

СТЕНОГРАМА 
засідання Комітету з питань  організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
25 січня 2021 року
Веде засідання  Голова Комітету КЛОЧКО А.А.


_______________. Присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко присутня особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Аліно. Радий вас бачити. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Присутній, присутній особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пані Лариса Білозір до нас доєдналась.

БІЛОЗІР Л.М. Вітаю, колеги! Присутня.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Лариса.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко присутній особисто. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович. 
Кальцев Володимир Федорович. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Присутній, пане голово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, беру участь у засіданні комітету особисто. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Анатолійович. 
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. Присутній особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр присутній на засіданні комітету особисто. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський присутній особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Вітаю вас зі святом!
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро Сергійович, беру особисто участь у засіданні комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. Тільки що десь був  Віктор Ничипорович.

 М'ЯЛИК В.Н. Є. Особисто беру, приймаю. М'ялик Віктор Ничипорович.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня! Радий вас бачити. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна поки що не доєдналась. Дякую.
Поляк Владіслав Миколайович казав, що його не буде.
Рубльов Вячеслав Володимирович. 

РУБЛЬОВ В.В. Особисто присутній Рубльов Вячеслав. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Радий вас бачити. 
Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. Добрий день! Присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Петрович.
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. Чорний  присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. Олена Олексіївна!

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена присутня особисто. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олена.
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Вітаю! Юнаков присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, в порядку денному... Зареєструвалось на даний момент 24 народних депутатів. З порядком денним ви були завчасно ознайомлені. Я вношу пропозицію і пропоную змінити черговість розгляду питань, і спочатку заслухати наших гостей з презентаціями про роль асоціацій, а потім перейти до обговорення законопроекту 2668.   
Якщо немає заперечень, я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу піднімати руку, якщо ви "за", якщо "проти" – озвучити позицію, чи, якщо "утримались", також включити мікрофон і озвучити. 
Якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Ісаєнко не буде заперечувати, я буду допомагати нам в підрахунку голосів, і секретаріат, і я буду озвучувати кількість голосів "за", "проти" та "утримались". 
Дмитро Валерійович, ви не заперечуєте? 

ІСАЄНКО Д.В. Добре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будемо вам допомагати. Дякую. 
Ітак, колеги, прошу підтримати і проголосувати порядок денний за основу та в цілому з урахуванням зміни черговості розгляду питань. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую – за, за прийняття порядку денного за основу та в цілому. 
Аліксійчук. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Андрій Андрійович, уточнення. Ми черговість міняємо, просто ставимо спочатку обговорення презентації по асоціаціям, а потім 2668, чи ми його ставимо на початок… (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Саме так. Саме так. 

БЕЗГІН В.Ю. Але загальна черговість не змінюється? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загальна черговість не змінюється, тільки презентація…

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір Лариса – за порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бачу. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Пане голово, дивіться, я хотів не в цілому, я думаю, у нас буде загальна дискусія, я хотів би ще підняти питання, у нас буде в середу засідання комітету, так? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, да. 

ДУНДА О.А. Дивіться, у нас є профільні установи, ЦОВВ - це Міністерство регіонального розвитку і ЦВК, є їхні голови. У нас пройшов 2020 рік. У нас дуже багато було подій за цей час. Я вважаю за доцільне викликати їх в середу на допит.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович, я думаю, що ми… Давайте зараз ми голосуємо за порядок денний за основу та в цілому, а в "Різному" ми про це…

ДУНДА О.А. Тобто в "Різному" тоді піднімемо? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, звичайно, буде час, ви вискажете вашу позицію, ми її заслухаємо, і в середу у нас ще є комітет. Добре?

ДУНДА О.А. Так. За основу та в цілому – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

ГУРІН Д.О. Пане голово, ви мене пропустили, але я теж – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не пропустив, а я просто не бачив вашу картинку, а зараз бачу. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.  

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов – за, за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. Качура. 

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  
Літвінов.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова не доєдналась поки що. 
Поляк не доєднався. 
Рубльов.

РУБЛЬОВ В.В. За основу і в цілому за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Саврасов Максим. Немає. Не голосував. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Бачу. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С.  Юнаков – за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
24 – за. 

 _______________.  (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре. Шановні колеги, по можливості коли озвучуєте позицію, включаєте камеру, для того щоб у нас не було непорозумінь. Дуже вам буду вдячний. 
Ітак, рішення прийнято. 24 – за.  Проти та утримались – 0. 
Переходимо до наступного питання порядку денного. Ітак, колеги, перед тим, як ми перейдемо до розгляду  питань порядку денного, прошу вас  все-таки включати камери, бо це нам буде потрібно. З метою убезпечення комітету від того, що під час розгляду питань зникне кворум і під сумнів будуть поставлені рішення комітету, прошу завчасно  через СМС інформувати мене і керівника секретаріату Анжелу Володимирівну про вашу  необхідність залишити засідання комітету. Я буду вам дуже вдячний за розуміння. 
Також хочу вас поінформувати, що в протоколі засідань перед фіксацією голосів "за", "проти" та "утримались" секретаріатом зазначатиметься кількість присутніх на момент даного голосування. 
Колеги, ви всі мали змогу ознайомитись з матеріалами порядку денного засідання комітету, які були завантажені через систему електронного комітету. Тому переходимо до розгляду питання номер один порядку денного. Це про перейменування села Коросне Львівського району Львівської області. 
Прошу до слова голову підкомітету Безгіна Віталія Юрійовича. Якраз перед цим у нас пройшов підкомітет, тому майже всі ознайомлені, але, Віталій Юрійович, прошу. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, Андрій Андрійович.
Доброго дня, колеги, кого не бачив! Дійсно, наче дуже просте питання, яке нам здається неважливим, але справа в тому, що для мешканців цієї території, як і для багатьох територій, які потребують перейменування, це вкрай болюча проблема, яка насправді в даному конкретному кейсі впливає і на оформлення документів, і на інші незручності життя і побуту, власне, громадян. 
Я знаю, що до багатьох, зокрема народних депутатів з Львівщини, зверталися з приводу цього питання, тому прохання розглянути його сьогодні. Мова йде про те, щоб, власне, село Коросне Львівського району Львівської області перейменувати на село Коросно. Змінюється тільки одна літера, але це насправді важливо для мешканців. 
Всі документи відповідають нормам законодавства. Є відповідне рішення  Львівської обласної ради. Ми дійсно півгодини назад провели підкомітет, тому, власне, рекомендуємо комітету рекомендувати Верховній Раді дану постанову прийняти за результатами розгляду в першому читанні в цілому. 
Буду вдячний, якщо ми не будемо витрачати час на обговорення, а всі одностайно підтримаємо волю мешканців Львівського району. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталій Юрійович.
Ітак, чи бажають виступити члени комітету чи підкомітету, які запрошені? Шановні колеги, якщо у нас така жвава дискусія, ми завершили обговорення даного питання, є пропозиція підтримати подання Львівської обласної ради щодо перейменування села Коросне Львівського району Львівської області на село Коросно та доручити народним депутатам України членам комітету розробити і внести на розгляд парламенту відповідний проект постанови. Рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови про перейменування села Коросне Львівського району Львівської області прийняти в цілому. Доручити виступити на пленарному засіданні народному депутату Віталію Безгіну. 
Знову по черзі буду називати ваше прізвище і ім'я, і прошу піднімати руку, якщо ви "за", "проти" чи "утримались". 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую "за" дане питання.
Аліксійчук Олександр.

АЛІКСІЙЧУК О.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Прошу підтримати і проголосувати. Дякую, що включили камеру. 
 
АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. Дякую. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Віталію Юрійовичу. 
Білозір Лариса Миколаївна. Бачу вас. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу вас. Дякую. 
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. Іванов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бачу вас. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За Коросно. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, що включили камеру.  
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. Ми вас бачимо. 

М'ЯЛИК В.Н. Я підтримую.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Плачкова не доєдналася до нас пані Тетяна, немає? 
Поляк Владіслав – немає.
Рубльов. 

РУБЛЬОВ В.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Бачу. Дякую. 
Саврасов Максим Віталійович. Ви є? А можете камеру, будь ласка, включити, позицію? Підтримуєте? Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. Почув - за. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам щиро. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
У нас 25 – за. 24? 24 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Переходимо до наступного питання.  Дякую, колеги. 
Переходимо до  питання два: про розгляд проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності (реєстраційний номер 2680, друге читання) щодо уточнення окремих його положень строкового характеру. 
Колеги, народним депутатом України Оленою Шуляк надано пропозиції, якими в законопроекті 2680 пропонується уточнити окремі його положення строкового характеру. Нагадую, що за сьогоднішнім рішенням нам треба мати більшість голосів від затвердженого складу, бо ми переглядаємо попереднє рішення щодо законопроекту, тобто треба 14 голосів "за". Але це дуже нагальний, потрібний законопроект, і він на наступному тижні вже буде голосуватися в залі. Тому прошу всіх підтримати позицію, яку зараз озвучить у нас голова підкомітету Олег Андрійович Дунда. 
Прошу, вам слово.

ДУНДА О.А. Дякую, пане голово. 
Я буду намагатися підтримати той приклад, який пан Віталій Безгін нам  надав, і буду дуже стислим і коротко. 
Ми вже підтримали 9 грудня 20-го року цей законопроект, але там  норми стосувалися строкового характеру, а відповідні умови обмеження в єдиній державній електронної системи у сфері будівництва повинні бути запровадженні з 1 березня 2021 року. 
Але, на жаль, у нас цей законопроект ще в залі не був проголосований. І відповідно є нагальна необхідність перенести ці терміни на 1 травня 2021 року, про що і надала свої пропозиції наша колега Олена Шуляк. Це її правки, замість її ж правок 122 і 130 вона надала свої правки про зміну цієї дати. 
Тому прошу вас проголосувати за зміни цих термінів з 1 березня на 1 травня і підтримати цей законопроект та рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект в другому читанні та в цілому з цими правками. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович.
Я думаю, що, Олена Олексіївна Шуляк, якщо у вас є можливість, два слова сказати з цього, але важливість законопроекту всі розуміють. 
Олена Олексіївна, є можливість  доєднатися? Немає.
Шановні колеги, бажають ще виступити члени комітету чи, може, хтось з запрошених бажає виступити?

ШУЛЯК О.О. Я прошу також підтримати. Вони мають виключно технічний характер. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чутно, чутно. Кажіть, пані Олена. 

ШУЛЯК О.О. Я прошу підтримати ці правки, вони носять суто технічний характер. Як вже сказав пан Олег Дунда, у зв'язку з тим, що цей законопроект не був ухвалений в грудні, ми вимушені також технічно переносити строки стосовно запровадження окремих розділів електронної системи. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олена.
Шановні колеги, так як ніхто більше не захотів висловитись, колеги, прошу визначатися шляхом голосування. 
Ставлю на голосування пропозицію підкомітету, висловлену Олегом Андрійовичем Дундою, включити до порівняльної таблиці законопроекту пропозиції народного депутата України Олени Шуляк  на зміну раніше внесених поправок номери 122 і 130 та врахувати викладені у них положення в остаточній редакції законопроекту за реєстраційним номером  2680. 
Нагадую, що нам треба буде набрати з вами більшість голосів від затвердженого складу, бо ми переглядаємо попереднє рішення, тобто нам треба 14 "за". 
Я по черзі буду знову надавати вам слово. Прошу піднімати руку, якщо ви "за".
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук Олександр голосує - за.

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

БЕЗГІН В.Ю. Безгін - за.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір - за.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
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.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна. 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. Ісаєнко - за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Володимир Федорович, поверніться до нас, будь ласка. Кальцев, бачу, але в розмові.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бачу. Дякую. За.
Нам ще треба буде одне голосування, Володимир Федорович.
Качура Олександр Анатолійович. За, бачу.
Корнієнко Олександр Сергійович. За, бачу. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович. 

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. Ви доєднались до нас чи ще немає? Немає поки що. 
Поляк Владіслав. Не доєднався. 
Рубльов Вячеслав. 

РУБЛЬОВ В.В. Я – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Саврасов Максим Віталійович. Максим Віталійович, ви є? Немає. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. За, бачу. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков Іван – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
23 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Колеги, розгляд пропозицій у нас завершено. Тому пропоную доручити підкомітету з питань будівництва та проектування спільно з секретаріатом комітету за наслідками прийнятих комітетом рішень здійснити коригування порівняльної таблиці до законопроекту за реєстраційним номером 2680 для його внесення на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. Рекомендувати парламенту розглянути підготовлену порівняльну таблицю до проекту за реєстраційним номером 2680 на зміну раніше внесеної згідно із рішенням комітету від 9 грудня 2020 року (протокол № 54) та прийняти законопроект у другому читанні та в цілому. 
У разі прийняття парламентом законопроекту у другому читанні та в цілому доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради його техніко-юридичне доопрацювання. Визначити доповідачем з цього питання народного депутата України Олега Андрійовича Дунду. 
Знову нагадую, що нам треба мати більшість голосів від затвердженого складу, бо ми переглядаємо попереднє рішення, тобто нам знову треба 14 голосів "за". 
Знову по черзі буду надавати вам слово. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую – за, за дану пропозицію.  
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу. Дякую.
Балога Віктор Іванович. Не доєднався. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса.
Ганна Вячеславівна  Бондар.

БОНДАР Г.В. Утрималась. 

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. 

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. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. 

 КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Андрійович.

КАЧУРА О.А. І в третій раз – Анатолійович.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Анатолійович, ваша позиція – за?

КАЧУРА О.А. Качура – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович. Ви – за, да? Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. 

 ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Ви – за, да, Роман Михайлович? Дякую. Бачу.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За що? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За 2680. Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович. 

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова доєдналась до нас? Ні? Немає. 
Поляк Владіслав Миколайович.

ПЛАЧКОВА Т.М. Є, є Плачкова. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тетяна, доброго дня! Ми вас чекали. Бачите, всі кожний раз запитують. Плачкова Тетяна Михайлівна, ви підтримуєте 2680?

ПЛАЧКОВА Т.М. Так, підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, дякую. Дякую. Ваше голосування зараховано.
Поляк Владіслав. Не доєднався. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. 

 РУБЛЬОВ В.В. Рубльов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Саврасов Максим Віталійович. Дякую. За, бачу.
Стріхарський Андрій Петрович. Андрій Петрович Стріхарський! 

 СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. Бачу, за. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ітак, шановні колеги, 24 – за, 1 – утримався, проти – 0. Рішення прийнято. 
Ми переходимо з вами до третього питання. Це проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби (реєстраційний номер 4531) автори - Корнієнко, Безгін, Шуляк, Лозинський, Чорний, Юнаков, Стріхарський, Іванов, Качура, Поляк, Бондар, Клочко. 
Прошу до слова голову підкомітету Олександра Сергійовича Корнієнка. 

КОРНІЄНКО О.С. Да, колеги, ……  так би мовити. Продовжуємо наш нелегкий поступ в реформі державної служби, чергові спроби відновити конкурси, які ми з вами, нагадаю, всім складом майже Верховної Ради так лихо відмінили навесні минулого року, але виявилось, що відмінити їх легко, а повернути назад трохи важче. 
Отже, у нас є законопроект, зареєстрований, дійсно, з групою колег з нашого комітету в основному, вони всі з нашого комітету: і Віталій Безгін, і Олена Шуляк, Роман Лозинський,  Дмитро Чорний, Іван Юнаков, Андрій Стріхарський, Володя Іванов, Качура, Поляк, Бондар, Андрій Андрійович - всі тут. 
Які нові новели? Я просто відразу скажу, в чому суть. Дійсно, повернути конкурси, відмінити ті пункти, які ми внесли в зміни до бюджету минулого року, які їх зупинили, і почали призначатись на посади люди…(Шум у залі)
 
 _______________. Олександр Корінний, виключіть мікрофон, будь ласка. 
(Шум у залі)
 
КОРНІЄНКО О.С. Заодно і мені виключили. Це ж так і з конкурсами: хотіли, як краще, а виключили всіх. 
Новели основні по термінам. Ми скорочуємо ще терміни тепер. На категорію А протягом чотирьох місяців треба оголосити конкурси, контракти припинити протягом п'яти місяців; на Б та В протягом дев'яти місяців оголосити конкурси і протягом року припинити контракти. Це амбітні цифри. Це визнали навіть SIGMA, наші партнери європейські по реформі цих конкурсів.
Також зберігається норма з минулого варіанту закону про те, щоб не проводити спецперевірку для тих, хто по добору вже призначений, тому що вона за минулий рік проводилась, і ми знаємо, що технологічно, методологічно суть спецперевірки - в основному це дослідження декларації, а вона протягом року міняється незначно. 
Також нова новела, яку ми в минулих версіях не використовували, – це так звана черговість, це зобов'язання проводити конкурси в тій черговості, в якій проводився добір. Чому так? Тому що це розвантажить, з одного боку, частково комісії, а, з іншого, дозволить зберегти певну справедливість, щоб не всі в останній день проводили… не всі в останній день звільняли людей і знов-таки не було пробок в конкурсних комісіях. 
Також у SIGMA є застереження певні, і є вони в ГНЕУ, і вони стосуються правильного… приведення в нормальність пункту про політичні звільнення так звані, 87 прим. це стаття, минулого року ми її приймали і далі треба… обіцяли відмінити її ми давним-давно, треба це робити, але її треба правильно відмінити, щоб у нас не було нерівних умов для тих, кого призначали і звільняли за цією статтею, але, з іншого боку, щоб не було навали непрогнозованих перепризначень, якщо там є ризик такий. 
Підкомітет рекомендував відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного даний законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби (реєстраційний номер 4531, від 21.11.2020) та відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти його за основу, скоротивши при цьому відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України наполовину строк внесення суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозицій, поправок до другого читання. 
Також я прошу застосувати до нього 116 статтю Регламенту щодо можливості  внесення правок та пропозицій у інші закони, які також пов'язані з цим. Це пов'язано з тим, що, можливо, нам треба відрегулювати колізію, яка виникла навколо зараз новостворених органів. Ми голосували дві різні правки пані Шкрум: одну - в бюджет, іншу - в Закон про збільшення віку. І там тепер є… Щодо новостворених органів. Наприклад, якщо ми з вами проголосуємо на цьому тижні "Б", то не зрозуміло, як туди наймати держслужбовців. І це є колізія. 
У мене немає, на жаль, зараз тексту перед очима, як правильно сформулювати 116 статтю. Там оцей довгий вираз, який ми завжди зачитуємо. Я думаю, що ми його всі багато разів чули, і секретаріат нам його теж підкаже.
Це такий мій виступ і позиція підкомітету. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович. 
Бажають виступити члени комітету, підкомітету, чи запрошені? Взяти хтось бажає слово? 

______________. Бажаю. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Василь Мокан, прошу. Хто ще?

АЛЮШИНА Н.О. Наталія Алюшина теж бажає виступити. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу. Наталія Алюшина, а потім Василь…(Не чути)
 
АЛЮШИНА Н.О. Дякую. Дякую, Андрію Андрійовичу.
Ну, власне, концептуально НАДС підтримує законопроект 4531. Ми, звісно, теж неодноразово висловлювали нашу позицію щодо необхідності якнайшвидшого відновлення конкурсів на посади державної служби. 
Водночас у нас є декілька суттєвих причин, з огляду на які цей законопроект потребує доопрацювання до другого читання. Власне, для уникнення надмірного навантаження на конкурсні комісії в державних органах та Комісію з питань вищого корпусу, а також якісного і своєчасного проведення конкурсів, ми вважаємо, що строки оголошення таких конкурсів і граничні терміни дії контрактів, укладені на час карантину, мають бути не менше ніж 6 місяців і 9 місяців відповідно з дня набрання чинності закону, і бажано для всіх категорій посад на однакових правилах, тобто і категорія "А", і "Б", і "В". І, власне, ці строки були підтримані якраз в рамках політичного діалогу зі стороною ЄС, яка в нас відбулася в листопаді місяці. 
Крім того, хотіла б зазначити, що постає актуальним питання довіри до саме конкурсів: повернення найкращому кандидату за результатами рейтингування права бути визначеним переможцем конкурсу. Наразі існуюча процедура обрання переможця якраз з п'яти кандидатів не  спирається на жодний об'єктивний критерій. І, власне, це підриває довіру громадян до державної служби в цілому, а кандидати, які отримують найвищі бали, не призначаються. Власне, це демотивує їх знову ж таки подаватися на конкурси. 
І те, що сказав Олександр Сергійович, так, дійсно, SIGMA зазначила зауваження і вважають, що законопроект містить ризик призначення на посади без проведення конкурсу тих державних службовців категорії "А", які відібрані були раніше за добором і звільнені за статтею 87 прим.1 - за штатом. 
Власне, виходячи із цього, ми просимо якраз комітет підтримати пропозиції щодо прийняття цього законопроекту за основу зі  скороченням строків підготовки до другого читання з метою врахування в ньому оцих зазначених ключових питань. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Василь Мокан, прошу, вам слово.
 
МОКАН В.І. Дякую, колеги. Вітаю! Дякую за можливість виступити. 
Дуже коротко. Хочу сказати, що дуже слушна і вчасна законодавча ініціатива, підтримується мною як народним депутатом, як представником Кабміну у Верховній Раді. В уряді підтримують і розуміють необхідність повернути конкурси на державні посади. І пропозиція у цьому плані  ухвалити його за основу зі скороченням термінів абсолютно слушна, з доопрацюванням до другого читання. Ми переслідуємо всі єдину мету: для того, щоб ці відбори були якісні, і для того, щоб і по часу, по календарю також можливо було провести якісні конкурсні відбори згідно вимог законодавства і згідно тих всіх критеріїв, які прописані. Тому, висловлюючись за підтримку і самої законодавчої ініціативи, і пропозицію підкомітету, яку озвучив пан Корнієнко, від імені також і Кабінету Міністрів хочу сказати, що підтримується саме в такому формулюванні, як було озвучено головою підкомітету. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Василю.
 Хто у нас, Олена Шкрум, да, ще бажає? 

ШКРУМ О.І. Якщо дозволите, дуже коротко. Доброго дня всім, колеги. Я вас теж дуже всіх рада бачити. Я, на жаль, ще на самоізоляції після коронавірусу, але дуже-дуже рада всіх бачити. 
Колеги, ну по-перше, мені здається, що ми змогли погодитися. Я думаю, що немає жодної людини насправді там ні в комітеті, ні серед співавторів, які проти відновлення конкурсів якнайшвидше, і тут ми повністю погоджуємося.
По-друге, я повністю погоджуюся з головою НАДС і з паном Корнієнком, що нам треба не лише відновити конкурси, бо так легко їх відмінили через непрофільний комітет, ви пам'ятаєте, через бюджетний комітет і зміни до бюджету відмінили конкурси, і так важко їх тепер відновлювати. Так от, мета не лише відновити конкурси, а мета насправді - трошки відновити довіру до того, що можна на державну службу прийти, як казав пан Президент, сьогоднішній іменинник, не тому, що разом хрестили дітей, а тому що дійсно я є професіонал, я є найфаховіший, там, найкращий, найавторитетніший, і я можу потрапити на державну службу, навіть якщо я нікого там не знаю і ні з ким разом дітей не хрестив. Так от, тут нам якраз треба поговорити, колеги, після прийняття цього закону про реформу конкурсної процедури (я повністю тут підтримую пані Алюшину, її зауваження) і про реформу Комісії з вищого корпусу державної служби, яка відбирає на сьогодні керівників категорії "А". Тому що у нас є все ж таки комісії в різних органах, які працюють по категорії  "Б" і "В", і є лише одна комісія, яка відбирає всіх керівників в країні, це там 240-250 осіб, можливо, трошки більше: керівники міністерств, керівники ЦОВВ, керівники інших великих органів державних. 
Тому якраз я би хотіла і мріяла  про те, щоб цей закон був прийнятий за основу і в цілому. Але я розумію, що цього мабуть не трапиться. О'кей, будемо вносити корективи, але і я як співавтор, і фракція "Батьківщина", і я думаю, що і колеги з інших фракцій будуть заперечувати все ж таки щодо того, щоб дати можливість людям працювати на державній службі в категорії "А" ще наступні дев'ять місяців без конкурсу. Але це про ті строки, про які якраз говорила пані Алюшина. Тому я би просила максимально поговорити про реформу відбору і все-таки дати можливість людям проходити ці конкурси.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Альона.
Ще бажає хтось взяти слово?  Ітак, шановні колеги, ми з вами… 

КОРНІЄНКО О.С. Андрій Андрійович, можна я? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович, звичайно, вам прошу слово.   

КОРНІЄНКО О.С. Відреагую на зауваження колег. Дійсно, ми знову потрапляємо в ту ситуацію, в якій ми вже були пару разів. Вона наступна, що ми хочемо, дійсно, відновити якнайшвидше конкурси, але давайте все-таки бути відвертими і розрізняти формальне прийняття закону, підписання і опублікування Президентом. Це один крок. Він важливий, він багато в чому символічний. Але реалістичне відновлення самої процедури, відновлення роботи комісії – це інший важливий такий крок, він регламентується законом, він вже є спроможністю Кабміну, спроможністю НАДС як оператора, секретаріат цієї комісії формує НАДС за законом. 
І, дійсно, я погоджуюсь з Альоною Іванівною в чомусь, те, що там треба і реформувати процедуру, у нас довга йде дискусія, чи мають депутати в цій комісії бути, .… конфлікт інтересів. (Шум у залі)
 Але я хотів сказати, що ми не маємо з водою вилити дитину. Тобто, прийнявши гарний закон про гарні строки, щоб воно виконувалось, тому що інакше у нас буде інший бік цієї медалі - завжди це позови. І я думаю, ви знаєте, або чули, можливо, від нас з пані Альоною, що це така сфера, дуже чутлива до позовів, і дуже багато судових є з урядом розбирательств на тему, чого не я, чого не мене і так далі. 
Елемент, про який каже пані Наталія, який ми спробуємо на другому читанні додати, – це про меншу кількість обраних на конкурсі людей, яких рекомендується суб'єкту призначити, він частково знімає питання позовів, але у нас можуть бути позови через терміни.
Тобто давайте знайдемо якийсь компроміс тут, і щоб воно і запрацювало, і запрацювало на всіх рівнях, це важливо, тому що у нас… фактично тут я не можу теж з Альоною Іванівною не погодитися, на жаль, у нас одна ідея і одна процедура регулює два дуже різних конкурси. Один конкурс - це в якому 200 топ-чиновників обираються, а інший конкурс і інша процедура - це там, де тисячі чи сотні тисяч наших держслужбовців, 300 тисяч, обираються по різним цовкам, різним рівням і так далі, і так далі. Теж треба регулювати. 
Тому дуже гарно, що у нас є певний консенсус політичний. Давайте приймати в першому читанні правки і рухатися до того, щоб в залі прийняти. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Сергійовичу. 
Пані Наталія, достатньо швидко, щоб… Наталія Алюшина, включіть мікрофон. 

АЛЮШИНА Н.О. Я дуже швидко. Просто для розуміння, коротка математика. 
Саме що не на є турборежим, який був: максимум 20 конкурсів за один місяць. Таке було. Навіть станом на зараз у нас 134 вакансій категорії "А", які підуть… точніше, ті, що були по добору. У нас призначені 65 осіб розпорядженням Кабінету Міністрів. Є тут і категорія "А", які призначені іншим суб'єктом призначення. Не суть. 134 конкурси, уявіть собі, 20 конкурсів в турборежимі на місяць - це те, що спроможна була зробити комісія. Але це турбо. Ми не говоримо про якість. За чотири місяці це буде максимум 80. Це проста математика. Ну, ніяк 134 не виходить за чотири місяці. 
Я перепрошую, сьогодні у нас 20 тисяч 900. Отака сумна статистика доборів на державну службу.  Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Наталія. 
Шановні колеги, ще бажаючі є виступити? Може, хто з запрошених? Олег Миколайович Немчінов, може, скаже два слова? 

НЕМЧІНОВ О.М. Дякую, Андрій Андрійович. 
Я хочу сказати, що Василь Іванович дуже коротко висловив позицію уряду, вона узгоджена є. Ми просимо народних депутатів підтримати цей законопроект в першому читанні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу, да?

НЕМЧІНОВ О.М. Прошу? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу, правильно? В першому читанні за основу. 

НЕМЧІНОВ О.М. Так, за основу, із можливістю короткого доопрацювання. 
Єдине, так само, от двома руками підтримую пана Корнієнко, який абсолютно чітко сказав, що нам потрібно не просто відновити конкурсну процедуру, а провести якісний відбір. І якщо ми змушені будемо проводити в ті терміни, на яких наполягають деякі колеги, нам треба чітко розуміти, що ми повинні будемо йти на значне спрощення процедури, тому що я як людина, яка чотири рази проходила конкурсний відбір на посаду категорії "А", я вам хочу сказати, що навіть в 2016 році, коли процедура була простішою, це займало декілька днів. Зараз же, коли додане аудіювання іноземною мовою, коли додані ментальні тести і все інше, воно буде тривати ще довше. Тому ми повинні свідомі бути. Або ми проводимо ці конкурси, перепрошую, в спрощеному режимі для того, щоб провести, або ми проводимо якісно і отримуємо якісних державних службовців категорії "А". 
Дуже дякую вам, колеги. І прошу підтримати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Миколайович.
Шановні колеги, я вважаю, що ми завершили обговорення даного питання, більше немає у нас пропозицій.
Тому є пропозиція рекомендувати парламенту відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного четвертої сесії проект за реєстраційним номером 4531. Рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти проект за реєстраційним номером 4531 за основу. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України скоротити наполовину строк внесення суб'єктами права законодавчої ініціативи пропозицій і поправок при підготовці проекту за реєстраційним номером 4531 до другого читання. 
Зважаючи за необхідність комплексного доопрацювання законопроекту, врахувати при підготовці законопроекту до другого читання відповідно до частини першої статті 116 Регламенту  Верховної Ради України пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту  та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. А також звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити про це під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату Олександру Сергійовичу  Корнієнку. 
Колеги, я по черзі буду вам надавати слово для висловлення вашої позиції. Прошу піднімати руку "за", дивлячись на те, що в нас прямо трансляція в ютуб, прошу ще раз озвучувати коли я називаю вашу фамілію, "за", якщо немає можливості, включаєте картинку і піднімаєте руку.
Прошу підтримати і проголосувати. Я, Клочко Андрій Андрійович ,голосую за дану пропозицію прийняти за основу та в цілому. Ой, за основу, перепрошую, за основу законопроект за реєстраційним номером  4531.
Аліксійчук Олександр Васильович. Аліксійчук десь… доєднається.
Балога. Немає поки що. 
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За відновлення конкурсів.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
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. 

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. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – "за" з подальшим доопрацюванням між першим і другим читанням. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За основу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за. 

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

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Саврасов Максим Віталійович.

САВРАСОВ М.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Стріхарський підтримує, за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Чорний Дмитро.

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за основу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
23 – за. Проти – 0. Утримались – 0. Рішення прийнято. 
Переходимо до наступного питання порядку денного. Проект Закону про парламентську службу (реєстраційний номер 4530), автори - народний депутат Дмитро Разумков, Олександр Корнієнко, Руслан Стефанчук, Олена Кондратюк, Клочко та інші. 
Прошу до слова голову підкомітету Олександра Сергійовича Корнієнка. Прошу представити проект від авторів і доповісти рішення підкомітету. Олександре Сергійовичу, ваші три хвилини. Прошу. 

КОРНІЄНКО О.С. Шановні колеги, така важлива місія у нашого комітету. Ми часто це не помічаємо з вами, часто на це звертаємо уваги. Але я вважаю, що у всіх наших рішеннях, від перейменування однієї літери до таких законів, як зараз, дійсно є такий компонент певного державотворення. І те, що ми робимо, інколи деякі речі надовго ми робимо. Те саме стосується цього законопроекту про парламентську службу. 
6 стаття Конституції визначає, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. І єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент - Верховна Рада України. Маючи свою конституційну унікальну роль, автори Конституції наділили наш орган з вами, нас з вами, специфічними функціями, повноваженнями, які не притаманні іншим органам державної влади. Окреслена специфіка діяльності парламенту неминуче впливає на функціональні та посадові обов'язки наших колег, які забезпечують нашу з вами діяльність, тобто наших секретаріатів комітетів, нашого Апарату, наших секретаріатів фракцій, до яких ми всі більшість належимо, і є позафракційні депутати, спеціалісти з обслуговування і так далі.
І як аргумент на користь цього, ми знаємо з вами, що в статті 85 безпосередньо, здається, в пункті 35, чи 36, не пам'ятаю, згадується і Керівник Апарату Верховної Ради України, якого приймає Верховна Рада за поданням Голови Верховної Ради. 
Разом з тим, у нас відбувається реформа державної служби в країні. І з 1 травня 16-го року, коли був прийнятий закон, ми з вами працюємо над тим, щоб у нас була ефективна, професійна, політично неупереджена державна служба. Закон містить норму про те, що проходження державної служби в Апараті має свої особливості, наприклад, в 44 статті і в 91 статті. Проте практичне застосування Закону про держслужбу щодо Апарату Верховної Ради недостатньо регулює весь спектр тих специфічних завдань, які покладаються  на наших з вами колег, на службовців Апарату, працівників секретаріатів і так далі. 
Обмеженість механізму спеціального регулювання в законі пов'язано перш за все з тим, що закон орієнтований на проходження і регулювання державної служби саме виконавчої влади. І 99… чи 5, дуже велика цифра,  відсотків державної служби, крім судової, якщо ми візьмемо за дужки, це все-таки органи, пов'язані з  виконавчою владою. Це центральні органи виконавчої влади, їх територіальні підрозділи, це міністерства, і обласні, районні державні адміністрацій, тобто це все-таки виконавча влада. Нагадаю, що служба в органах місцевого самоврядування не відноситься до державної служби, є окремим предметом регулювання окремого законодавства. 
Тому деталізоване регламентування проходження служби в Апараті Верховної Ради порушило б цілісність самої реформи, самого Закону "Про державну службу" в цілому. Звідси народилась така ідея. Вона не є ідеєю лише нашою, вона є ідеєю комплексною і наших колег із Європейського співтовариства. Зокрема, була така місія, дуже відома місія, пана Кокса…(Не чути)…  зробити ефективнішою роботу Верховної Ради. Однією із рекомендацій, яку він виніс, була якраз те, що потрібно почати окремо  регулювати службу в Апараті Верховної Ради. 
В кількох країнах  це конституційно регулюється, є країни, в яких законодавчо. Але, скажімо так, є різні підходи. Ми вирішили йти підходом законодавчого врегулювання.
 Законопроект  написаний і розроблений у відповідності до всіх принципів, скажімо так,  розробки законопроектів.  Тобто він обговорений із нашими безпосередньо колегами, з вами, з працівниками секретаріатів комітетів  Апарату Верховної Ради, тобто основних стейкхолдерів  цього процесу, узгоджений з різними комітетами і з головами різних комітетів. І безпосередньо ми можемо з вами його вже тепер доопрацювати в нашому комітеті. 
Сам законопроект великий, складається з 10 розділів. Описуються і загальні засади, і управління парламентською службою, і регламентація вступу, проведення конкурсу, особливості конкурсу відповідно до, скажімо так, того, що керівник Апарату є, по суті, політичним призначенцем, бо він є в Конституції. Це і особливості проходження кар'єри, тому що тут є певні елементи просування по державній служби, якого немає в загальному Законі "Про державну службу", і особливості фінансового забезпечення наших з вами колег в Апараті, і особливості гарантій прав державних службовців парламентської служби і так далі, і "Перехідні положення", які дозволять його безпосередньо втілити в життя. 
ГНЕУ поділяє думку суб'єктів права законодавчої ініціативи щодо того, що особливості проходження мають бути врегульовані на рівні окремого законодавчого акту. Зазначає, що сьогодні об'єктивно в світі є такий утверджений парламентської служби, який визначає особливості її проходження, призначення, і соціальний захист, і гарантії в різних національних парламентах, тому це нормальна практика європейська. Разом з тим, є певні зауваження, ми їх обов'язково будемо обговорювати з вами. Моя позиція, що такі законопроекти не мають бути зі скороченим терміном, це серйозний законопроект, тому маємо підготуватися до другого читання. Я впевнений, що буде багато правок, пропозицій, тим більше, що є альтернативний законопроект, про який, сподіваюсь, колеги зараз доповідь вам дадуть. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Але, пане Олександре Сергійовичу, ми чекаємо, щоб ви сповістили рішення підкомітету.          

КОРНІЄНКО О.С. Так, я переходжу до рішення підкомітету. Я маю відразу по обом сказати чи тільки по першому? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. По першому. Ми зараз його, а потім, коли ми перейдемо до наступного законопроекту…

КОРНІЄНКО О.С. Добре, я доповім тоді по другому.
Щодо законопроекту 4531. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту включити до порядку денного четвертої сесії. І відповідно до пункту 1 частини першої 114 статті Регламенту за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Номер 4530, правильно? Дякую. 
Шановні колеги, ще бажаєте взяти слово? Наталія Алюшина, прошу. 

АЛЮШИНА Н.О. Я дякую вам, Андрію Андрійовичу. 
Колеги, власне, на думку НАДС, прийняття законопроекту суперечитиме законодавчим актам, і насамперед статті 38 Основного Закону, в частинні дотримання принципу забезпечення рівного доступу до державної служби та Закону України "Про державну службу" щодо необґрунтованих переваг її проходження. 
Власне, Закон України  про держслужбу, прийнятий парламентом в 2015 році, був визначений стороною Європейського Союзу таким, що відповідає європейським принципам належного врядування. І, власне, саме тому, підтримуючи необхідність побудови стабільної державної служби в Україні, що ґрунтується на цих згаданих принципах, раціональному та ефективному використанню бюджетних коштів, ми висловлюємо позицію, що політика в сфері проходження державної служби має бути системною, а не вибірковою і  ґрунтуватись на єдиних стандартах.
Крім того, я би хотіла зазначити, що в експертному висновку програми SIGMA до цих законопроектів, що надійшов в НАДС 22 січня, зазначається про ризик розширення тенденції виокремлення і встановлення особливостей правового регулювання служби в інших державних органах та дезінтеграцію чинної системи державної служби.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Наталія. Завершуйте – регламент. Я вдячний вам. Позицію вашу.

АЛЮШИНА Н.О. Да, ми просимо комітет у Верховній Раді відхилити зазначений законопроект.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ваша позиція, ми її почули. 
Олександр Сергійович, в мене є пропозиція. В нас є альтернативний проект Закону про особливості служби в Апараті Верховної Ради України (реєстраційний номер 4531), автори –  народний депутат Ірина Володимирівна    Геращенко, вона з нами є на зв'язку; Іванна Орестівна Климпуш-Цинцадзе та інші. Тому прошу зараз позицію альтернативну, а потім ви ще раз сповістите, Олександр Сергійович, рішення підкомітету, і потім перейдемо до голосування.
Ірина Володимирівна Геращенко, прошу вас доєднатися, включити мікрофон, і прошу позицію.

ГЕРАЩЕНКО І.В. Дякую, шановні колеги. Навзаєм рада вас всіх бачити.  Дякую за можливість представити альтернативний законопроект. Ми підтримуємо саму ідею прийняття законопроекту про парламентську службу… (Не чути)… в той же час ми подали альтернативний законопроект. І я тільки зосереджу вашу увагу, в чому різниця між нашими законопроектами.
Перше. На нашу думку, тут, в нашому законопроекті, більш точно визначено сферу дії закону, який поширюється на службовців Апарату, які займають посади державної служби, працівників патронатних служб і працівників, які виконують функції з обслуговування. Ітак, мова йде про три категорії працівників, а не тільки патронатну службу, як це пропонує перший законопроект.
Друга відмінність. В статті 4 нами уточнено, що  в своїй діяльності службовці Апарату дотримуються загальновизнаних принципів суспільної моралі. Це також дуже актуально, тому що останнім часом були випадки, коли правила етичної поведінки держслужбовців і посадових осіб, на жаль, не були дотичні до тих дій і заяв, які там могли не компрометувати Верховну Раду і її Апарат.  
Також в нашому проекті зроблено уточнення, що для виконання окремих завдань з розроблення, проведення експертизи, підготовки аналітичних матеріалів можуть залучатись на умовах строкового трудового договору або цивільно-правового договору науковці, інші фахівці, як громадяни України, так і інші, іноземці. Тому що насправді всі ми знаємо, що сьогодні є так само багато комітетів, які користуються технічною допомогою наших іноземних партнерів, експертів. І, власне, якщо ми це законодавчо врегулюємо, це буде більш правильно і це встановить більш високий ступінь фаховості наших консультантів і експертів. 
Четверта, важлива, новела. В статті 9 нашого проекту затвердження Положення про Апарат Верховної Ради, нами віднесено до повноважень Верховної Ради. В законопроекті, який доповідав пан Корнієнко, це належить до Голови Верховної Ради, і ми вважаємо, що це є перевищення повноважень Голови ВР, яке не відповідає конституційним повноваженням в статті 88 і не передбачено Регламентом Верховної Ради (це стаття 78).  
І останні новели. В нашому так само проекті уточнені вимоги до складу комісії з питань добору державних службовців категорії "А" Апарату. Так само ключовою особливістю у нас є надзвичайно деталізоване регулювання оплати держслужбовців, тому що на сьогодні так само у нас є прив'язка зарплати держслужбовців до розсуду Кабінету Міністрів України, і це не є справедливо, тому що дуже багато… у нас є відтік сьогодні фахових працівників, а ми пропонуємо все-таки встановити тут прив'язку до прожиткового мінімуму, і цим самим захистити наш Апарат.
І також…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ірина. 
Прошу завершувати, регламент. Завершуйте. .  

ГЕРАЩЕНКО І.В. Я завершила. Все. Дякую. Я думаю, що всі бачили…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, бачили, дивились, ознайомились. Дякую вам за вашу позицію. Дякую за представлення законопроекту.   
Олександр Сергійович Корнієнко, голова підкомітету. Прошу прокоментувати і прошу висловити позицію підкомітету. 

КОРНІЄНКО О.С. Коментувати прекрасні і якісні ініціативи колег - це така справа, абсолютно має право на існування альтернативний законопроект. Тим більше, що тут мова не йде про якусь зовсім іншу думку, як у випадку зі старостами, у нас була дискусія сьогодні на підкомітеті. Тут просто по-іншому колеги бачать дійсно. І, враховуючи досвід колег в управлінні парламентом, пані Ірина теж була віце-спікером, ми знаємо, то я думаю, що тут абсолютно багато цікавих ідей, і ми до другого читання їх обов'язково, деякі з них, врахуємо, але підкомітет тут вирішив якраз цю позицію відхилити. 
Щодо зауваження взагалі пані Наталії. Тут така дискусія у нас, скажімо так, вона буде, і вона світоглядна певна, я на підкомітеті частину цієї дискусії підняв. Це дискусія щодо однозначності підходів, скажімо так, тому що у нас не лише є окремо зараз ідея по парламенту, в нас вже існують окремі різновиди і окремі спрямування держслужби: і в митній службі, і в Національному банку, і в судоустрої.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Судової системи. 

КОРНІЄНКО О.С. Але тут все-таки, мені здається, важливий аргумент - те, що це на рівень вища історія. Там у нас мова йде про те, що це всі держслужбовці, але вони в органах різних, у них є різні гарантії і різні умови. А тут це три гілки влади фактично, чотири, у нас, скажімо так, є ще місцеве самоврядування. Це в 6 статті, але це ми визнаємо, що це окрема така влада певна. 
І якраз моя думка, що нам треба рухатись до того, щоб розширяти Закон "Про державну службу" в Закон про публічну службу, туди вносити регулювання служби в органах місцевого самоврядування. І, можливо, з часом і до того приводити, до однакового регулювання, можливо, із парламентською службою. Це справа наступних 5 років реформи держслужби, я думаю, що ми рано чи пізно туди дійдемо.
Але тоді, коли... Для чого це робити? Це для того робити, щоб наш працівник секретаріату Верховної Ради працював так само, як держслужбовець у цовці, так само, як держслужбовець у виконкомі ОТГ. От коли в людини на всіх рівнях буде однакова адмінпроцедура, однаковий процес і однакове ставлення, однаковий конкурс, і він буде працювати однаково, тоді наші громадяни будуть отримувати якісну державну послугу, незалежно від того, це відбувається в селі зараз чи це відбувається на рівні міністерства в Києві. Ми до цього маємо працювати. Так само вони будуть формувати тоді політику...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович.
Рішення підкомітету.

КОРНІЄНКО О.С. Відхилити альтернативний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, ще є бажаючі висловитись? Якщо немає, переходимо до голосування пропозицій.
Спочатку за законопроект 4530 - те, що озвучував Олександр Сергійович. Це пропозиція: рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради Україниа включити до порядку денного четвертої сесії проект за реєстраційним номером 4530; рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти проект за реєстраційним номером 4530 за основу. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату Олександру Корнієнку. 
Прошу голосувати. Прошу підтримати і проголосувати. А потім буде друге голосування за рішення підкомітету по  4530-1.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую - за, за пропозицію прийняти за основу 4530.
Аліксійчук Олександр Васильович.	 Немає поки що.
Балога. Немає.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. 4530 - за.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір - за основу.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Ігор Володимирович.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.
 
ДУНДА О.А. Дунда - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко - за основу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. Іванов. Немає.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко - за.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. 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. Немає.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша - за.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик підтримує.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова - за.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк. Не доєднався Поляк Владіслав Миколайович.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. За основу.

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

СТРІХАРСЬКИЙ А.П.  Стріхарський - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. Бачу. Звук.

ЧОРНИЙ Д.С. За.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена - за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. 
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С.  Юнаков за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
20 – за, проти – 0, утримались – 0. Рішення прийнято. Переходимо до голосування за 4530-1, автори - Ірина Володимирівна Геращенко, Климпуш-Цинцадзе та інші. Пропозиція: рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного четвертої сесії проект за реєстраційним номером 4530-1. Рекомендувати Верховній Раді України проект за реєстраційним номером 4530-1 відхилити. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної ради України народному депутату Олександру Корнієнку. 
Знову, шановні колеги, буду по черзі давати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу піднімати руку, якщо ви "за", якщо "проти" чи "утримались", прошу на це наголосити. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую  за пропозицію про відхилення. Прошу підтримати і проголосувати. 
Аліксійчук Олександр Васильович.	 Не доєднався. 
Балога. Немає.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір за відхилення.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Гузь не доєднався.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. За.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович.
 
ДУНДА О.А. Дунда - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов – за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. Пане Кальцев? Звук, якщо можна, Володимире. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. За.

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

ЛІТВІНОВ О.М. За відхилення.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович. Немає.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша - за.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик підтримує.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. За відхилення.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав не доєднався. 
Рубльов.

РУБЛЬОВ В.В. За відхилення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти.
Стріхарський Андрій Петрович. За. Дякую. Бачу.
Чорний Дмитро Сергійович. Чорний Дмитро! Немає.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк за відхилення. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
20 – за, 1 – проти, утримались – 0. Рішення прийнято. 
Переходимо до наступного питання порядку денного – це питання у нас про пропозиції Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування до проекту порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України до дев'ятого скликання на лютий – липень 2021 року. 
Прошу до слова секретаря комітету Дмитра Валерійовича  Ісаєнка. Прошу.

 ІСАЄНКО Д.В. Дякую.  
  Шановні учасники засідання, до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання пропоную включити 14 проектів законодавчих актів, які комітет розглянув і пропонує прийняти в першому читанні за основу. 99 проектів, які комітет не розглядав, їх доручається доопрацювати, підготувати до розгляду. Комітет пропонує не включати до порядку денного 9 законопроектів. Один направити авторам на доопрацювання, 3 – відхилити, 5 – втратили актуальність. 
Проект рішення підготовлено, пропоную підтримати та схвалити. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, бажають ще виступити члени комітету? Олександр Сергійович Корнієнко, прошу.

КОРНІЄНКО О.С. Шановні колеги, я трохи іншу представляю галузь нашого комітету. Але дуже хотілося би до колег із будівельної, так би мовити,  нашої галузі все-таки звернутися із закликом, щоб, так як минулий рік був роком децентралізації в комітеті, щоб цей рік став все-таки роком вже будівництва, реформ в будівництві, про які ми давно всі мріємо, говоримо, вже вся країна їх зачекалася. Ми будемо вас гаряче підтримувати в цьому. Багато законопроектів внесено там все-таки. Але, скажімо так, по завданням державної влади, по виборам, пані Аліна мене підтримує, у нас такі поточні зараз справи, і по децентралізації, пані Наталія теж мене підтримує. А ми б хотіли так зосередитись на тому, щоб розібратися в будівництві. Ми не дуже розбираємося, на вашу фахову консультацію тут очікуємо, і будемо, я особисто точно буду підтримувати внесення в порядок денний роботи комітету побільше таких законопроектів і їх негайний розгляд, щоб реформа ця рухалась. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, таким чином, будівельна галузь теж не буде обділена, а законопроекти будуть потрапляти до зали Верховної Ради і проходити всі кола, які проходять кожні законопроекти в нашому комітеті. Вдячний за вашу позицію.
Ще є бажаючі доєднатися чи висловити свою позицію? Шановні колеги, якщо немає, тоді є пропозиція: затвердити пропозицію комітету до проекту порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання на лютий-липень 2021 року з подальшим врахуванням змін та доповнень до нього. Секретаріату комітету направити узагальнені пропозиції до Головного організаційного управління Апарату Верховної Ради України  для підготовки  зведеного документу. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря комітету Дмитра Валерійовича Ісаєнка. 
Прошу підтримати і проголосувати. Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за дану пропозицію.
Аліксійчук. Немає. 
Балога. Немає
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Білозір Лариса.

БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Бондар Ганна.

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович не доєднався. 			
Гурін Дмитро.

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Дунда Олег.

ДУНДА О.А. Дунда Олег Андрійович – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  
Загоруйко.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.  Бачу.
Іванов Володимир. Пане Іванов. Десь немає. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

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

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – за. 

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

МИКИША Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бачу.
М'ялик Віктор Ничипорович. Десь в дорозі.

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик підтримує. Підтримує М'ялик.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – за.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав. Не доєднався. 
Рубльов. 

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов підтримує.

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

СТРІХАРСЬКИЙ А.П.  Стріхарський – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро. Немає.
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. Юнаков. Немає.
18 – за, проти – 0, утрималися – 0. Рішення прийнято.
Переходимо до наступного питання. Питання про особливості організаційно-правового забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування національного рівня в країнах Європейського Союзу (підготовлено Швейцарсько-українським проектом "Підтримка децентралізації в Україні" DESPRO). 
Колеги, ви завчасно на пошту отримали для ознайомлення вказану інформацію. Вона також була завантажена в систему "Електронний комітет". Дану інформацію презентує експерт Швейцарсько-українського проекту "Підтримка децентралізації в Україні" (DESPRO) Бойко Олена Петрівна. Будь ласка, регламент до 7 хвилин. Колеги, прошу заслухати звіт.

БОЙКО О.П.  Доброго дня, шановний Андрій Андрійович! Доброго дня, шановні народні депутати! Дозвольте представити вам наше дослідження, яке називається "Особливості організаційно-правового забезпечення діяльності асоціацій органів місцевого самоврядування національного рівня в країнах Європейського Союзу". Метою вивчення є організаційно-правове забезпечення діяльності окремих 45 асоціацій органів місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу. Детальний аналіз, основні висновки є в тексті тих документів, які вам надано на ознайомлення. Дозвольте акцентувати увагу на головному.
Щодо правового забезпечення. Органи місцевого самоврядування в країнах Європейського Союзу мають достатнє нормативно-правове забезпечення власної діяльності. Діяльність…(Не чути)... відсотків асоціацій регламентована національним законодавством, в тому числі є практика конституційного закріплення права на асоціації. Всі асоціації, які є юридичними особами, а це 91 відсоток, мають власні статути з чіткою регламентацією діяльності.
Щодо повноважень. Типовими повноваженнями асоціацій є: вплив на уряди через політику та адвокатів та захист інтересів членів, перемовини про оплату праці в місцевих регіональних органах влади, обмін досвідом, навчання та кадрова політика, дослідження та аналітика і публікації. 
Основним повноваженням всіх без виключення асоціацій є адвокація на захист інтересів членів. Також є важливим обмін досвідом між членами - це понад 64 відсотки, навчання – 44 відсотки. Серед додаткових повноважень домінують: видавнича діяльність – понад 64 відсотки, дослідження та аналітика – 56 відсотків. 
Популярною є практика асоціацій щодо рекрутингу та узгодження оплати праці для членів місцевого самоврядування. … відсотків вважають це  основним повноваженням, 20 - вважають додатковим. 
Цікавими є окремі практики. Ряд асоціацій мають повноваження моніторингу ефективності - те, що ми називаємо спроможністю органів місцевого самоврядування. Наприклад, Асоціація міст ………….., а і технічної допомоги для своїх членів. Наприклад, ……Греції допомагає своїм членам в оформленні планів територій та іншої планувально-просторової документації. Латвійська асоціація місцевих та регіональних органів управління… (Не чути) 
Поширена також практика, коли асоціація є організацією працедавців, найвпливовішими з них є данські регіони, SALAR Швеції. 
Цікавою є практика договірних відносин асоціацій та органів центральної влади. Наприклад, Агентство управління місцевим самоврядуванням Ірландії має угоду про нагляд і надання послуг з департаментом житлово-комунального господарства. Асоціація міст і муніципалітетів Чеської Республіки регулярно проводить переговори з урядом на основі підписаної угоди про співпрацю. Асоціація муніципалітетів Литви підписала протокол з Мінфіном про спільні переговори щодо показників, що визначають розмір та вирівнювання доходів муніципалітетів. В Данії своєрідним способом регулювання місцевого управління є укладання угод між центральним урядом та асоціаціями. 
Нестандартним прикладом є утворення бізнес-структур у складі асоціацій місцевого самоврядування. Наприклад, Асоціація фінських місцевих, регіональних влад має у своєму складі три дочірні компанії, що займаються бізнесом, і на всі сто відсотків належать цій асоціації. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Олена, залишилось 2 хвилини, тому регламент…

БОЙКО О.П.  Понад 82 відсотки представляють інтереси своїх членів на загальнонаціональному рівні...(Не чути)
…отримує фінансування за різними проектами на суму понад 1 мільйон. Має 39 відсотків грантових коштів від загального річного свого бюджету. Є практика співфінансування з... (Не чути). 
Практика становлення членських внесків – це і веб-сторінки, і навіть веб-телебачення. Наприклад, спілка міст і муніципалітетів в Алонії мають власне веб-телебачення. І, звісно, штатних працівників в достатній кількості для виконання своїх повноважень.  Більш детально в тих наданих матеріалах, які ми вам розіслали, реалізовані асоціацією..... дозволить пошуки нових організаційно правових можливостей розвитку вітчизняних асоціацій…(Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Пані Олена, втратився зв'язок, але я думаю, що якраз завершення презентації.
Шановні колеги, пропоную дану інформацію… Бажає ще хтось виступити з членів комітету? Бачу, що немає бажаючих, запрошених теж не бачу, щоб хтось підняв руки. 
Шановні колеги, пропоную дану інформацію взяти до відома без голосування. Переходимо до наступної презентації.
Про роль асоціацій органів місцевого самоврядування (підготовлено Шведсько-українським проектом "Підтримка децентралізації в Україні" SKL International". Дану інформацію презентує експерт Шведської асоціації місцевих влад та регіонів (SALAR) Магнус Лільєстрьом. Вона також завчасно була надіслана на вашу пошту для ознайомлення та завантажена в систему "Електронний комітет". 
Прошу, пане Лільєстрьом, регламент у вас там до семи хвилин. Прошу, вам слово. 
Я перепрошую, шановні колеги, кому потрібен переклад, натисніть на переклад, виберіть, будь ласка, корейську мову - і у вас буде переклад на українську. Дякую.
Прошу, пане Магнус. 

ЛІЛЬЄСТРЬОМ М.  (Виступ іноземною мовою) 
…місцеві ради і регіональні влади є як органами самоврядування, так і невід'ємною частиною публічної адміністрації. У Швеції перший параграф Конституції зазначає, що Швеція організована в самоврядні муніципалітети і  регіони поруч із  парламентською системою врядування. 
Це саме в інтересах національного рівня і субнаціонального рівня, з тим щоб всі частини системи державного управління були демократичними, ефективними  і надавали послуги високої якості. І саме це в інтересах уряду, щоб створювати оптимальні умови для органів місцевого самоврядування виконувати свої функції.
Я коли говорив про консультації, насправді кращим терміном має бути "діалог". Це є дуже важливий  інструмент, з тим,щоб дійсно дізнатися про те, які мають бути умови створені, з тим щоб органи місцевого самоврядування найкраще виконували свої функції, і мають бути створені якісні умови для діалогу. 
В Україні у вас більше тисячі органів місцевого самоврядування, і в Швеції майже 300, і неможливо для кожного органу місцевого самоврядування мати прямий діалог з урядом, і це створює необхідність належного представництва. І саме тут вступають в роль асоціації місцевого самоврядування. Для того, щоб це був дійсно змістовний діалог, представництво має  ґрунтуватися на довірі всіх органів місцевого самоврядування, асоціацій, і має бути спроможність аналізувати наслідки пропозицій, не лише загалом, а також для різних видів муніципалітетів: сільських, міських, які в промислових або в сільськогосподарських районах, невеликих і малих. І тут асоціації місцевого самоврядування відіграють надзвичайно важливу роль для консолідації такого діалогу. 
По суті існує три такі природні ролі асоціацій. Це низхідна, або на нижньому рівні. Це ефективна підтримка членів. Горизонтальна - це простір для взаємодії і обміну між місцевими фахівцями, політиками в різних сферах. І також висхідна роль - це бути таким представницьким партнером у міжурядових консультаціях і відносинах. 
У Швеції ми маємо асоціації місцевого самоврядування вже понад 100 років. Перша була заснована в 1908 році. Далі, після Першої світової війни, була заснована Асоціація сільських громад, і також була створена Асоціація регіональних влад. І це було природним, тому що вони мали різні умови, і ці суб'єкти потребували власної асоціації. І з часом, коли зростала довіра між різними асоціаціями, відбулося об'єднання асоціацій міст і асоціацій сільських громад. Це ґрунтувалося на досвіді і знанні, що ці асоціації здатні об'єднати різні думки, різні погляді, говорити одним голосом, для того щоб бути більш потужним партнером у діалозі.  
Пізніше, лише 12 років тому, також Асоціація муніципалітетів об'єднала зусилля з Асоціацією регіонів на тій же самій основі, що вони були впевнені в тому, що вони мають довіру і спроможність разом формувати спільну позицію, враховуючи різний контекст для своїх членів. І сьогодні вони є надійними партнерами і надійними представниками, і відіграють дуже важливу роль у процесі створення умов, або фінансових, чи правових, для органів місцевого самоврядування. 
Але свобода… Знаєте, ніколи не було в Швеції закону про асоціації місцевого самоврядування. Ця діяльність підпадала під сферу дії загального Закону про місцеве самоврядування, і свобода створювати асоціації також підтримувалася різними іншими тематичними асоціаціями, наприклад, як краще захищати навколишнє середовище або як створювати IT-структуру для місцевого самоврядування. Можливо, найважливіший приклад – це муніципальний банк. Це асоціація, яка об'єднує органи місцевого самоврядування і є власником найбільшого банку, який дає кредити ….., має кредит "3а" і має здатність пропонувати кредити за нижчою ставкою, і все ще отримує прибуток з цього. 
Дуже швидкі висновки. Це те, що насправді представницька організація, асоціація є на користь національному уряду, але так само і субнаціональному уряду. І це в інтересах парламенту, уряду - мати представницькі асоціації і вести з ними діалог. Вони мають ґрунтуватися на свободі, довірі. І я вважаю, що держава не має обмежувати свободи, створювати асоціації, так, як це видається їм доцільним і важливим.
Дякую за увагу. На цьому я закінчую свою презентацію.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую за презентацію.
Шановні колеги, пропоную дану інформацію взяти до відома без голосування. Також хочу подякувати нашим експертам проекту DESPRO та асоціації SOLAR за такий змістовний, дуже корисний, як для законотворців, особливо для наших асоціацій, інтелектуальне… Ваша інформація буде договказом по використанню та застосуванню кращих практик та інструментів. Дуже вдячний за те, що ви робите для нас.
Я хочу ще надати перед тим, як ми перейдемо до розгляду законопроекту 2668, асоціація просила слово. Прошу доєднатися. Хто саме хотів, будь ласка, прошу взяти слово. Прошу, Сергій, бачу. Прошу включати мікрофон і камеру. Представляйтеся, будь ласка.

ЧЕРНОВ С.І. Доброго дня. Я дякую. Чернов Сергій, голова Всеукраїнської асоціації районних і обласних рад. 
Я дякую, по-перше, команду DESPRO і доповідачів за цікаву інформацію. І хотів би зазначити про те, що дійсно еволюційним  шляхом і ми пройдемо, мабуть, можливість еволюції між асоціаціями. На сьогоднішній день у нас є різниця між базовим рівнем, субрегіональним і регіональним, особливо в місцевому самоврядуванні - там, де є виконавчі повноваження, і там, де є тільки представницькі, - і це особливості. І той простір, який сьогодні створений між рівнями, про що йшлося в презентаціях, у нас на сьогоднішній день існує. І я вважаю все-таки базовий рівень, і субрегіональний, і регіональний сьогодні перемішувати не можна. 
І у нас є Національний конгрес  місцевого самоврядування. Це чудовий майданчик, де ми можемо проводити консультації якраз між всіма національними асоціаціями. Його треба трошки реанімувати, активізувати, і це буде на користь і національним органам влади, і в першу чергу органам місцевого самоврядування, з тим щоб захищати інтереси і представляти їх в органах державної влади. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Сергій Іванович. Я прошу, в нас регламент, тому ближче до позиції. Я почув про можливість представляти... 

ЧЕРНОВ С.І. Я хотів би більш зберегти можливість національним асоціаціям сьогодні якраз мати представництво на базовому рівні і окремо на субрегіональному і регіональному. Перемішувати сьогодні це неможливо, бо це може перетворити в політичність. А сьогодні всі асоціації - це є перевагою для держави, для органів місцевого самоврядування, - аполітичні. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Зараз народний депутат Віталій Безгін, потім Олександр Слобожан. Сергій Іванович, прошу, теж натисніть, щоб рука...

 БЕЗГІН В.Ю. Дякую,  колеги. Дякую, Андрій Андрійович.
Я пропустив. Ми якось так зайшли в обговорення одразу. Я так думаю, що спочатку Дмитро Микиша мав би безпосередньо як автор законопроекту…… а Сергій Іванович вже почав певні рефлексії. 
Одна ремарка. Мені здається, Українська асоціація обласних районних рад, оскільки вона не представляє базовий рівень місцевому самоврядуванню…

 _______________. Нечутно, пане Віталій Безгін!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віталія чутно. Пане Олександр, перевіряйте вашу колонку. Пане Віталій, ми ще не зайшли в обговорення. Ми ще обговорюємо презентацію. Просто асоціації просили слово для обговорення презентації. А вже входять… Ну, ви ж розумієте, тому ми надаємо  слово. Зараз ми обговорюємо саме ті презентації, які ми заслухали.  Але просто асоціації мають трохи дотримуватися тих правил, які ми встановлюємо.
Тому, пане Віталію, дякую за розуміння.
Олександр Слобожан, прошу, вам слово. 

СЛОБОЖАН О.В. Доброго дня, шановні колеги. Дуже дякую за надане слово, за надані презентації. Де-факто, крім того, у нас є доповнення від Конгресу місцевих та регіональних влад.
Якщо по суті, що ми побачили в цих презентаціях, і просимо закцентувати увагу народних депутатів на це. У зрілих системах місцевого самоврядування різні типи місцевих влад, як правило, об'єднуються в одну асоціацію. Де-факто кожен рівень, і про що говорив Сергій Іванович, має мати представництво на всеукраїнському рівні, національному рівні для нормального діалогу з центральною владою, репрезентативність. Те, що пропонується відповідно законопроектом, це розмиває цю репрезентативність. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олександре, я перепрошую, що я вас перебиваю, але якщо у вас є якесь дослідження, ви, будь ласка, надішліть на адресу комітету, щоб ми могли всі ознайомитись, і після того уже будемо рухатись далі. 

СЛОБОЖАН О.В. Я звертаю увагу на  презентацію, був поганий зв'язок, і на те, що базовий рівень, відповідно галузеві… я просто ще хочу закцентувати увагу. Наявний у нас закон  дозволяє мати галузеві асоціації, регіональні асоціації, міжрегіональні асоціації. Проте, як підтвердили швецькі, швейцарські експерти, важлива роль репрезентативності у спілкуванні з центральним урядом. Тому відповідно ми вважаємо, що дослідження, підготовлені нашими європейським колегами, підтримують позицію Асоціації міст, викладену у листі. І ми не підтримуємо законопроект 2668…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми не переходимо ще до обговорення законопроекту. Дякую, пане Олександре.
Дмитро Микиша, прошу, вам слово.

МИКИША Д.С. Дякую, пане голово.
Дуже мені завжди подобається, коли хтось чує виключно те, що хоче почути. 
В презентації… Я чисто по презентації, особливо останньої, наших колег зі Швеції. Там я записав, відмітив дві тези, і відмічу, що було написано в самих презентаціях. 
Перше - те, що вони до єдиного представництва, єдиного голосу в місцевому самоврядуванні йшли 100 років. Хотів би оце звернути увагу до тих, хто погано чує: 100 років. І останні вони об'єднали вже субрегіональний з базовим рівнем 12 років тому. До цього вони йшли 100 років. Це те, що там хтось не захотів почути.
І ще одну тезу, яку також не захотіли почути в презентації наших колег зі Швеції. Не було ніякого в них закону про асоціації. Було все  врегульовано в Законі про місцеве самоврядування, тобто ніяких обмежень, які зараз є в нашому Законі про асоціацію, в них не було. 
В мене все. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Шановні колеги, зараз ми переходимо тоді до розгляду. По презентації ще є бажаючі виступити? Щодо презентації? Пане Дмитро, я прошу, Віталій Безгін, якщо ви висловилися… Віталію, ви що,  хочете з приводу презентації? Тоді просто руку нажміть, щоб я бачив. Олександр Сллобожан  так само хоче. Щоб у нас руки ваші не висіли. Ігор Абрам'юк, ви з приводу презентації?

АБРАМ'ЮК І.С. Так, якщо можна, буквально два слова.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Прошу.

АБРАМ'ЮК І.С. Дякую. 
Доброго дня, шановні народні депутати, шановні колеги! Дійсно, дуже вдячні SKL International DESPRO за два тижні, які, напевно, вперше зроблені для України. Дійсно дуже корисно, і дійсно нам треба  ці два тижні ретельно ……. і ретельно їх бачити, і ретельно аналізувати. Тому що, дійсно, далеко не у всіх країнах на базовому рівні існує єдина асоціація, в багатьох великих країнах це кілька асоціацій. Тобто до єдиної асоціації, дійсно, те, що пан Дмитро казав, країни йшли довго. І шведська  асоціація наголошує на добровільності об'єднання органів місцевого самоврядування в асоціації.
А взагалі дуже важливі дослідження. Трішки жаль, що за два тижні DESPRO проаналізовано тільки 45 асоціацій із, здається, біля 60, які є в Європі, і тому повний такий як би статистичний якийсь зріз зробити складно. Але я думаю, що легше доповнити, аніж зробити перший крок.
Дякую вам за співпрацю.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Степанович. Дякую за вашу позицію.
Прошу понатискати, щоби "руки" вже не були в ефірі. Те ж саме стосується Олександра Слобожана, так само натисніть, щоби…
Шановні колеги,  ми переходимо до розгляду… Дякую ще раз партнерам за презентацію. Зараз ми з вами переходимо до розгляду проекту закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування" (щодо удосконалення обмеження органів місцевого самоврядування у членстві у всеукраїнських  асоціаціях)  (реєстраційний номер 2668), автор - народний депутат Дмитро Микиша. 
Прошу до слова Дмитра Сергійовича Микишу. Прошу представити законопроект.

МИКИША Д.С. Дякую, пане голово. Колеги, радий вас вітати! Прошу підтримати мій законопроект. Його суть дуже коротенька. Це дозволити органам місцевого самоврядування бути членами більше ніж однієї асоціації з всеукраїнським статусом. Все, більше нічого в цьому законопроекті немає. 
Чому я вважаю, чому це правильно? Перше. Органи місцевого самоврядування - виключно вони мають вирішувати, в якій асоціації, в одній чи більше, ніж в одній, їм бути, бо асоціації якраз і створюються органами місцевого самоврядування. І  тому виходить досить нелогічно, що ці асоціації створять органи місцевого самоврядування, але вони не можуть вибирати, чи бути їм в двох асоціаціях всеукраїнського статусу, чи в одній? Це вирішує вже держава, тобто законотворень, що для мене не зовсім логічно. 
Друга теза. Після того, як об'єдналися, ми провели реформу адмінтерустрою і об'єднали більшість всіх громад в Україні, деякі навіть укрупнилися, вийшла така ситуація, що органи місцевого самоврядування, які об'єдналися і стали великою громадою, представляють ту чи іншу асоціацію місцевого самоврядування, більш того, вони бажають так і залишитися в цих асоціаціях. Тому і цю ситуацію нам необхідно законодавчо також врегулювати.
І третя моя теза. Я вважаю, що при сильній конкуренції асоціацій місцевого самоврядування вони все ж таки прийдуть до того, щоб їх голос був сильніший та сильніше представляв базовий рівень місцевого самоврядування, їм необхідно буде об'єднатися, об'єднати свої кращі практики, своїх кращих спеціалістів, свої сили та енергію, для того щоби захищати місцеве самоврядування. І, що довели наші колеги зі Швеції, це у нас також пройде, трошки з часом, але ми не повинні це регулювати вручну та штучно. Ми до цього прийдемо, асоціації до цього прийдуть природньо. І виключно органи місцевого самоврядування мають це регулювати, не законодавець, а органи місцевого самоврядування. 
У мене все. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович. 
Прошу до слова голову підкомітету Дмитра Олександровича Гуріна. Прошу сповістити рішення підкомітету. 

ГУРІН Д.О. Дуже дякую, пане голово. 
12 січня було розглянуто проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України "Про асоціації органів місцевого самоврядування". Закон, як відмітив пан Дмитро, він є дуже простий. Прибирається норма про те, що не може бути орган місцевого самоврядування членом декількох асоціацій. 
Відповідно у нас є декілька висновків. Ну, насправді це дуже такий конфліктний законопроект, як виявилось. І було дуже багато дискусій на комітеті. Ми бачимо, що у нас є висновки. У нас є дві асоціації, які "за", і дві асоціації, які "проти". Є в нас також європейська практика різноманітна. У великій кількості країн є по одній асоціації відповідного рівня. Я вивчав цю також проблему. І ми побачили, що декілька асоціацій, наприклад, в Угорщині, було використано для того, щоб, як кажуть, стравити їх між собою та скоротити права місцевого самоврядування. 
Але ми маємо реальну ситуацію, і вона полягає в тому, що зараз по факту після об'єднання територіальних громад громади є в декількох асоціаціях одночасно. Це просто факт, це не погано і не гарно. 
І ми також маємо ситуацію, коли дві асоціації відстоюють те, що потрібно, щоб була тільки одна асоціація, одного рівня. І це асоціації, які, ну, скажімо так, по факту виграють від ситуації, коли цей законопроект не буде прийнятий. А дві інші асоціації, вони проти цього законопроекту… Вибачте, підтримують цей законопроект. І вони утримають свої позиції від того, якщо цей законопроект буде прийнятий. 
На підкомітеті розділились думки, не було знайдено єдності. Було прийнято рішення про те, що на комітеті має бути відповідно прийняте рішення щодо цього законопроекту. А тому рішення передаємо комітету. Особисто моя думка, що потрібно, щоб цей процес відбувався якось природно, а не за примусом. 
І я хочу тут окремо наголосити, що комітет дуже відповідально ставиться до того, щоб асоціації приймали участь, щоб консультації були обов'язковими. Навіть в конституційному процесі є консенсус щодо того, щоб включити в Конституцію обов'язкові консультації з місцевим самоврядуванням. Але я особисто вважаю, що право на перехідний період, право приймати участь в декількох асоціаціях має бути залишено органам місцевого самоврядування. Але давайте буде вирішувати комітет. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, пане Дмитро.
Тобто підкомітет рішення не прийняв, а переніс це рішення для..... Дякую. 
Шановні колеги, бажають виступити з цього питання ще члени комітету? Я зараз дивлюсь по народним депутатам, по членам. Є бажаючі? 

_______________. Є. 

ГОЛОВУЮЧИЙ Прошу, Гузь Ігор і Віталій Безгін. Прошу.

ГУЗЬ І.В. Доброго дня, колеги! Я скажу коротко свою точку зору. Наскільки я зрозумів, що йдуть такі собі гойдалки між "слугами народу" і Асоціацією міст за певні впливи, можливості і так далі. Це нормальний процес. Я спілкуюся і з одними, і з іншими. Але я буду підтримувати цей законопроект не тому, що я проти Асоціації міст, чи там ще щось, я вважаю, що в корені неправильно в чинному законодавстві, будь-якому, забороняти місту чи об'єднаній територіальній громаді бути членом будь-якої асоціації більше ніж однієї. Тобто ми вам забороняємо, тільки одна. Чому одна? Тому що ми так вважаємо за потрібне. Це недемократична норма, це неадекватна норма. Да, ми можемо говорити про те, що нам треба одна потужна асоціація, яка об'єднає всіх. О'кей. Але, ну, значить, ми одну з них ставимо не зовсім в демократичні такі чинники. 
Тому я особисто підтримаю ці зміни суто з демократичних принципів. Тобто кожна об'єднана територіальна громада має право, повинна мати право зайти в будь-яку асоціацію. Сьогодні їх там 4-5, та хай буде 10. Те, що там щось розмиється, так треба воювати, треба переконувати міста, об'єднані територіальні громади, аби вони були складовими тієї чи іншої асоціації. Те, що будуть дискусії між ними, ну, слухайте, це теж нормально. А хто сказав, що якась найбільша асоціація ніколи не помиляється? Чи сьогодні там один керівник, а завтра буде зовсім інший, і що з цього? Ну, це ж не треба персоналізувати. 
Тому я свою позицію висловлюю публічно. Я казав дуже багатьом, хто до мене звертався, я підтримаю цей законопроект. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Володимирович. Ваша позиція ясна. 
Віталій Безгін, прошу,  ваша позиція. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово. 
Ну, моя позиція відома. Я проти даного законопроекту. І коли ми його обговорюємо, я пропоную повернутися до початків. Ми кажемо, що асоціація має право, звісно, бути членом багатьох асоціацій, в тому числі на одному рівні місцевого самоврядування. Давайте йти в генезу запитання. Для чого створюються асоціації? Асоціації створюються для, в правильному розумінні слова, лобізму і адвокації інтереси громад. Різних інтересів місцевого самоврядування з точки зору базових речей бути не може. Так, дійсно, є великі громади, є сільські громади  і так далі. Це вже питання того, яким є баланс, діалог всередині органів місцевого самоврядування. 
На моє переконання, ми маємо прагнути винятково до одного: щоб на кожному рівні самоврядування в нас була one voice policy, коли ми розуміємо, що в нас асоціація того чи іншого рівня місцевого самоврядування є представником певного такого інтересу, в правильному знову ж таки розумінні слова, і саме вона від імені громад адвокує цю історію, сперечається, протистоїть, захищає ці інтереси в діалозі з центральною владою. І це нормально. 
Звісно, всі розуміють, що швецький досвід 100 років, він там інший. В той же час, коли ми кажемо про роки, ми ж розуміємо, що адмінтерустрій Швеція формувала втричі довше, ніж Україна. Тому я думаю, що строковими проміжками не зовсім коректно все ж таки апелювати.
Тепер з приводу двох ключових, на моє переконання, маніпуляцій, які існують навколо даного законопроекту. Що нам кажуть? Нам кажуть, що якщо даний законопроект буде провалено чи не проголосовано, це означає, що в нас буде тільки одна асоціація і одна монополія на позицію місцевого самоврядування.
В мене питання, колеги. По-перше, ми в даний момент нічого тут не ухвалюємо, ми говоримо про зміни до закону, який був ухвалений в 2008 році за авторства Віктора Андрійовича Ющенка. І вибачте, коли є депутати, які, на відміну від мене, далеко не перше скликання, які кажуть, що норма антидемократична, її треба змінити, колеги, що заважало це зробити за попередніх скликань?
Тепер  річ друга. Якщо ця норма дійсно є річчю, що блокує розвиток інших асоціацій або є елементом, що формує монополію, чому в  нас наразі за чинного законодавства є  три асоціації базового рівня самоврядування з всеукраїнським статусом? Інше питання, що ми можемо ставити питання, чи правильно, чи неправильно цей статус деякими з них був отриманий. Але їх три, тобто вже  немає монополії.
Монополія, ймовірно, є десь по доступах в кабінети, по адвокації позицій.  Вона спирається, напевно, на різні речі: на політичну..… членів,  на спроможність юридичного супроводу і подібних речей. Але це ніяк не впливає  на дане  законодавство.
 Тому мій посил простий. Ми, звісно, можемо зараз заходити в дебати, ми розуміємо, що немає єдності в комітеті, і не буде єдності в залі, вочевидь. Або можемо більш системно підходити до питання асоціацій. В  сьогоднішніх презентаціях були речі про моменти з фінансуванням асоціацій, з різних важелів, з їх підсиленням, давайте говорити про це. Давайте говорити про комплексні зміни до законодавства про місцеве самоврядування, які дійсно дозволять місцевому самоврядуванню та  їх асоціаціям як представникам давати ставати  сильнішими. Але не просто шляхом одного законопроекту намагатися врятувати одну конкретну асоціацію, ось і все. 
Тому я проти, і прошу не плутати тут монополії і неспроможність – це різні речі   і це не питання даного законодавчого акту. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Віталію.
Олександр Слобожан, прошу. Там ще Олександр Курінний десь був.

СЛОБОЖАН О.В. Я дуже коротко. 
Дивіться, законопроект насправді простий, але має приховану глибоку мету. Якби він міняв і всі інші норми цього базового закону, який діє вже декілька років, то можна було б говорити, обговорювати і бачити одне спільне в презентаціях наших європейських колег. Але де-факто зміна в одну точкову статтю створює внутрішню суперечність між нормами діючого Закону про асоціації (статтю  3, статтю 13, статтю 4), і відповідно нівелює взагалі право всіх асоціацій на будь-яке представництво і репрезентацію. 
Я наведу один приклад. Зараз триває дискусія щодо тарифів, і уряд каже: давайте буде представництво, асоціація, центральна влада, як ми вирішимо тарифну проблему. А тепер уявіть собі  ситуацію, що один міський голова презентує позицію асоціації міст, а потім, через дві години, той же самий міський голова презентує діаметрально протилежну позицію асоціації об'єднаних громад. Що робити уряду? Уряд вибирає, що йому зручніше. Де-факто ми нівелюємо саму можливість адвокації і лобіювання, для чого створенні відповідно ті асоціації. Це, як на полі, один і той самий гравець: зараз вдягнув майку "Динамо", через  10 хвилин вдягнув майку "Шахтаря". 
Щодо визначення, якраз таки штучно законопроект намагається зараз втрутитися в діяльність асоціацій і рятувати насправді одну або дві неспроможних асоціації. Хай визначаються члени, в яку асоціацію платити кошти, і хай визначаються,  членами такої асоціації бути. 
Закон з 2008 року. Закон працює. Зарає постало питання про те, що його треба змінити, але штучно тільки одну норму, яка взагалі заблокує весь закон, і потім, коли ми прийдемо на бюджетні консультації, будь-хто, колеги, я звертаюся зараз до свої колег з інших асоціацій, мам Мінфін буде відмовляти в бюджетних консультаціях на підставі того, що ви будете не репрезентовані, казати в підтвердження, наскільки ви позбавляєте населення України. ….норма закону. От, в чому суть.
Тому ми категорично проти, ……на європейський досвід, саме насправді ми бачимо те, що тут неважливо, які роки. Ми перешагнули цей крок, тому що наша адмінтерреформа найкраща….

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Олександр Володимирович, дякую вам щиро. 
Ганна Бондар, прошу. Потім Рубльов.

БОНДАР Г.В. Дуже дякую. 
Я хочу висловити свою думку стосовно цього законопроекту. Я його буду підтримувати, тому що, на мою думку, чим більше демократії, тим краще. І якщо навіть декілька асоціацій не зможуть дійти спільної думки щодо якогось питання, тоді у політиків буде, по крайній мірі, вибір. Вони побачать, що питання неоднозначне, відповідно більше уваги йому приділять. Тому я не бачу ризиків в цьому законопроекті. Буду підтримувати, і прошу всіх теж підтримувати. 
Дуже дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Ганна Бондар.
Рубльов Вячеслав, прошу, вам слово.

РУБЛЬОВ В.В. Шановні колеги, в принципі, я тут не бачу такої великої проблеми, про яку говорять. Є визначено у нас, що сьогодні декілька громад об'єднаних територіальних знаходяться в різних асоціаціях. В принципі, ми бачимо ті дієві асоціації, до яких вони готові працювати, разом із якими вони ефективно працюють.
Я бачу, що той закон, який на сьогоднішній момент є, він, в принципі, нормальний, і дайте можливість  визначитись головам для того, щоб вони самі обрали ту асоціацію, яка буде репрезентувати їхнє бачення. І відверто скажу, це не монополіст, тому що на рівні регіонів, на рівні областей є маленькі асоціації, які об'єднують, і їм ніхто не заважає працювати, вони на вищому ешелоні співпрацюють з асоціаціями загальнодержавного рівня. 
Тому моя позиція: я не буду підтримувати дані зміни до законопроекту. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Олександр Корінний. Потім - Ігор Абрам'юк.

КОРІННИЙ О.О. Колеги, доброго дня! Мене чути? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чутно. 

КОРІННИЙ О.О. Доброго дня! Дякую за можливість висловитись. Також дякую Олександру Володимировичу Слобожану за оцінку неспроможності двох асоціацій.
 Я хотів би нагадати тільки, що це я як голова громади можу ставити оцінку асоціаціям, чи вони задовольняють мої очікування від них, чи не задовольняють, а не виконавчий директор асоціації, який не є представником громади конкретної, буде ставити оцінку нашій правильній чи неправильній, на його думку, асоціації. 
Колеги, у нас сьогодні дуже багато громад, в тому числі моя громада, Новоукраїнська, перебуває в двох асоціаціях. Чому? Тому що дуже часто є програми підготовки, допомоги, підтримки в одній асоціації,  немає в іншій. Тобто ми можемо брати абсолютно різні речі з різних асоціацій, і цьому є норма. 
Вступати, не вступати, колеги, давайте про демократію. Ми створюємо асоціації, ми, голови громад, і ми вибираємо, куди вступати чи ні. Так демократично і це дає автономію місцевому самоврядуванню. Україна – велика країна. Проблеми абсолютно різні. І дуже часто ми бачимо, що позиції різних асоціацій різні. І тому кожна громада, чи то маленька, чи велика, чи індустріальна, має право обирати, в якій асоціації вона хоче отримати послугу, або взагалі ні в яку не вступати.
По-друге, діалог між державою і місцевим самоврядуванням також має бути врегульований, а нормах 50 відсотків членства в кожній всеукраїнській асоціації природньо зробить максимум сьогодні дві-три асоціації, а завтра вона може бути одна, як в шведів. Але, ще раз, я підтримую пана Ігоря і підтримую наших шведських колег, це буде через кілька років, а не сьогодні штучним шляхом. 
І останнє, що хотів би сказати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, регламент, пане Олександр. Тому прошу…

КОРІННИЙ О.О. Останнє. Механізм узгодження позицій, для того щоб бути one voice, як кажуть колеги, є. І це Національний конгрес місцевого самоврядування, який десь загубився, його треба знайти. Ми як молода асоціація готові підключитися до цього конгресу і виробляти один голос між собою. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Олександре. 
Тож прошу, хто вже висловився, будь ласка, опустіть руки. 
Пані Лариса Білозір, прошу до слова. Потім, Віталій Безгін, я вам надам. Пані Лариса. 

БІЛОЗІР Л.М. Доброго дня, колеги, ще раз, з ким не віталася. Ну, насправді я все ж таки вважаю, що цей закон, якщо ми його приймемо, то він навпаки розпорошить голос громад. Тому що вже ми бачимо, бачите, як дискутують керівники цих асоціацій. Ми бачимо відсутність такої належної взаємодії та співпраці, і розуміння. Якась така нездорова конкуренція. Мені зовсім не подобається наша дискусія тут, яка між асоціаціями. І цим, звичайно, користуються, наприклад, в Кабміні. Тому що дуже часто проекти законів, проекти постанов Кабмін надсилає окремо на одну асоціацію, окремо на іншу, навіть без їхнього відома. Тобто спільно немає взагалі розуміння, що відбувається. В цій мутній воді дуже класно ловити рибку, розумієте, і користуватися цим. 
Тому мені здається, що… я погоджуюся з усіма керівниками  асоціацій, які говорять про те, що потрібно не тільки от цей пункт обговорювати, а те, що потрібно міняти інші норми закону: щодо механізму взаємодії між асоціаціями, щодо консультацій держави з асоціаціями. Я вже говорила на підкомітеті, коли в Польщі створена постійно діюча комісія при Кабміні, куди входять три представника від Кабміну і по три представника від інших асоціацій: там асоціація районів, і міські громади, і сільські громади. І там вони спільно напрацьовують позицію. Оце треба обов'язково зробити, а не так, щоб уряд користувався цим і до одних доводив до відома свої рішення, до інших – ні. 
Тому мені здається, що тут потрібно ще розглянути інші зміни до закону, і, звісно, дискусія неоднозначна, я розумію і одну, і іншу сторону. Тому все ж таки асоціації… От та вимога про 50 відсотків, то я б взагалі зробила, щоб вони були на дві третій території. Тому що, якщо ви претендуєте на всеукраїнську асоціацію, то ви маєте доступ майже до всіх громад. Це моя точку зору. Тому у нас, дійсно, є певні проблеми… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Лариса, у нас втрачається зв'язок, завершуйте, будь ласка. 

БІЛОЗІР Л.М. Колеги, я буду утримуватися. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую за вашу позицію, і не забудьте вимкнути "руку", як-то кажуть, пані Лариса. 
Віталій Безгін. І потім - Ігор Абрам'юк. І у нас ще Сергій Іванович Чернов. Віталій Безгін. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую. 
В мене коротка ремарка це здебільшого навіть рефлексія на те, що казав пан Корінний, оскільки я дуже не люблю, коли лунає маніпуляція, а зараз, власна, лунала чергова маніпуляція. Прозвучала фраза, що сьогодні штучним шляхом хочуть щось там обмежити. Так ось, не сьогодні, пане Корінний, а в 2008 році. І ви, коли були головою громади, чомусь попередні роки ви не боролись з цим питанням, а тоді, до речі, студентом був, коли це сталося. Тому давайте не маніпулювати. Даний закон: а) проблему не вирішує; чинне законодавство, яке ви називаєте сьогодні штучним шляхом, в тому числі забезпечило те, що ваша асоціація, яку ви очолюєте, отримала статус всеукраїнської.
Тому давайте все ж таки поважати один одного, не маніпулювати, і якщо ми хочемо системно змінювати законодавство в даній сфері, то системно до нього і підходити, а не ухвалювати ….. конкретно під одну конкретну асоціацію. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталію.
Я прошу теж опустити руку після вашого… 
Ігор Абрам'юк, прошу. Директор з розвитку Всеукраїнської асоціації громад. Прошу, вам слово. 

АБРАМ'ЮК І.С. Дякую. шановні народні депутати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас ще потім один виступаючий - і ми завершимо обговорення, якщо немає більше бажаючих. Прошу.

АБРАМ'ЮК І.С. Дякую. Дякую за можливість озвучити позицію Всеукраїнської асоціації громад. І я радий, що сьогодні ми дуже часто чуємо словосполучення "єдиний голос місцевого самоврядування". І ми маємо до цього звикати вже, так, як свого часу звикли до терміну "децентралізація". Бо, дійсно, цей єдиний голос вкрай важливий і для держави, і для місцевого самоврядування. Але єдиний голос – це не те ж саме, що єдина асоціація. Інколи, навпаки, в єдиній асоціації важко дійти єдиного голосу або цей же голос може бути перекритий чиїмось більш сильним і фінансово спроможним. Тому єдиний голос – це радше домовленість, компроміс між різними рівнями і різними типами органів місцевого самоврядування для посилення позицій в діалозі з урядом. Його можна досягати і в рамках різних асоціацій. І Закон про місцеве самоврядування не встановлює обмежень по членству ОМС в асоціаціях. 
Так, обмеження є в Законі про асоціації, але воно не має ґрунту ні в національному законодавстві, ні в хартії. І зважте на ту особливість, про яку вже говорили, що, за нашими даними, майже 90 відсотків громад зараз є членами більше як однієї асоціації, яка має всеукраїнський статус. 
В Європі ситуація також неоднозначна. Європейська хартія закріплює право на свободу асоціювання. Є приклади вільного членства  в більше  як в одній національній асоціації, наприклад Австрія, Польща і, можливо, інші країни. 
В багатьох європейських країнах діють кілька національних асоціацій. В Німеччині, до прикладу, є дві асоціації базового рівня, їх парасолькове об'єднання на рівні держави. В Польщі – 4 асоціації базового рівня, і всі вони, до речі, беруть участь у цій комісії - уряд-асоціації. 
Тому, які варіанти для України? На нашу думку, їх два. 
Перше. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Степанович, регламент, прошу завершувати. 

АБРАМ'ЮК І.С. Буквально півхвилини. Або підтримати і дозволити ОМС самостійно визначитися, або, якщо не дозволяти членство в більше як в одній, то давайте поділимо базовий рівень на кілька підрівнів, так як, власне, до сих пір було: міські і сільські, - щоб були однотипні громади могли об'єднуватися в кілька всеукраїнських членів. А між собою, може, якийсь варіант гостьового чи асоційованого члена. Якщо не робити ні те, ні те, то це шлях до монополізації. 
Колеги, дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Ігор Степанович. Дякую за вашу позицію.

АБРАМ'ЮК І.С. Якщо можна, просто...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Микиша, прошу, вам слово. 
Я перепрошую, я даю максимально слово. Ви, якщо можете, позицію треба враховувати. Дякую.  Прошу виключити мікрофон. 

МИКИША Д.С. Андрій Андрійович, там ще хтось хотів. Я хотів би завершити як автор законопроекту після всіх...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Просто по черзі надається слово народному депутату, а потім ще у нас Сергій Іванович Чернов ще тримає руку.
Ігор Степанович Абрам'юк виключіть, будь ласка, мікрофон у себе. Дякую.
Дмитро Микиша, прошу вам слово. 

МИКИША Д.С. Андрій Андрійович, я б хотів би послухати Сергія Івановича, я вже завершив. І потім ми переходимо …

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Іванович Чернов, прошу включитися і  висловити…

ЧЕРНОВ С.І. Дякую, Андрій Андрійович.
 Я розділяю точку зору Віталія Юрійовича Безгіна і Оксани Білозір. І хочу сказати, що сьогодні це не ті питання, які першочергові. Аби ми вносили зміни в закон і змінювали понятійний апарат після реформи децентралізації – так. Якщо б ми говорити про підсилення ролі асоціацій – так. Якщо б ми говорили про делегування якихось повноважень з боку держави асоціаціям – так. А це питання, я вважаю, воно не актуальне сьогодні. І наша асоціація в цій редакції цей законопроект не підтримує. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за вашу позицію.
Прошу теж вимкнути "руку". Дмитро Микиша, вам слово.

МИКИША Д.С. Дякую.
Я завершу. Дуже багато запитань, і якраз звернули всі увагу, а чого ж не робиться комплексно? Так у мене запитання якраз до всіх представників асоціацій. Я народний депутат трохи більше року - і одразу зареєстрував законодавчу ініціативу по зміні деяких речей щодо асоціацій. Що заважало представникам асоціацій, які вже багато років очолюють їх, внести відповідні зміни? 
І хотів би якраз підсумувати. Це дуже добре, що такий технічний маленький законопроект розпочав таку величезну дискусію щодо асоціацій, щодо їх статусу, ролі в нинішньому житті держави і органів місцевого самоврядування окремо. 
Так, ми повинні більш суттєво та ґрунтовно підійти до визначення, до покращення діяльності та взаємодії між державою та органами місцевого самоврядування. І я повністю підтримую це,  і готовий включитися і працювати. Але наразі ми розглядаємо законопроект 2668, в якому є виключно одна маленька технічна норма. І, будь ласка, не змішуйте все в один маленький законопроект. Якщо ви хочете змінити щось на краще, звертайтеся як асоціації до мене і до моїх колег народних депутатів, щоб ми вийшли з відповідними законодавчими ініціативами. А наразі ми розглядаємо одну маленьку, коротеньку ініціативу, щоб органи місцевого самоврядування мали право бути членами більше ніж однієї асоціації з всеукраїнським статусом. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Сергійович. Дякую за вашу позицію. 
Шановні колеги, я вам висловлю свою позицію, і потім перейдемо до вже завершення. 
Я за цей законопроект утримався, тому що, дивлячись на ту жваву дискусію, в яку виходить даний законопроект тут зміною в одну строчку, у нас є законодавча ініціатива на рік, ми казали про комплексні зміни, про все. Я впевнений, що я б за нього і тут утримався, тому що він потребує достатньо великого доопрацювання. 
Ітак, колеги, ми завершили з вами обговорення. У нас згідно статті 114 Регламенту Верховної Ради України є 3 варіанти розвитку подій: рекомендувати Верховній Раді України проект прийняти за основу, проект відхилити, проект відправити автору на доопрацювання. Але, зважаючи на сьогоднішнє, і взагалі обговорення, яке було на підкомітеті, я пропоную дослухатись висновку Головного науково-експертного управління, яке ми вже отримали з вами, що положення чинного законодавства України про асоціацію органів місцевого самоврядування потребують певного переосмислення і осучаснення, і в цьому контексті є потреба в більш комплексному удосконаленні норм відповідного закону. 
Пропоную відкласти прийняття рішення з даного питання, а асоціаціям пропоную створити спільний майданчик для діалогу та напрацювати комплексні зміни до Закону України про асоціації…. І також прошу долучити автора даного законопроекту Дмитра Микишу, Віталія Безгіна та голову підкомітету Дмитра Гуріна. 
Колеги, якщо, я вважаю, що є спільна згода відкласти розгляд даного питання, пропоную за нього не голосувати, і ми перейдемо до "Різного". 

МИКИША Д.С. Ні, пане голово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Переходимо до "Різного".

МИКИША Д.С. Пане голово, будь ласка, поставте на голосування на підтримку. Якщо комітет не підтримає...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитро, я вам ще раз кажу, є на сьогодні зауваження Головного науково-експертного управління..

МИКИША Д.С.  І так, ми як народні депутати його врахувати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте, хтось один із нас буде розмовляти. Дякую.
Ми зможемо до нього перейти, але він потребує доопрацювання. Він потребує обговорення. Багато дискусій по ньому є. Тому я впевнений, що ми його відкладемо на розгляд трохи згодом. Ви проговорите, буде бачення, що в нього є розуміння, і ми перейдемо до його голосування. А зараз, колеги, пропоную відкласти розгляд даного питання, не голосувати, і переходимо до розділу "Різне". 
Чи бажають виступити члени комітету, чи є ще оголошення, заяви? Олег Дунда хотів...
(Загальна дискусія)
 
ДУНДА О.А. Пане голово, дивіться, по-перше, якщо в нашому порядку денному стоїть, я все ж таки просив би дати можливість членам комітету за це проголосувати. Давайте почнемо спочатку з цього. Я не бачу, в чому проблема.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, я ж не кажу про проблему, я просто кажу, що багато є на сьогодні зауважень, тому ми його перенесемо, обговоримо і розглянемо інакше. 
Прошу, Ігор Гузь. 

ГУЗЬ І.В. Андрій Андрійович, всі ж тут дивляться, так не робиться. Я вам кажу як заступник голови комітету: так не робиться. Є автор законопроекту, пройшло обговорення, є різні думки, є різні бачення. А автор законопроекту каже: "Давайте голосувати". І ми по Регламенту це пройшли. Голова комітету каже: "Воно не готове, давайте переглянемо", - і все інше. 
Це ні в тин ні в ворота. Я закликаю поставити на голосування, навіть розуміючи, що воно не набере зараз голосів, але так не робиться. Не грайте в ці історії. Тому що я вважаю, що в середу просто з питання принципу, в середу, ми почнемо наш комітет з розгляну цього питання, навіть якщо Микиша буде проти. І ми розпочнемо розгляд цього законопроекту в середу номер один, або ми не розпочнемо розгляд будь-яких інших питань. 
(Загальна дискусія)
  
ГУЗЬ І.В. Андрій Андрійович, не самоуправствуйте на комітеті! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Ігорю, дякую.

ГУЗЬ І.В. Не самоуправствуйте на комітеті! 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає самоуправства.

ГУЗЬ І.В. Дякую. Поставте на голосування.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Ігор, я перепрошую вас, але ви завжди намагаєтеся розмовляти методом ультиматуму. Ми пам'ятаємо, як ви теж саме вели деякі речі. Я розумію і поважаю вашу позицію, але таким чином, як ви ведете, це не є коректно по відношенню до всіх народних депутатів. Тому…

ГУЗЬ І.В. Ні, по відношенню до вас, пане Андрій Андрійович. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Ігорю, дозвольте я теж договорю, для того щоб ви мене почули. 
Немає самоуправства. Ми з вами розглядаємо, але коли є великі зауваження і немає спільної позиції…

_______________. Андрій Андрійович, будь ласка, я би теж поставив. То наші колеги. Завтра другі якісь законопроекти будуть проходити - вони теж будуть принципово так стояти. 
Я думаю, що ставимо давайте на голосування, визначимося - та і все. Давайте підтримуємо….

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ми поставимо його на голосування, якщо зараз буде внесена пропозиція.
Пане Віталій, прошу. 

БЕЗГІН В.Ю. Дякую, пане голово. 
Дивіться, ну, пане голово,  я розділяю вашу позицію в тому контексті, що ми розуміємо, що об'єктивно комплексне рішення - воно є більш правильним. Але якщо автор наполягає, якщо колега Гузь наполягає, ну, будь ласка, давайте винесемо. Якщо хтось впевнений, що є голоси зараз "за", давайте виносити в такій редакції. Якщо впевнені, що в такій редакції це може пройти в залу, давайте винесемо. Без питань, колеги. Я просто не розумію, навіщо зараз збільшувати конфлікт, якщо можна доопрацювати. Але якщо є таке бажання, давайте ставити на голосування. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Віталій,  я прошу тоді внести вашу пропозицію на голосування. Пан Віталій Безгін, пропозицію на голосування. 
Дмитро Микиша, ваша пропозиція, будь  ласка, ви як автор законопроекту. 

МИКИША Д.С. Моя пропозиція - поставити зараз на голосування, а комітет визначиться, чи підтримати, чи не підтримати, чи відправити ініціатору законодавчої ініціативи. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, пане Дмитро, ви повинні, якщо ви хочете винести на голосування, ви як автор законопроекту, у нас рішення зараз немає на комітеті. Підкомітет не визначився. 

МИКИША Д.С. Комітет може визначитися зараз.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ваша пропозиція. Я прошу вас визначитися як автора законопроекту, яку позицію ви хочете поставити: прийняти за основу, другий проект – відхилити; третя пропозиція наша - відправити автору на доопрацювання. 
Будь ласка, визначіться, це занесеться в протокол, і згідно цієї позиції будуть голосування. Це згідно Регламенту, пане Дмитро. Якщо ви вносите цю пропозицію, будь ласка, озвучте її під протокол.      

МИКИША Д.С. Вношу пропозицію під протокол. Прошу поставити на голосування: підтримати законопроект  за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

ДУНДА О.А. Пане голово, прошу заслухати пропозицію: за основу з урахуванням 116 статті Регламенту.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

ДУНДА О.А. Щоб можна було робити зміни до інших статей, якщо потрібно.

 ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Андрійович, дякую, але  пропозиція вже прозвучала Дмитра. Тому ми зараз ставимо на голосування пропозицію Дмитра Микиши: проголосувати законопроект 2668 за основу.
Я, Клочко Андрій Андрійович, в такій позиції, як зараз було висловлено,  голосую – проти. Прошу визначатися.
Аліксійчук. Переходимо до голосування, шановні колеги, за законопроект 2668.
Аліксійчук Олександр. Немає.
Балога Віктор. Немає.
Безгін Віталій.

БЕЗГІН В.Ю. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти.
Білозір Лариса.

БІЛОЗІР Л.М. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Утрималась. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович.

ГУРІН Д.О. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Десь в дорозі, зараз доєднається.
Качура Олександр Анатолійович. Немає.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Лозинський Роман Михайлович. Немає.
Микиша Дмитро Сергійович.  Немає Микиши. А, є? 

МИКИША Д.С. (Не чути)
  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Є.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Утрималась.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав. Не доєднався.
Рубльов Вячеслав. 

РУБЛЬОВ В.В. Проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Проти. Дякую.
Саврасов Максим Віталійович. Десь був, тільки що бачив.

САВРАСОВ М.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бачу, чую.
Чорний Дмитро Сергійович. Немає.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – проти.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. Немає.
Шановні колеги, у нас 5 – за, 6 – проти, 8 – утрималося. Рішення не прийнято.
Переходимо до "Різного". Чи бажають виступити члени комітету, чи є оголошення, заяви? Є? Олег Андрійович, у вас була заява, прошу.

ДУНДА О.А. Дивіться, я вже озвучив, у нас закінчився важкий 2020 рік, у нас було багато подій: ми зробили децентралізацію, у нас пройшли місцеві вибори, у нас там було реформування, недореформування, і багато ще чого. Я думаю, що по результатам цих подій нам відповідні голови ЦОВВ - це пан Діденко, пан Чернишов, треба їх запросити, щоб вони зробили доповідь по результатам цього року і  сказали про свої плани на 2021 рік. Якщо не проти, на 27-е, на середу, їх запросити із цією доповіддю.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре, я думаю, ми від комітету запросимо. 
Олександр  Сергійович Корнієнко ще додасть. Прошу, Олександр Сергійович.

_______________. Пане голово, можна ще я потім скажу два слова?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, звичайно, звичайно. І Рубльов, я бачу.

КОРНІЄНКО О.С. Контрольна функція  - це дуже важливо, але давайте якось теж грамотно нею користуватися. 
Дивіться, ЦВК, те, щоб це було якісно, а не просто ми визвали…, то треба, за моїми оцінками,  приблизно місяць ще на те, щоб узагальнити інформацію по місцевим виборам. Я спрямував, інформую комітет, колег, що я спрямував біля тисячі звернень до територіальних виборчих комісій по всій країні, і до мене надходять відповіді. Аналогічні відповіді надходять зараз до ЦВК, і ми ділимося цією інформацією одне з одним. Для того, щоб це було ефективно, це стосувалося результатів місцевих виборів, які дійсно були основною подією для ЦВК і для країни, як ми дізналися в минулому році, треба ще час точно. Тому я б тут зі строками був би обережний, обрав би більше часу. 
Те саме стосується Чернишова. Насправді, коли його….. весь час треба якийсь час підготуватися. Але, наприклад, я б вже дочекався передачі майна, щоб вже Мінрегіон нам якось почав звітувати про перший етап децентралізації, реалістичної, фактичної, коли  громади мали отримати майно з районів. Там багато проблем, частина регіонів не справляється, частина -  справляється. 
Є питання по ДФРР, але вони раніше березня теж не є… практичними. Давайте тут просто порадимося, може, підкомітети дійсно визначать, як краще, як швидше, який термін найшвидший може бути, вступлять в якусь переписку. Тому що просто, якщо ми на завтра викличемо людей, це буде – ми на завтра викликали людей, буде такий приблизно результат.
Дякую. 

_______________. Зразу відповідь, якщо не проти. Дивіться, я з бізнесу, я розумію: якщо ти чимось займаєшся, якщо ти чимось керуєш, і це якісно, то ти завжди тримаєш руку на пульсі. Я не розумію Голову ЦВК або міністра, якому для підготовки потрібно місяць. Тоді ти не керуєш, тобто ти не відповідаєш за ті справи, які відбуваються в твоєму органі.
Відносно звернень, я так думаю, що там звернення будуть постійно. І вони постійно будуть їх обробляти, обробляти… Це дуже такий тривалий процес, і ніколи не закінчиться. 
Ще, повертаючись, почекайте, що це за керівник, якому місяць потрібно на підготовку? Навіщо він потрібен? Тим паче, я так розумію, у нас йде питання до зміни Кабміну. Я думаю, до цієї зміни доречно їх заслухати, щоб потім не втрачати час.
Дякую.

КОРНІЄНКО О.С. Це точно не стосується. Можна я тоді відповім? Це точно не стосується ЦВК, бо воно не є керівниками ТВК, це законодавство про вибори так влаштоване, пані Аліна зараз розкаже детальніше. І вони прямо мають вступати в переписку з ТВК, щоб отримати інформацію. Там немає такого, як Чернишов, що він подзвонить губернатору – губернатор йому відповість. Голова ЦВК не може подзвонити голові ТВК. Тобто давайте ще органи розрізняти тоді. Я теж хотів би заслухати, наприклад, Національне агенцію державної служби, але в нас є розуміння, коли це краще зробити: коли розпочнуться конкурси і будуть перші результати щодо цього….. 
В нас там є звіт Рахункової палати, ми будемо його скоро оцінювати, по агенції. Ну, тобто давайте якось планувати це все більш так… менш емоційно. Це моя позиція. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олександр Сергійович.
Аліна Леонідівна Загоруйко, а потім - Вячеслав Рубльов. Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Дякую, колеги. 
Перепрошую, я в дорозі, можливо, буде поганий зв'язок, але я буду старатися дуже коротко. 
Дивіться, я не буду коментувати порушене питання в частині цовок, але хочу нагадати колегам, що Центральна виборча комісія не є цовкою - це незалежний колегіальний орган. І просто так викликати, щоб почути, як там… Ми навіть не розуміємо, з яким питанням ми хочемо викликати. Я зараз, наприклад, чітко не почула аргументацію: викликати Діденка, щоби що? Дізнатися, як пройшли вибори? Так ми на рівні депутатів своїми зверненням, там запитами таку інформацію легко можемо отримувати.
Але питання навіть в іншому. Я ще раз нагадую, що Центральна виборча комісія в питанні місцевих виборів, вона виключно здійснює там загальну координацію, вона ніяк не проводить ці місцеві вибори. На те вони й місцеві, що їх проводять відповідні місцеві територіальні виборчі комісії. 
А щодо питань узагальненої практики, виконання чи застосування законодавства про вибори, яке ми з вами приймали, тут да, тут вже ЦВК абсолютно правомочна. Із цим питанням, до речі, якраз, можливо, і прийшов час повідомити колег, що на одному із засідань, яке в нас заплановане в лютому, ми маємо плани заслухати голову Центральної виборчої комісії, який нам і окреслить основні напрямки, які потребують законодавчого доопрацювання. Тому що  на підставі тої інформації, аналітичної, яку збере Центральна виборча комісія, яку нададуть суб'єкти виборчого процесу, вони цю інформацію узагальнять, розкажуть нам, в чому ж все-таки були основні такі наріжні камені застосування виборчого законодавства. І далі наша робота знову ж таки –  врахувати чи не врахувати, вдосконалити деякі положення виборчого законодавства чи ні. 
Тому на даному етапі відволікати незалежний колегіальний орган такими викликами на комітет я не вбачаю за доцільне. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна.
Вячеслав Рубльов, прошу, ваша позиція. 
Дякую за те, що роз'яснили. Я думаю, що ми тоді трохи сформулюємо, Олег Андрійович сформулює запитання, і ми тоді зможемо проговорити це на комітеті, сформулювати і призначити дату, щоб це було не просто  "прийдіть до нас в гості", а будь ласка, з конкретикою, з конкретним запитанням.

ДУНДА О.А.   Тоді, якщо ви не проти, Андрій Андрійович, ми  винесемо це  питання на 27-е на голосування, щоб комітет визначився. 
А відносно…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Єдине що… Олег Андрійович, пробачте, що вас перебиваю. Для того, щоб визначився  комітет, треба сформулювати список запитань, по яких ми хочемо…

ДУНДА О.А.   У кожного депутата є свої запитання в цьому …, які він хоче  задати і одному голові, і іншому, я в цьому впевнений. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я також впевнений. Але для того, щоб була у нас конструктивна розмова, ці питання можна підготувати, для того щоб отримати конструктивну відповідь, а не просто "розстрілювати" з комітету…

ДУНДА О.А.   Ну дивіться, це ж  буде доповідь. Залежить від того, як вони будуть доповідати. Може, вони так розкажуть, що у них так гарно  все це проводиться - і не буде відповідно до них запитань. Але прозвітувати за результатами  року – ну це було б дуже добре і доречно. 

РУБЛЬОВ В.В.  Олег Андрійович, давайте ми це обговоримо пізніше. 
Андрій Андрійович, якщо дозволите, я відверто скажу, що сьогодні основна проблема, напевне, в регіонах –   районні ради. Там передача майна десь відбувається краще, десь - гірше. Але основне питання, яке цікавить людей, тих, що обралися, тих, що стали відповідно представниками, головами районних рад, вони кажуть: "А що  з нами далі буде після 01.07?" І тут я хотів би, щоб ми десь спільно з комітетом обговорювали і визначалися і з їхніми повноваженнями. Тому що знову ж таки певне майно вони можуть використовувати успішно і для розвитку нових великих районів, а, тим більше, що в Конституції передбачено, що є районні ради, і нікуди ми від них  не дінемося, наступні принаймні 5 років. Тому я думаю, це питання важливе, вирішення якого чекають від нас регіони. Сподіваюсь на підтримку вашу, голово, і відповідно нашого депутатського корпусу комітету. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Вячеславе.
Шановні колеги, є бажаючі ще задати питання, в "Різному" виступити? Якщо ні, я щиро вдячний всім за роботу. Дякую за підтримку, за конструктивну позицію.
Оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім. До побачення. Наступне засідання в нас з вами в середу. 

