь немає.
Я бачу, підключилася Олена Шуляк. Я знаю, що ви там дуже зайняті, ваша позиція.

ІВАНОВ В.І. Іванов є.

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, Іванов є. Все, дякую.

ІВАНОВ В.І. Іванов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олена Олексіївна, ваша позиція.

ШУЛЯК О.О. Я тут, я весь час з вами, между прочим, я никуда не ухожу. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми просто бачимо ваш насичений графік, тому ми...
Ісаєнко Дмитро Валерійович. Немає.
Кальцева немає.
Качура Олександр Анатолійович, ваша позиція.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура. Дивіться, це спірне ….. рішення. З політичної точки зору я – за, я підтримую, але з точку зору Регламенту і законодавства це спірне дуже питання. Тому що ми зараз будемо голосувати...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман. Немає.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Колеги, ми ж не можемо в міжсесійний період, наше рішення комітету буде нелегітимне.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення комітету легітимне, якщо ми його приймаємо. Тому, якщо ви – за, прошу визначатися, якщо - ні, прошу...

МИКИША Д.С. Ні, я завжди за те, щоб попрацювати. Давайте працювати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ваша позиція, будь ласка, озвучте.

МИКИША Д.С. Ну, "за", але рішення, які будуть тоді прийняті, будуть нелегітимними, але я за продовження.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Да, я  - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Абсолютно "за", але все ж таки я сподіваюсь, що це буде в ZOOM, тому що не всі будуть знаходитись в Києві в цей час.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно. Тому, Тетяна Михайлівна, якщо буде комітет… Ми сьогодні з вами прекрасно, я впевнений, що попрацювали, і зможемо в подальшому працювати, не дивлячись на міжсесійний період. Якщо це буде потреба і буде доручення Верховної Ради.
Поляка немає.
Рубльова Вячеслава немає.
Саврасов Максим Віталійович. Ви, бачу, що ви десь є. Максим Віталійович! Не виходить на зв'язок.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви не хочете попрацювати, пане Дмитре?

ЧОРНИЙ Д.С. Ні. Засідання Верховної Ради і комітетів у міжсесійний період не проводяться. Є роз'яснення регламентного комітету. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шкрум Альона Іванівна.

ШКРУМ А.І. Я – за, колеги.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Альона Іванівна.
Шуляк Олена.
Юнаков Іван Сергійович, прошу, ваша позиція.

ЮНАКОВ І.С. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, у нас утримався 1. 17 – за. Рішення прийнято. 
Доводжу до вашого відома, що той же регламентний комітет прийняв рішення і буде працювати в міжсесійний період.
Шановні колеги, я дякую всім за увагу. Оголошую засідання комітету...

_______________. Андрій Андрійович!

_______________. Пане Андрію, можна слова?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хвилинку. У нас ще є… Засідання комітету оголошую закритим. "Різне". Прошу озвучувати.

_______________. Питання.

_______________. Пане Андрію, в якому сенсі... (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитро, вас нечутно. 
Пані Ганна Бондар, прошу.

БОНДАР Г.В. Я прошу поставити на голосування... Хто каже? Пане Андрію, скажіть, хто говорить.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви говорите, прошу.

БОНДАР Г.В. Пане Андрію, я дуже прошу поставити на голосування пропозицію Олександра Качури для того, щоб наступного тижня ми могли розглянути ці законопроекти, які будуть готові для розгляду комітетом. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, якщо будуть законопроекти готові, ми поставимо і комітет проводимо. Я ж сказав, що якщо буде доручення або будуть готові законопроекти, ми їх розглянемо.

БОНДАР Г.В. Я прошу поставити на голосування пропозицію Олександра Качури.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Ганна, ми можемо поставити, але тільки за наявності готовності. Ми не маємо змоги, чи буде готовий, чи ні. Тому ця пропозиція може бути поставлена лише за наявності готових законопроектів.
Андрій Стріхарський, прошу, вам слово.

_______________. Ні, пане голово, ми можемо поставити цю пропозицію на голосування.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Все, шановні колеги. Андрій Стріхарський, прошу, ще вам слово.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Андрійович, хотів би внести поправку відносно свого голосування щодо утворення та ліквідації районів. У системі моїй ZOOM произошел збій. Я проти утворення 3 районів в Київській області: Бориспільського, Переяславського та Броварського - категорично. Я за утворення тільки двох: Бориспільського і Броварського. Тому прошу зарахувати мій голос проти. Моя позиція.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги… (Шум у залі) 

______________. …три депутати просять поставити пропозицію пана…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, дозвольте, будь ласка, мені також сказати. Дивіться, формується порядок денний мною. Як тільки будуть готові законопроекти, ми з вами поговоримо про це. Як тільки я буду бачити, що законопроекти дійсно відпрацьовані, і ми їх винесемо на комітет. Це ж не питання. Ви знаєте, що зазвичай, якщо готовий законопроект, то у нас точно проводиться комітет. 

_______________. Пане голово, це, на жаль, не зовсім так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте ще потім……., будь ласка.

_______________. І я хочу привести приклад постанови робочої групи по Коцюбинському, яка вже 3 тижні не рухається, хоча всі про це домовились відразу після першого комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пане Дмитре, я просто…

_______________. Тому ще раз наголошую…

ГОЛОВУЮЧИЙ. … давайте ми зараз не будемо… Я вас дуже прошу не входити в полеміку, тому що я нагадаю, яким чином вносилась ця постанова про Коцюбинське і наскільки вона була перша неконституційна, і як хто з ким домовлявся. (Шум у залі)
 Пане Дмитре, я перепрошую, у нас ще є 2 народних депутати, які теж просять надати слово. Дякую, пане Дмитре. 
Дмитро Микиша. 

МИКИША Д.С. Пане голово, я все ж таки наполягаю, будь ласка, щоб бути справедливими, наш комітет таким є: відкритий, прозорий, справедливий, - і тому я все-таки наполягаю поставити питання про…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, я перепрошую, ми до цього питання з вами, коли голосували, сказали, що ми вже не повертаємось, це крайнє рішення… 
(Шум у залі)
 
МИКИША Д.С. До Харківської області ми не повертаємось, а я за Київську.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не повертаємось до цих питань, і пан Олександр Корнієнко, якщо не заперечуєте, ви так само ж, по-моєму, сказали, правда? Шановні колеги, давайте зараз не перетворювати комітет на балаган, бо це вже, чесно, з неповагою один до одного ми зараз…

_______________. А давайте, будь ласка, по вимозі народних депутатів згідно до закону поставимо на голосування питання. І це, я наголошую, це моє питання - це пан Качура поставив. Це є просто некоректним: 3 депутати кажуть "давайте поставимо на голосування", ви кажете – ні. Ну як так? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, коли буде законопроект, ми його винесемо на комітет, ви це знаєте ліпше за мене. Повноваження голови комітету – це саме формування порядку денного комітету.
Шановні колеги, я всім щиро вдячний…

_______________. До чого тут це? Ми говоримо про… поставив колега на комітет на голосування питання.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, зараз ми… Дивіться, ви вже говорите всі разом.  Я розумію, що всі втомилися. Тому я щиро вдячний всім за увагу. Оголошую засідання комітету на сьогодні закритим.

_______________. Почекайте, ще не висловились.

_______________. В сенсі – закритим? Ми просимо поставити на голосування питання, пане голово! Три депутати! Ну,, яке це відношення до пана Качури, ну, я вибачаюсь!

_______________. Давайте поставимо на голосування, швидко проголосуємо...

КАЧУРА О.А. Андрій Андрійович, це процедурне питання, я думаю, що це не проблема зробити буде.
Дивіться, у мене окремо також. У мене, хотів би, тут в мене є окреме повідомлення. Дивіться, мені надходять зараз уже сотні повідомлень, і мені телефонують з об'єднаних територіальних громад з Київської області і представники місцевого самоврядування, і мешканці Київської області, які звертаються з проханням - я зараз висловлюю прохання мешканців Київської області, громадян України, – переглянути повторно питання по Київській області, тому що є помилки.
І я вважаю, що не дивлячись на те, що всі у нас мають якісь справи, ми повинні зараз повернутись до питання Київської області і розглянути його повторно, так, як ми це зробили по Харківській області. Також прошу поставити на голосування на вимогу депутатів процедурне питання, щоб ми не закривали засідання, а оголосили в ньому перерву, те, про що я казав, до п'ятниці наступного тижня.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна Плачкова, прошу, вам слово.

ПЛАЧКОВА Т.М. Дякую. 
Колеги, все ж таки давайте звернемо увагу на те, що ми зараз обговорюємо "Різне", якщо я не помиляюсь. Так?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так, ми вже в "Різному".

ПЛАЧКОВА Т.М. Саме так. Я згодна з паном Качурою, що можна ставити на голосування стосовно там продовження комітету, але повертатись до розгляду питань, які вже розглянуті, нібито вже некоректно.

КАЧУРА О.А. Дивіться, я не мав змоги технічної для того, щоб поставити це питання. Тому що те, що голова, головуючий оголосив уже до "Різного" що ми… я не встиг це зробити. Тому я впевнений, що в нас немає ніяких проблем для того, щоб повернутися до цього питання.

ПЛАЧКОВА Т.М. І ще в мене така пропозиція. Чесно, колеги, а який у нас зараз кворум? Тому що багато людей просто… я бачу, що в нас дуже багато людей просто поїхало. Давайте продовжимо це питання, наприклад, коли всі будуть.
Я не бачу… Ну, там немає Ісаєнка, немає секретаря, немає Безгіна, немає людей, які в цьому питанні розбираються. Давайте хоча б дочекаємось, тому що ми якось перервались, потім знову почали. То якщо ми говоримо про Регламент, то давайте його дотримуватись. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, давайте ми визначимось з вами ще раз по цих питаннях. 
Ми зараз з вами знаходимось вже в розділі "Різне" – це перше. В розділі "Різне" є пропозиція щодо Закону про столицю визначитись, але коли буде закон готовий, ми його точно проговоримо. І в "Різному" ми вже не можемо перейти до Київської області, так як ми рішення вже з вами там прийняли. Ну, так, щоб ми були вже з вами відверті і… 
Ітак, шановні колеги, пане Дмитро, у вас є законопроект 2143-3 про столицю - там, де ви повинні провести підкомітет, винести з нього рішення і передати на комітет. Як тільки ви зробите підкомітет, проголосуєте і передасте, я вам ……, ми збираємо комітет і винесемо законопроект про столицю на комітет. Ми про це з вами домовимось, і ви знаєте, що це буде ……

ГУРІН Д.О. В які терміни ми це зробимо, пане голово?  Мене терміни цікавлять.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Як тільки ви підготуєте, зберете підкомітет, винесете рішення… Я ж не можу за вас його зібрати, вірніше, можу, але це буде… 

ГУРІН Д.О. Тобто, якщо у вівторок, як зараз пропонується, зібрати підкомітет і отримати рішення…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, дивіться, ми зараз… Дозвольте, я договорю, добре? 
Дивіться, у вас є ваші повноваження, ви зберете підкомітет. Коли ви визначитись, коли люди прийдуть, дослухаєтесь, винесете рішення. Після цього рішення ви підійдете, ми з вами призначимо дату цього комітету. Я впевнений, що ми тут з вами… ми завжди з вами знаходимо… 

ГУРІН Д.О. Пане голово, давайте до конкретики. Якщо у вівторок, як передбачається, пройде комітет і депутати підтримають, і буде рішення підкомітету, то ми в середу збираємо комітет. Я коректно зрозумів? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Звичайно, так. Якщо буде це рішення, ми в середу збираємо комітет. 

ГУРІН Д.О. Дуже дякую. 

ПЛАЧКОВА Т.М. В мене питання. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяно, прошу.

ПЛАЧКОВА Т.М. Я насправді зараз, вибачте, трошки заплуталась. Ми вже приймали рішення стосовно законопроекту про Київ, правильно?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, там є техніко-юридичні правки…

ПЛАЧКОВА Т.М. Якщо я не помиляюсь, тоді…

ГУРІН Д.О. Пані Тетяно! Можна я поясню дуже коротко? Там нам юридичне управління… 
(Шум у залі)
 
ПЛАЧКОВА Т.М. Я все добре пам'ятаю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Тетяно, є висновок ГНЕУ, який ми зобов'язані врахувати і техніко-юридичними правками виправити даний законопроект. Тому Дмитро Гурін тут правий…

ПЛАЧКОВА Т.М. Саме тоді, якщо ви пам'ятаєте, ми тоді казали про те, що ми тоді дуже поспішали, і ми мали б радитись з Радою Європи.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так.  

ПЛАЧКОВА Т.М. І ви сказали про те, що ми маємо отримати висновок…

ГУРІН Д.О. Пані Тетяно, я вам окремо розповім, ми вже врахували все від Ради Європи, давайте я вам просто актуальний статус після комітету дам… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, я ще раз перепрошую, я перепрошую, пане Дмитре, пані Тетяно, що вас перебиваю, але висновок ГНЕУ дійсно є, його треба, необхідно врахувати…

ПЛАЧКОВА Т.М. Висновок Ради Європи є? Ми тоді зупинились на цьому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Висновок Ради Європи, я не пам'ятаю, по-моєму, є. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Ми тоді зупинились на тому, що з цим законопроектом і висновком комітету ми їдемо до Ради Європи, але там  був карантин. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, там був карантин і ми не могли поїхати. Дивіться, якщо є зауваження, пан Дмитро буде проводити підкомітет у вівторок, я вас запрошую на нього. Визначте, будь ласка, час, я теж знайду час, ми прийдемо і разом його проговоримо, приймемо рішення і винесемо рішення на комітет. 
Шановні колеги, я щиро всім вдячний. Дякую всім за увагу і за плідну роботу. На цьому оголошую засідання комітету закритим. На все добре. Дякую.  



