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СТЕНОГРАМА 
засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування  
03 вересня 2020 року
Веде засідання голова Комітету КЛОЧКО А.А. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! Прошу активувати ваші електронні картки, будь ласка, зареєструйтесь. У нас всі картки активовані, технічна служба? 
Зареєструвалось 19 народних депутатів України. Нагадую, що до складу нашого комітету входить 27 народних депутатів. У відповідності до статті 44 Закону України про комітети засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутньо більша половини від затвердженого Верховною Радою складу його членів. На засіданні сьогодні присутні 19 народних депутатів, засідання комітету є повноважним. Ми розпочинаємо з вами засідання. 
Колеги, на сьогоднішньому засіданні відсутній секретар комітету Дмитро Валерійович Ісаєнко, тому пропоную за секретаря сьогоднішнього засідання визначити Олександра Корнієнка. Немає заперечень? Олександр Сергійович, ви не проти? Дякую. 
Колеги, враховуючи, що пленарне засідання комітету розпочнеться у нас о 10-й, пропоную прийняти порядок денний за основу та в цілому. Прошу підтримати і проголосувати. Прошу поставити голосування.
За – 15. Проти  – 3. Утрималось – 0. Рішення прийнято.  
І так, переходимо до питань порядку денного: про уточнення окремих положень законопроекту про внесення  змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур (реєстраційний номер     3971).
Олександр Сергійович, прошу вас проінформувати комітет, про які уточнення йдеться.

КОРНІЄНКО О.С. Да. Я все-таки  пропоную повернутися до ідеї надати Центральній виборчій комісії повноваження  забезпечувати, організувати та  проводити опитування  громадської думки. Ми врахували зауваження, провели діалог з Центральною виборчою комісією, врахували зауваження шановної голови підкомітету пані Загоруйко щодо  недостатньо прискіпливого прописування в порядку цього можливого опитування та  його фінансування. А також врахували зауваження наших політичних колег по комітету (тому що в комітеті немає опонентів, є тільки колеги) щодо того, що такі опитування можуть використовуватися для якихось політичних маніпуляцій щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, додавши окремий пункт, що такі опитування не можуть стосуватися будь-яких питань щодо  конфлікту на Донбасі, зокрема питання виборів на тимчасово окупованих територіях, економічної взаємодії (це та сама вода в Крим), також порядку управління такими територіями. Тим самим ми підкреслюємо, що це робиться не під вирішення конфлікту, не під справи, які зараз відбуваються по  дипломатії, а для  реалізації просто визначення громадської думки. 
Також хочу нагадати колегам по комітету вже з політичної партії  "Слуга народу", що ми з вами йшли з гаслами народовладдя. Ми працюємо  над  цим пакетом, там є багато  законопроектів, один з них –  про референдум –  ми будемо розглядати. Я сподіваюся, що  колеги з "Слуги народу" будуть одноголосно його підтримувати. Соціологічні опитування  або опитування  громадської думки, вони не є інструментом народовладдя, вони не є… їх результати не є обов'язкові для виконання, це зрозуміло, але я думаю, що ми маємо в правовій державі нашій, враховуючи ту програму, з якою ми йшли, і про яку треба нам всім  пам'ятати, ми обіцяли з людьми радитися. Якщо певні політичні сили вважають, що парламент – це єдиний голос народу в цій країні, то я хочу нагадати, що це не так, і неодноразово українське суспільство це доводило і показувало. Тому тут є як би політична складова, є складова законодавча. Тому прошу  повернутися до розгляду із урахуванням тієї нової, оновленої редакції, яку я скинув в чат комітету. І можемо її також роздати на руки, якщо треба паперовий варіант. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Сергійовичу. 
Олександр  Качура і Роман Лозинський, і Віталій Безгін. 
Добре.  Ігор Гузь. Прошу, вам слово. 

ГУЗЬ І.В. Дорогі друзі, анекдоти, парламентаризм. Значить, виборці повинні знати про те, що деякий час тому ця норма, якої не було 30 років в законодавстві, про те, що ЦВК буде проводити соцопитування, з'явилася. Вчора ми всі зібрались на комітет: пан Корнієнко, колеги запропонували: "Давайте знімемо цю дискусійну норму". І ми...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Запропонував Роман Лозинський.

ГУЗЬ І.В. Ок. Ми її зняли вчора, да?

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.

ГУЗЬ І.В. Пане Корнієнко, ви голосували "за"? Пан Корнієнко голосував проти. Очевидно, вечерком пана Корнієнка запросили в Офіс Президента  погуторити про перспективи і під ніч нас повідомляють, що сьогодні буде з цього питання додаткове проведення комітету. Слухайте, це не просто смішно, це абсолютно недолугі підходи діючої влади і "Слуги народу". Це моя суб'єктивна точка зору. 
По-перше, я хочу, щоб люди, які будуть дивитися, власне, запис чи зараз в прямому ефірі наш комітет, розуміли, про що йдеться. Центральна виборча комісія ніколи не проводила соціологічних опитувань. Соцопитування мають проводити будь-які інституції недержавного характеру, а для внутрішніх соцопитувань в держави є інститути різного характеру, різного ґатунку, які можуть цим займатися. Але це Центральна виборча комісія за два місяці до місцевих виборів, яка не зрозуміло, з якою метою це буде робити і кому буде це подавати, яким чином буде маніпулювати і так далі. 
"Слуги народу" і пан Корнієнко, напевно, знайомились з точкою зору  громадянського суспільства, різного роду інституцій, депутатів, різних груп і так далі. Про що ми говоримо? Про яке народовладдя ми говоримо, друзі? Ми сьогодні обговорюємо надання можливості ЦВК проводити соцопитування закриті, відкриті, Донбас, не Донбас   і так далі. 
Але навіть не це я вважаю, що є кричущим. Сам факт, де системність ваша, друзі? Вчора ви в переважній більшості це питання відхиляєте. Що сталося за ніч? Які фактори вас змусили змінити точку зору? Я ще раз кажу, це Офіс Президента, який нав'язує парламенту, безпосередньо "Слузі народу", нашому комітету ті чи інші рішення. Так поступати не можна, це неправильно, це неадекватно. 
І ще раз кажу, я вважаю, що ЦВК має займатися тим, чим воно займалося 30 років, а не займатися соцопитуванням. Я буду голосувати проти і закликаю колег категорично голосувати проти. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігорю. 
Романе Лозинський, прошу, вам слово. Віталій Безгін –  наступний.   

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Пане голово, Роман Лозинський, фракція "Голос". 
В мене найперше є три питання до вас як до голови комітету, який ще не сказав чому ми сьогодні зібралися, і я дуже прошу, аби ви відповіли на кожне з цих питань. Дуже часто, на жаль, на цьому комітеті не звучать прямі відповіді на прямі питання. 
Перше питання. Вчора ми закрили наш комітет о 17:15. О 22:30 ми отримали повідомлення про ранковий комітет. Скажіть, будь ласка, що відбулось між 17:15 і 22:30, які обговорення, які дискусії, кого з членів нашого комітету, бо саме ми відповідальні за прийняття подібних рішень, залучали до таких розмов, дискусій, можливо, напрацювань, можливо, робочих груп, можливо, справді, якийсь сенс, але нам не пояснили, а просто вночі прийшла есемеска: "Приходьте вранці на комітет"? Це перше. 
Друге. Ми вчора зняли цю норму, з якої аргументації, тому що законопроект, який ми розглядаємо, звучить: "Перегляд окремих норм виборчого законодавства". Ви всі читали цей закон, дорогі колеги, законопроект? Там є норми, які ми переглядаємо. Там є норма про це опитування де-факто всеукраїнський референдум, без закону про референдум? Цієї норми немає. Так про що ми зараз взагалі говоримо з юридичної точки зору? Що ми з вами обговорюємо? Норми, якої не існує ми зараз обговорюємо на цьому комітеті, порушуючи всі регламенти, всі наші норми. 
І третє питання, пане голово. Чи готові ви як голова комітету, який сьогодні прийме рішення, особисто понести відповідальність за потенційні наслідки, які можуть відбутися у разі, якщо таке опитування буде проведено. Я дуже прошу відповісти вам на ці три  питання.  А використовуючи ще хвилину і 18 секунд свого виступу, я хочу зазначити свою думку.
Перше. Опитування будь-які в день виборів – це референдум, друзі. Це референдум! Зараз в нас немає закону про референдум. Те, що це назвали опитуванням громадської думки, нічого не означає. Ми в поле запускаємо тисячі людей, які будуть задавати незрозумілі нам сьогодні питання. Можливо, маніпулювати, можливо, ні. Ми цього не знаємо. Ми запускаємо референдум без закону, і це дуже небезпечна річ. 
Друге. Це все відбувається за кошти українців, за бюджет. Не за гроші "Слуги народу", які отримали з державного фінансування чи від своїх донорів. Шановні колеги, це за державний бюджет. І це ще одна велика загроза. 
Третє. Скільки днів залишилось до початку виборчого процесу? Два. Скільки днів залишилося до виборів? 53. На вашу думку, це нормально проводити такі зміни за два дні до початку виборчого процесу? Позавчора, за 20 хвилин до засідання цю норму внесли. Вчора її зняли. І сьогодні, за півгодини до засідання і за два дні до початку виборчого процесу її вносять. У вас є якісь сподівання, що будь-які запобіжники щодо Донбасу, які там прописали, інші, спрацюють? В мене чітко розуміння, що в такий спосіб такі рішення не приймаються – тільки червона кнопка. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Романе, за ваш виступ. Але запобіжники тут є, і вони зараз надіслані, ви їх читати можете. Кожен з вас нову редакцію прочитає. 
Перепрошую. Віталій Безгін. 

БЕЗГІН В.Ю. Добрий ранок, шановні колеги! Дивіться, такий у нас накал в залі. Я думаю це через те, що в нас все ж таки стартувала місцева виборча кампанія, тому всі намагаються капіталізуватися на тому чи іншому питанні. 
Дійсно, ми вчора це питання знімали з розгляду. Я просто нагадаю насправді те, що я казав вчора. Чому такий варіант проведення соціологічного опитування є в чомусь логічним? Через те, що зараз так сталося, що безпосередньо дослідження приватних компаній дуже часто використовуються як елемент передвиборної боротьби. І тому мати такий інструмент незалежний державницький, в принципі, правильно. Вчора, коли ми це питання знімали, ми озвучували конкретну пересторогу, яка була, це безпосередньо стосувалося питань, пов'язаних з тимчасово окупованими територіями, які тим більш зараз дуже часто є в інформаційному просторі через непослідовні і, м'яко кажучи, непроукраїнські вислови певних членів Тристоронньої контактної групи з боку України. Але та редакція, що сьогодні пан Корнієнко нам пропонує, вона якраз-таки відрізняється від того, що було вчора, тому що пункт 7 безпосередньо даної правки тепер звучить таким чином, я просто його зачитаю, оскільки нас дійсно дивляться українці.
"До переліку питань по опитуванню громадської думки не можуть бути віднесені питання тимчасово окупованих територій, зокрема, питання виборів на питання тимчасово окупованих територіях, економічна взаємодія з тимчасово окупованими територіями, порядок управління такими територіями".
Мені здається, що цей запобіжник, він майже достатній. Єдине в мене прохання: якщо зараз ми можемо під стенограму внести, так само додати, що не виноситься питання амністії і так само не виноситься питання взаємодії з країною-агресором. Я думаю, у такому формулюванні у нас є достатня кількість запобіжників...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я впевнений, що це ми можемо додати до...

БЕЗГІН В.Ю. ...щоб ніхто не міг таврувати в даному випадку владу, що вона намагається якимось чином здавати державні інтереси, а ми підкреслили, що ми винятково стоїмо на позиціях народовладдя і на позиціях захисту територіальної цілісності України і повернення всіх тимчасово окупованих територій під її прапор.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Я впевнений, що дане ми можемо додати до тої пропозиції, яку Олександр Корнієнко ще раз озвучить, але вже з урахуванням вашої думки. Вона також важлива.
Олександр Качура, прошу, вам слово.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". Насправді, колеги, ми вчора розглядали вже дане питання, і за вчорашній день я також проконсультувався з багатьма фахівцями, які сказали, що сама ця інституція, яка запроваджується, і сам механізм, він є доречним, що це дійсно є інструментом взаємодії з народом України. Тому що в нас проблема була у всіх влад, що вона ніколи не чула народ України. І ми такий інструмент надамо.
Більше того, тут у нас є противники, я так розумію, європейської інтеграції, Європейського Союзу. Тому що передбачено в законопроекті, що, окрім державного бюджету, фінансування буде відбуватися за рахунок міжнародної технічної допомоги і допомоги Європейського Союзу. Тут кажуть, що якісь, можливо, будуть у нас зради, да, відбуватися, – так ні, у нас зради ніякої немає, тому що в пункті 7 передбачено, що до переліку питань не може виноситись питання щодо окупованих територій. І хороша дуже пропозиція Віталія Безгіна, який запропонував, я впевнений, щоб не було ніяких питань у суспільства, ми повинні зараз внести відповідні  доповнення, і вони є цілком логічними. 
Тому давайте собі дамо сьогодні відповідь, коли будемо приймати рішення: або ми чуємо думку українського народу, або ми,  як і раніше, не чуємо, не бачимо і нічого не відповідаємо. Давайте сьогодні приймемо все-таки історичне рішення, яке дасть можливість чути кожного українського громадянина. І такі інструменти, вони є і в інших європейських країнах, і є в інших розвинених державах. 
Тому, якщо ми просто ізольовані, давайте як в Білорусії, давайте зробимо, щоб там нічого не було, ніяких опитувань, ніяких  не приймалося рішень. (Шум у залі)  Ні, це абсолютно інша історія. 
Я виступаю за те, щоб ми чули виключно український народ і спиралися на його думку при прийнятті тих рішень, які є можливими.
А щодо закидів на сьогоднішній день, які прозвучали, вони всі мною будуть скасовані. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олександре.
Максим Саврасов, прошу, вам слово.

САВРАСОВ М.В.  Доброго ранку, шановні колеги! Що я хочу сказати? Вже давно є такі опитування, вони кожні вибори  проходять на виборчих дільницях, називається ця технологія "світлофор". Тобто стоять люди і збирають інформацію від тих, хто проголосував, задаючи те чи інше питання. Тобто за гроші хтось прийшов і проголосував. Вони називаються  соціологічними службами, з різними бейджиками, з коробками, тобто це вже не новинка.
Ви кажете, що ЦВК  буде проводити ці опитування. Що таке ЦВК? Я вам нагадаю, що ми ЦВК розігнали після того, як вони провели одні з найчесніших виборів президентських, з такими словами, що ця комісія втратила довіру і таке інше. Потім членів ЦВК викликають на килим до Адміністрації  Президента, пишіть заяви, виходьте з комісії. Тобто про яке ЦВК ми зараз кажемо? Це повністю філіал офісу "Слуги народу".
Хочу сказати, що це ще один механізм фальсифікації, ще один. Тобто не треба зараз давати цей інструмент, не треба зараз давати цю дискусію, вносити її в зал. Бо буде дуже великий скандал. Зараз тут багато депутатів. Якщо ми зараз підемо, піднімемо це питання і внесемо його в зал, я вам кажу, хвиля про фальсифікацію місцевих виборів, вона докотиться до кожного офісу в Європейському Союзі.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Максиме.

_______________.  (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Соломія, прошу, вам слово. 

БОБРОВСЬКА С.А. Шановні колеги, насправді тут ніхто не капіталізує жодну з політичних своїх амбіцій до виборів. Це перше. 
Друге. У мене враження, що ми глухі жили 30 років і вирішили сходити на опитування громадської думки, яке буде проведено ЦВК. Більше того, ЦВК це невластиві функції. Більше того, є стаття 5 Конституції, яка чітко говорить про те, що так, народ здійснює владу безпосередньо через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. І те, що ви робите сьогодні, це пряма узурпація влади. І якщо ви це приймете, будемо подавати у Службу безпеки України про державну зраду.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Сергій Рахманін, прошу, вас слово. 

РАХМАНІН С.І. Дякую. 
Шановні колеги, хочу сказати буквально дві… три, точніше, дуже важливі тези. Леонід Макарович Кравчук, який нещодавно у нас став членом ТКГ, він колись казав, що вибори – це дивна істота, на яку впливають навіть такі речі, як діжка, яка стоїть або не стоїть на дорозі до виборчої дільниці. Запускаючи механізм опитування, ви свідомо впливаєте на точку зору виборців. Називається маніпуляція виборцями, що категорично забороняє ОБСЄ.
Друге. Ви порушуєте Конституцією, тому навантажуєте Центральну виборчу комісію невластивими їй функціями – це друге.
Третє. Запобіжники, які ви поставили, так звані запобіжники, я вам напишу 10 варіантів, як їх можна обійти. Наприклад, чи здатні ви підтримати… "Чи хочете ви підтримати окремий економічний статус Донецької і Луганської областей?" Жодного слова про окуповані території.
І останнє. Опитування за кошт державного бюджету – це називається зловживання владою, це кримінальна стаття. Згадайте про це, коли будете голосувати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за вашу думку. У нас сьогодні багато представників "Голосу". Дякую, майже всім надамо, у нас достатньо мало часу, але…
Олена Шкрум, прошу вам слово.

ШКРУМ А.І. Доброго ранку, колеги! Я знову рада вас бачити.
Я вчора мала задоволення і честь бути присутня на комітеті, і мені було дуже приємно чути виступи своїх колег від "Слуги народу". І насправді Аліна Загоруйко як голова підкомітету вчора сказала абсолютно слушну річ, що навіть якби ми хотіли підтримати таку історію, як опитування так званої громадської думки, ми, на жаль, не можемо додати ці повноваження до повноважень ЦВК, тому що…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Технічна служба, прошу переглянути. 

ШКРУМ А.І. Дякую.
Тому що повноваження ЦВК, колеги, визначені в Конституції і Аліна Загоруйко перераховувала нам повноваження ЦВК, там немає, на жаль, повноважень проводити опитування громадської думку ще і під час виборів. Тому, оскільки кожен державний орган має діяти лише в міру тих повноважень, які йому вже надані, то ми якраз юридично вчора говорили, що такі повноваження ми надати не можемо. І пані Аліна Загоруйко тут абсолютно права, це я вам кажу як юрист. Більше того, її підтримав інший юрист, якого я теж дуже поважаю і люблю, це …

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо, пані…

ШКРУМ А.І. Колеги, останнє. І його підтримав насправді ще пан Гурін та інші зі "Слуги народу".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олена, за вашу пропозицію, за вашу думку.
Шановні колеги, у нас підходить до… Аліна Загоруйко, прошу вам слово. У нас підходить до завершення наше обговорення, і ми зараз перейдемо вже до завершення, бо в нас через 10…
(Загальна дискусія)
Я, будь ласка, прошу, займіть місця і не голосуйте.
Аліна Загоруйко, прошу вам слово. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Доброго дня. Дякую, шановний пане голово.
Насправді моя позиція як голови підкомітету не змінилася, я не буду повторювати все, що я сказала на вчорашньому засіданні. А я зараз хочу сказати виключно як від автора законопроекту і знову ж таки у мене просто одне просте питання. 
Законопроект 3971, колеги, у вас на екранах є назва цього законопроекту щодо уточнення окремих виборчих процедур. Скажіть мені, будь ласка, дайте мені відповідь на питання. Де і яким чином співвідноситься уточнення окремих виборчих процедур з надмірними повноваженнями ЦВК? Якщо ви мені дасте відповідь на це питання, можливо, ви мене переконаєте, і моя думка зміниться. (Оплески)
  
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, у нас підходить до завершення наше обговорення. 

ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, партії "Голос" сьогодні достатньо багато, я не можу надати всім, у нас через 10 хвилин Верховна Рада. 
(Загальна дискусія)
Пане Ярославе, у нас тут не голосують, будь ласка. Я вас дуже попрошу, щоб в комітеті була тиша. 
Прошу, вам слово. 
Пане Ярославе, я прошу не голосувати. Дякую. 

ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ви висловите свою думку… Будь ласка, присядьте… Присядьте, будь ласка, на своє місце. Пане Ярославе, я прошу вас зайняти місце. 
Будь ласка, представляйтесь. 
(Шум у залі)
 Ярославе, я прошу вас зайняти місце, будь ласка. Дякую. 

ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Я прошу вас дати мені слово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Сядьте, будь ласка, на місце і не голосуйте. Дякую. 
Прошу. 

______________. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не порушую. Будь ласка, займіть місце. Тут мікрофон не працює. 

МАКАРОВ О.А. Мені поставили гостьову картку. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, гостьову карту, займіть місце там, де можна буде… Технічна служба, будь ласка, проведіть до…

МАКАРОВ О.А. Дякую. 
Я, Олег Макаров, секретар Комітету Верховної Ради з правової політики. 
Я, Андрій Андрійович, хочу звернути увагу на небезпеку, яку несе сьогоднішнє обговорення і можливе прийняття рішення комітетом. 
Про що йде мова? Згідно статті 102 Закону "Про Регламент Верховної Ради" мова йде про те, що закони приймаються в трьох читаннях. Ну, як правило, в двох читаннях, якщо немає необхідності переходити на процедури, які передбачені в третьому читанні. Тільки в разі, якщо ми маємо консенсус, ми можемо не переходити до другого читання. Зараз для уточнення процедур, які ми виявили в процесі додаткового вивчення прийнятого кодексу, ми можемо консенсусом прийняти і поправити ці процедури. Зараз, контраверсійну норму вносячи в зал, ви зараз фактично  зриваєте виборчий процес, оскільки це буде підставою: а) для неприйняття цього закону; б) для його оскарження в Конституційному Суді.
Я прошу не робити.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 
Ярослав Железняк. Ярославе, я прошу не галасувати. Слово надасться всім, але єдине, якщо правила поведінки  у нас є в комітеті, у нас ніхто не галасує. Ви можете будь-що робити будь-де, але не в комітеті. Дякую. 
Прошу, вам слово. 
Технічна служба, включіть, будь ласка,  мікрофон Ярославу Железняку. 

ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Доброго дня, шановні колеги! Радий вас вітати знову на  вашому комітеті. Я не хочу  повторювати оцю відому фразу одного із голів парламенту  про "впихнути невпіхуєме", але виглядає з виступу автора закону, що саме комітет намагається це зробити. Я не буду далі повторювати аргументи моїх колег, з якими я повністю згоден, чому ми не повинні це робити. Але, шановні колеги, я хочу сказати, що буде робити фракція "Голос" по відношенню до цього законопроекту.
Перше. Ми не дамо вам провести його в такому вигляді. У вас немає  ніяких юридичних прав засунути цю норму підчас першого читання. По-друге, ми вам будемо всіляко його блокувати до другого  читання. А третє – ми вам заблокуємо його постановою для того, щоб ви точно до виборів не зробили те, що ви хочете. Тому, шановні колеги, цей законопроект правильний, і я дякую авторам, що  ви його внесли. Давайте, насправді, виправимо технічні неузгодження, а ті побажання Офісу Президента, про які… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ярославе, за вашу думку. 
Шановні колеги! Пане Олександре Сергійович Корнієнко, я прошу озвучити ще раз під стенограму. (Шум у залі) 
Ці питання ви особисто мені задали, я особисто вам на них… (Шум у залі) Дякую вам. 
Олександр Сергійович, я прошу озвучити під стенограму ту редакцію, яка з урахуванням пропозицій Віталія Безгіна. 

КОРНІЄНКО О.С. Закон "Про Центральну виборчу комісію" доповнити статтею 23-1… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Мікрофон, будь ласка,  включіть, щоб вас було чути. 

КОРНІЄНКО О.С.  23-1 такого змісту. 
(Шум у залі) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Олеже, дозвольте, будь ласка.

КОРНІЄНКО О.С. Така процедура.

______________.  Яка процедура? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович, прошу озвучити. Озвучуйте, будь ласка.

КОРНІЄНКО О.С. Дивіться, якщо ми зараз в процедуру зайдемо, то ми 3791 просто маємо попросити Голову Верховної Ради зняти з розгляду. Тому що він… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович! 
(Шум у залі) 
Будь ласка..

КОРНІЄНКО О.С. Разом із правками про несудимість, решту корисних для людей речей...

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, прошу вас озвучити цю правку.
(Шум у залі)
 
КОРНІЄНКО О.С. Звичайно, ви переживете. Українські громадяни гірше переживуть, які будуть обмежені у виборчих правах.
(Шум у залі)  
Повноваження комісії щодо забезпечення організації підготовки проведення опитування громадської думки. Комісія забезпечує організацію підготовки проведення опитування громадської думки разом з прийняттям Кабінетом Міністрів України рішення про проведення такого опитування. У такому рішенні про проведення опитування громадської думки зазначається перелік питань, які виносяться на опитування, строки проведення такого опитування та територія проведення опитування.
Друге. Порядок опитування громадської думки встановлюється Центральною виборчою комісією. 
Третє. Опитування громадської думки на підставі рішення Кабінету Міністрів проводиться у день голосування на загальнодержавних або місцевих виборах по всій території України або окремих її місцевостях. 
У разі прийняття такого рішення положення Виборчого кодексу України щодо організації та проведення голосування застосовується з урахуванням порядку опитування громадської думки, встановленим Центральною виборчою комісією.
Четверте. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування або інші органи, посадові особи, які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, їх посадові та службові особи зобов'язані сприяти комісії у забезпеченні організації підготовки проведення опитування громадської думки.
П'яте. Порядок матеріально-технічного та фінансового забезпечення опитування громадської думки встановлюється Кабінетом Міністрів України. 
Матеріально-технічне та фінансове забезпечення опитування громадської думки може здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України, також інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі за рахунок коштів, передбачених міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, коштів, залучених у рамках міжнародної технічної допомоги, а також програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.
Шосте. Результати опитування громадської думки оприлюднюються на офіційному сайті, веб-сайті Центральної виборчої комісії не пізніше, ніж на 5 день з дня їх узагальнення.
Сьоме. До переліку питань по опитуванню громадської думки не можуть бути внесені питання тимчасово окупованих територій, зокрема, питання виборів на тимчасово окупованих територіях, економічна взаємодія з тимчасово окупованими територіями, порядок управління такими територіями, питання амністії та взаємодії з державою, визнаною Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Сергійович.
Ставиться на голосування… 
(Шум у залі)  

_______________. (Не чути) 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, вже... прошу. Да, ми зараз повернемось. Прошу, вам слово.

_______________. Шановні колеги, я одну річ скажу без політики, без нічого. Дійсно, напевно, багатьом з вас казали, що будуть запобіжники, це обмежене коло питань. Але я вам скажу, цього запобіжника недостатньо, бо всі ми знаємо, що важливо не те, які питання піднімаються, а як вони сформульовані і хто їх буде формувати. А питання, ми знаємо, формувати можна по-різному. Я просто наведу один приклад, щоб ви зрозуміли, про що я говорю. 
Можна запитати людей, чи за те ви, щоб держава розпродала українські землі, і 80 відсотків скажуть, що вони проти цього. А можна запитати, чи хочете ви, щоб власники вільно розпоряджались своєю землею, і 80 відсотків будуть "за". Насправді одне й те саме питання, яке стосується одного і того самого закону, але по-різному сформульоване. Також тут, хто буде ці питання формулювати і як? Подумайте про це і подумайте, чи достатньо тих запобіжників, якщо формулювання залишили…
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, ми завершили обговорення. 

_______________. (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я перепрошую. Дивіться… Я перепрошую, у нас немає на це часу, шановні колеги…

КЛИМЕНКО Ю.Л. Давайте я скажу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка.   

КЛИМЕНКО Ю.Л. Я можу без мікрофона. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Юліє, я дякую, у нас завершено обговорення. Я розумію вас, я з повагою, з усією повагою до вас…

_______________. Андрію Андрійовичу, я думаю, треба всій фракції "Голос" дати виступити. Це ж несправедливо буде, в них невелика фракція, хай виступлять всі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка, сядьте… 

КЛИМЕНКО Ю.Л. Ми поправимо. Я не Корнієнко, я Клименко, фракція "Голос". 
Я хочу сказати, колеги, що соціологічні опитування – це люди для того, щоб їх робити довго вчаться в університеті і стають соціологами. ЦВК не є соціологічною службою, агентством і не має профільної експертизи, так само як і не має профільних співробітників і експертів. Тому давайте не будемо будувати "потемкинские деревни". ЦВК, в принципі, не може зробити соціологічне опитування, тому що це орган, який був створений абсолютно для іншого. Перестаньте займатися державною зрадою, тому що ви сьогодні депутати, через 2,5 роки ви не депутати, і ваші підписи будуть стояти під цим протоколом. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за дуже гучний голос і за вашу позицію. 
Шановні колеги, я перепрошую, у нас зараз за 5 хвилин ставиться на голосування дана пропозиція, озвучена Олександром Корнієнком з врахуванням пропозицій Віталія Безгіна. Нам треба для того, щоб повернутися до цього питання, треба 14 голосів. Прошу поставити на голосування дану пропозицію. Нам потрібно 14 голосів.

ЮРЧИШИН Я.Р. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я надам вам слово зараз після голосування. 

ЮРЧИШИН Я.Р. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, вам слово. Хвилина ваша.

ЮРЧИШИН Я.Р. Ярослав Юрчишин, фракція "Голос". Я дуже коротко. 
Почуйте, будь ласка, вашу колегу по фракції пані Аліну про те, що міняти Закон про ЦВК, якщо ви хочете надати додаткові повноваження, потрібно спеціалізованим Законом про ЦВК. Ви зараз заганяєте можливість, справді, уточнити положення Виборчого кодексу в довгий процес і тим самим, пане Олександре, ви знімаєте можливість у людей адекватно приймати участь у виборах. Тому що буде не одне читання, а два і буде довга процедура обговорення.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане...
Прошу поставити на голосування пропозицію Олександр Корнієнка з урахуванням пропозиції Віталія Безгіна.

_______________. Про повернення.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про повернення до даного питання. Нам потрібно 14 голосів "за". Прошу підтримати та проголосувати.
За – 13. Рішення прийнято. (Оплески)

ГОЛОСИ ІЗ ЗАЛУ. Не прийнято. Не прийнято.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Не прийнято. Ще раз. Можливо, не спрацювала картка.

_______________. Все спрацювало, давайте без цього, будь ласка. 
(Шум у залі)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекайте. Давайте ще раз переставимо, тому що не спрацювала. Прошу поставити... 
(Шум у залі)
 
_______________. Ні-ні, пане Андрію, не грайтеся з цим. Не грайтеся з цим!

ГОЛОВУЮЧИЙ. У кого не спрацювала картка?

_______________. Не грайтеся з цим! Зараз будуть нюанси. Я вас прошу: не грайтеся з цим! Я як заступник, перший заступник – не грайтеся.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я не граюся.

_______________. Не грайтеся з цим, я вам ще раз кажу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я розумію, зараз подивимося, секунду. 

_______________. Ще раз кажу, не грайтеся з такими речами! 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Я не граюсь, пане Ігорю. 

_______________. Не буде зараз голосувань, не грайтеся з цим. Зараз буде конфлікт.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, зараз подивимося.

_______________. Я вам ще раз кажу, перший заступник і заступник – не грайтеся! Ви хочете конфлікту? Ви хочете конфлікту?

_______________.  Андрій Андрійович, прошу закривати комітет.

_______________.  Ви хочете конфлікту?
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Конфлікту не буде.

_______________. Я ще раз кажу, ви хочете конфлікту зараз, бійку?

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Заспокойтесь.

_______________.  Я ще раз кажу, Андрій, не буде цього.

_______________. Ми просимо закрити комітет. Є рішення. Рішення не прийнято. 
(Шум у залі)
 
_______________. Олександре, закривайте комітет, я ще раз кажу, не про те, оці всі речі. 
Андрій, не буде цього голосування – йде трансляція і так далі. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Добре, я вас почув. 

_______________.  Все, закривайте!

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Ігорю!

_______________.  Методи Януковича не пройдуть, треба було збирати голоси.  Якщо ваші люди висловлюються, треба було збирати голоси, все. 

БЕЗГІН В.Ю. Колеги, якщо немає тих, хто каже, що не спрацювала картка, тоді закриваємо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Є ті, у кого не спрацювала картка?       

БЕЗГІН В.Ю. Мені здається немає, ніхто не озвучив. 

_______________. Закривайте комітет, будь ласка. Закривайте комітет. 
(Загальна дискусія)

_______________. Ми просимо озвучити, що завершується комітет.

_______________. …треба більше 16 голосів, для перегляду голосування.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Скільки?

_______________. 16.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  14 голосів. 

_______________.  Ми просимо озвучити, що закритий комітет.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зараз.

_______________.  Шановні колеги, комітет не завершено поки що.
Олександре, ви серйозно? 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зачекайте…

_______________.  Просто закрийте комітет. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Романе, я зараз дивлюся і запитую, чи спрацювала картка?

_______________.  Відповіли, у всіх.   

ГОЛОВУЮЧИЙ.  В усіх спрацювала? Андрій, у вас спрацювала?
У Стріхарського не спрацювала.

_______________. Слухай,  Андрій, що ти робиш?  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Це не я роблю.

_______________.  Що ти робиш? Чуєш, чоловіче! Будеш методами Януковича це робити, ще раз, кажу, Саша, ти хочеш конфлікту? Дивися, зараз він буде.  
 
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги,  ми закриваємо наш комітет. Переходимо в зал. 


