
СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
19 лютого 2021 року
Веде засідання голова Комітету КЛОЧКО А.А.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні колеги! У нас уже є 14 чоловік, але ми ще трошки з вами почекаємо. Якщо ви не заперечує. Буквально 2-3 хвилини, дехто в дорозі, зараз доєднається.
Шановні колеги, доброго ранку всім. Дякую, що всі доєдналися вчасно. У нас зараз вже є 14 людей. Тобто є кворум. 
Сьогодні ми проводимо наше засідання комітету в режимі відеоконференції на платформі Zoom. У порядку передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України" із застосування пункту 4 розділу VIII "Прикінцевих положень". Нагадую, що до складу нашого комітету входить 27 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутніх більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів. 
На засіданні зараз зареєструвалося 14 народних депутатів, тобто кворум є. Оголошую засідання комітету відкритим. 
Якщо Дмитро Валерійович Ісаєнко, наш секретар, не буде заперечувати, допомогу по підрахунку голосів надаватиме секретаріат і я буду озвучувати. 
Дмитро Валерійович, ви не проти?

ІСАЄНКО Д.В. Не заперечую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 
Тоді, колеги, зараз я кожному з вас в алфавітному порядку буду надавати слово для того, щоб ви особисто представились, що берете участь у засіданні комітету. Зробимо перекличку і тоді поправимо нашу кількість. 
Я, Клочко Андрій Андрійович особисто приймаю участь у засіданні комітету.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук особисто приймає участь у засіданні комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Доброго дня, особисто бере участь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую вам. Гарного дня.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Безгін Віталій особисто бере участь у засіданні комітету і секунду. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена особисто бере участь у засіданні комітету, я є

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ага пані Олена тут.
Дякую, Олена Олексіївна, ми вас побачили. Дякую.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Добрий ранок, колеги! Білозір беру участь особисто в засіданні комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар бере участь особисто в засіданні комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Гузь Ігор Володимирович прибув на виклик голови комітету і бере участь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Почекаємо поки під'єднається. Є? Не бачу. А, бачу, Ігор...

ГУЗЬ І.В. Є, бере участь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ігор Володимирович, мікрофон. Дякую вам. 
Гурін Дмитро Олександрович. Поки що немає.
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Дунда Олег Андрійович присутній.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Доброго дня, колеги! Загоруйко бере участь в засіданні комітету особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Аліна.
Іванов Володимир Ілліч. Іванов. Десь... Доєднається.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко бере участь особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Доброго ранку, колеги! Кальцев Володимир особисто бере участь в засіданні комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура бере участь у засіданні комітету особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. ... (Не чути) приймає участь в засіданні комітету особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр приймає участь в засіданні комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський Роман бере участь особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Роман Михайлович.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро бере особисту участь у засіданні комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Я бачу, Іванов під'єднався. Прошу сказати, що ви є особисто.

ІВАНОВ В.І. Да, доброго ранку. Іванов присутній особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Ілліч.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Добрий ранок! М'ялик особисто бере участь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. Тетяна Михайлівна десь ... поки що не бачу її.
Поляк Владіслав Миколайович. Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. Приймає участь особисто в роботі комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Саврасов Максим Віталійович. Дякую. Мікрофон, будь ласка, туда...

САВРАСОВ М.В. Добрий день ....

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Максим Віталійович, бачимо вас.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Андрій Стріхарський бере участь особисто в онлайн-засіданні комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. 

 ЧОРНИЙ Д.С.  Чорний – присутній. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С.  Юнаков Іван, приймаю участь особисто.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шановні колеги, у нас зареєструвалось 24 народних депутати, тому ми продовжуємо наше засідання. Отже, шановні колеги, з порядком денним ви були завчасно ознайомлені, пропоную підтримати і проголосувати порядок денний за основу та в цілому. Знову по черзі буде надавати слово, пробіжимося більш швидше, якщо можна. 
Отже, якщо ви "за", прошу підняти руку, якщо позиція ваша "проти" чи "утримались", прошу включити мікрофон  та її озвучити.
Я,  Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття порядку денного за основу та в цілому. 
Аліксійчук Олександр Васильович. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – голосую за порядок денний. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович. 

БАЛОГА В.І. За.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін Віталій Юрійович. 

  БЕЗГІН В.Ю. За основу та в цілому.  І я Олені Олексіївні передаю слово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олена Олексіївна. 

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. 
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір  – за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ганна Вячеславівна  Бондар.

БОНДАР Г. В. За основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. 

ГУЗЬ І.В. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. За. Дунда – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. За, бачу. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов  – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Володимир Федорович – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Включіть, будь ласка, камеру, щоб ми вас побачили, Володимир Федорович. Нам треба... Камера, не видно вас. Тепер є. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. 

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За основу і в цілому.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Підтримую за основу та в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Роман Михайлович.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За основу і в цілому.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. За основу і в цілому.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна. Не доєдналася.
Поляк Владіслав. Немає.
Рубльов Вячеслав Володимирович.

РУБЛЬОВ В.В. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Саврасов Максим Віталійович. Максим Віталійович! Знаю, що він є. 

САВРАСОВ М.В. Утримався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П.  За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ Д.С. За основу і в цілому. Підтримую.
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, у нас 23 – за, проти – 0, утримались – 1. Рішення прийнято. 
Ми переходимо до розгляду питання порядку денного про пропозиції Президента до 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).
Прошу до слова представника Президента у Верховній Раді України Руслана Олексійовича Стефанчука, прошу передати пропозиції Президента. Руслан Олексійович, прошу, вам слово. 

СТЕФАНЧУК Р.О. Доброго дня, шановні колеги! Добре чутно мене? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, вас чутно. Ми слухаємо вас. Дякую.

СТЕФАНЧУК Р.О. Дуже вдячний. Вельмишановний голова комітету, шановні члени комітету, прийнятий Верховною Радою України 16 лютого 21-го року Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" (реєстраційний номер 4531) не може бути підписаний главою держави, виходячи з такого, перше, законом пропонується визначити перелік обов'язків, які заборонено покладати на першого заступника, заступника …(Не чути) та заступників міністрів, якщо посада є вакантною, перелік обов'язків, які заборонено покладати на першого заступника та заступників міністрів, якщо посада є вакантною більше 60 днів, а також встановити заборону покладення обов'язків міністра на особу, кандидатура якої на посаду відповідного міністра була відхилена Верховною Радою України поточного скликання. 
З цього приводу Президент України хоче зазначити, що запропонований підхід, на його думку, порушує конституційні засади формування та функціонування державної влади, оскільки основним законом до повноважень Верховної Ради віднесено зокрема призначення за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України.
Відповідно до правової позиції Конституційного Суду України, приписи Конституції України, які визначають зміст та обсяг повноважень Верховної Ради України, можуть бути деталізовані на рівні законів. Проте, така деталізація не може призводити до викривлення Конституції та виходити за її межі.
Також Президент України звертає увагу, що в результаті такого дещо сумбурного голосування в залі вкралася і ціла низка технічних помилок, недоліків юридично-технічного характеру, а саме "Прикінцевими та перехідними положеннями" запропоновано відтермінувати набрання чинності положень, які в ньому відсутні. 
При цьому Президент не висловлює більше жодних, ніяких зауважень щодо відновлення конкурсів, щодо інших важливих фундаментальних речей і всеціло підтримує їх в цьому законі. 
З огляду на вищезазначене, Президент України сформулював конкретні пропозиції до прийнятого закону. А саме: глава держави пропонує виключити положення, які визначають перелік обов'язків міністрів, які заборонено покладати на першого заступника міністра та заступників міністрів, якщо посада міністра є вакантною, в тому числі якщо така посада є вакантною більше 60 днів; а також встановлюють заборону покладення обов'язків міністра на особу, кандидатура якої була відхилена Верховною Радою України поточного скликання; та посилання на положення, які відсутні в ньому.
Тому, вельмишановний комітет, я звертаюсь до вас з проханням від імені Президента України, прошу підтримати пропозиції… (Не чути) 
Я завершив.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Руслан Олексійович, ви пропали. Будь ласка, повторіть ще раз крайню фразу, вас не чутно. 

СТЕФАНЧУК Р.О. Остання фраза, що я прошу підтримати пропозицію Президента України.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Руслан Олексійович.
Прошу до слова голову підкомітету Олександра Сергійовича Корнієнка. Прошу доповісти рішення підкомітету, який пройшов перед засіданням. Прошу.

КОРНІЄНКО О.С. Так, шановні колеги. Рішення підкомітету запропонувати комітету рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частин 4 та 5 статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти всі пропозиції Президента до даного законопроекту та прийняти закон у цілому. 
У разі прийняття всіх пропозицій та закону у цілому, запропонувати Верховній Раді України доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 
Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні голову підкомітету з питань організації державної влади, державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород Корнієнко Олександр.
В нас рішення підкомітету підтримати всі пропозиції, але наскільки я розумію по регламенту, вони мають окремо ставитися. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Так, воно буде ставитися окремо. 
В нас ще є бажаючі виступити, тому що говорили на підкомітеті, що хтось хоче у нас… Аліна Леонідівна бажала виступити. Тому, шановні колеги, хто хоче виступити, будь ласка, включайтесь, скажіть вашу позицію для того, щоб ми обговорили. 
Віталій Безгін зараз бачу. Прошу, вам слово. 
І мікрофон, будь ласка, Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. Да, дякую.
Добрий ранок ще раз, колеги. Власне, позиція наступна і заклик до колег: треба займати, колеги, державницьку позицію. Ми можемо десь хотіти збільшувати парламентський нагляд, і це правильно. Ми хочемо вибудовувати кращий рівень комунікацій безпосередньо з урядом, і це також правильно. Але ми не маємо жодного морального право безпосередньо на підставі тих чи інших політичних вподобань ставити під ризик функціонування міністерств і критично важливих галузей для держави. 
Тому, власне, позиція підтримати всі… власне, пропозицію Президента України, пропозицію, яку ухвалив підкомітет, і таке саме рішення ухвалювати і на комітеті, і в залі. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віталій Юрійович. 
Аліна Леонідівна, ви хотіли… будь ласка, вам слово. Мікрофон, будь ласка, включіть, Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Да, дякую, пане голово. 
Колеги, я послухала Віталія Безгіна, в більшій мірі погоджуюсь з його словами, ми повинні займати державницьку позицію. Але разом з тим я хочу звернути вашу увагу на висновок ГНЕУ, і в більшій частині з ним я погоджуюсь. 
Така ситуація складається, ніби ми стаємо заручниками. З однієї сторони, ми розуміємо важливість законопроекту, який нам потрібен, нам дійсно потрібно відновити ці конкурси, але разом із тим стають якісь політичні моменти на заваді, і необхідний закон може бути там провалений. 
Колеги… (Шум у залі). І я до чого веду? До того, що у висновку ГНЕУ, ГНЕУ нам вказує на те, що йдеться підміна понять, тому що це обов'язок не парламенту, а саме Прем'єр-міністра – да? 
Вчасно виконувати свої повноваження, вчасно подавати кандидатури, знаходити такі кандидатури, які би загал підтримав. Але, враховуючи важливість цієї ситуації, яка склалася, я буду підтримувати пропозиції Президента
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, всі висловилися? Олександр Качура, прошу, вам слово. Олександр Сергійович Корнієнко потім. 
Будь ласка, Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. Качура, "Слуга народу". Дякую за надане слово.
Я тут все одно хочу підтримати, дійсно, що є деяка дискусія  по питанню по цьому, але одночасно майже всі ті висловлені зауваження, які є в пропозиціях, вони є слушними. Тобто я вважаю, що… і доєднуюся до всіх слів попередніх колег про те, що необхідно підтримати однозначно дану пропозицію, тому що це може, якщо в тій редакції, якій є, залишиться діючий закон, то це може призвести до наслідків, про які написав Президент. Це розбалансує взагалі всю архітектуру. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Дякую, Олександр Анатолійович.
Олександр Сергійович, вам слово. Прошу.

КОРНІЄНКО О.С. Шановні колеги, я хотів би просто, це тому, що нашого комітету  питання, і давайте трошки більш системно поговоримо, так helicopter view, тобто звідки взялася ця взагалі ситуація, в якій ми зараз опинилися? 
Вона взялася з того, що, дійсно, довгий час був, працювали кілька в.о. в уряді, починаючи з весни, і всі ці в.о., це був і Шкарлет, і Буславець, наприклад, вони викликали, до них були політичні питання певні, тому що вони якби не були призначені і там щось робили не те, що подобалося Верховній Раді зокрема. 
Далі як реакція на це була колегами створена і протягнута  через інший закон, досить некоректно на мій погляд, правка щодо обмеження повноважень. І ми пам'ятаємо, що під загрозою був ще наш інший закон, який називався, 3651, про передачу майна в громади з районних рад. Далі виявилося, тут є пан Немчінов з нами, він може це дуже детально прокоментувати, виявилося, що в тому форматі, в якому та правка була підписана, тому що тоді Президент не міг заветувати, бо на кону була робота всієї нашої децентралізації, передача майна в громаду і тоді Президент проявив державницьку позицію – теж на це хочу наголосити.
А виявилось, що в тому форматі взагалі конструкція непрацююча, бо виконуючий обов'язки міністра не може нічого. Ситуації бувають різні, Верховна Рада не збирається щодня, у неї є календарний план, у неї є досить не поганий, але теж нелегкий механізм позачергових різних засідань і позачергових сесій. І там інколи взяти і проголосувати міністра прям завтра, якщо щось трапилось з існуючим міністром, він пішов у відставку або, не дай Боже, щось інше, не дуже так виходить з дня в день, да, інколи треба може й тиждень, так, а може й місяць. І, якщо ми маємо справу з міністром, наприклад, фінансів, то просто місяць або тиждень буде вся держава без нічого. 
Тому виникла дискусія, як ці повноваження відновлювати, результати цієї дискусії ви бачили. В одному законі воно провалилось, потім в іншому тут так. 
Я пропозицію Президента звичайно підтримую. Але я б пропонував нашому комітету зайнятись системним вирішенням цього питання. Якщо є дійсно політичне питання, що бувають призначенці "в.о", які там не влаштовують парламент і так далі. То їх повноваження не треба просто забрати огульно, так і підвисити у повітрі, невідомо на кому ці повноваження. 
Давайте поговоримо про різні моделі, які є в інших країнах, частково є передача повноважень на Кабмін, які можуть колегіально здійснюватися. Наприклад, призначення осіб. Ми знаєте, що Кабмін у нас призначає і узгоджує дуже багато різних посад і там щодо призначення державних підприємств керівників, або там структурних підрозділів це може робити колегіально Кабмін. Те, що стосується там бюджетних розписів, їх може там зробити наприклад інший міністр, або віце-прем'єр, або ще хтось, або Прем'єр. Але давайте не робити так, щоб ми взагалі ці повноваження нікому не дали, а не факт, що призначення міністра, коли звільнений міністр буде там протягом швидкого часу. 
Тому виходячи з такого, я ширше трошки картинку дам, над чим нам треба працювати, у нас є багато законів про Кабмін, вже можемо там це додати до другого читання. Є закони, які пише Кабмін сам про себе, можемо туди додати, про ЦОВВи, вони внесли нещодавно Закон про повноваження, про розподіл повноважень, можемо там це опрацювати. Технічна можливість у комітету є. Закликаю просто це не залишити так, а вето сьогодні підтримати і тут, і…

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Сергійович, у нас до засідання Верховної Ради залишається зовсім мало часу. Якщо є ще бажаючі висказати, прошу підняти руку. Якщо ні, тоді є пропозиція підтримати пропозиції підтримати вето і переходимо тоді до голосування, колеги, якщо ви не заперечуєте, щоб всі встигли до роботи. Заперечень немає? Якщо є, будь ласка, вискажіть. Шановні колеги, я бачу, що ми з вами погодили дану позицію, обговорили.
Тоді, згідно частини четвертої статті 135 Регламенту Верховної Ради України, спочатку ми маємо з вами проголосувати рішення про прийняття пропозицій Президента до Закону України. Тому ставлю на голосування про врахування пропозиції номер один Президента України. Я по черзі буду надавати вам слово для висловлення вашої позиції. Прошу піднімати руку і голосувати, якщо ви "за". Прошу підтримати і проголосувати.
 Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за пропозицію Президента України номер один. 
Аліксійчук Олександр Васильович.	

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович. Включіть, будь ласка, звук, Віктор Іванович. 

БАЛОГА В.І. Чути тепер мене, да? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, чутно. 

БАЛОГА В.І. Балога – проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. За пропозиції Президента і Шуляк передаю слово. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Да, Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна.  
Білозір Лариса Миколаївна. Пані Лариса Миколаївна десь доєднається. Добре. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бондар Ганна Вячеславівна.

БОНДАР Г.В. Бондар - за.
			
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Гузь Ігор Володимирович. Доєднається.
Гурін Дмитро Олександрович. Пан Гурін…
Дунда Олег Андрійович.
 
ДУНДА О.А. Дунда - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна. Аліна Леонідівна!

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І.  Іванов – за, підтримую.   

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Кальцев Володимир Федорович. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Кальцев  – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Качура Олександр Анатолійович. 

КАЧУРА О.А. За першу пропозицію.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр  – за, підтримую. 

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

МИКИША Д.С. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Микиша – утримався. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Я – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна.

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Поляк Владіслав. Не доєднався поки що. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Рубльов десь тільки що був. Добре, поки що почекаю. 
Саврасов Максим Віталійович. 

 САВРАСОВ М.В. Утримався.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С.  За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. За.    

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ще раз, Білозір Лариса Миколаївна. Я бачу, що ви десь є, але не бачу вашого голосування. Добре, немає.
Гузь Ігор Володимирович. Не доєднався? 
І  Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Отже, шановні колеги, у нас 14 – за, 7 – утримались.

_______________. Ні-ні, 6 – утримались, 1 – проти. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. 1 – проти. Да, я перепрошую. 6 – утримались, 1 – проти. Рішення прийнято. 
Ставлю на голосування про врахування пропозиції номер два Президента України. Знову по черзі  буду надавати те, що вимагає регламент, вам слово.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за пропозицію  Президента номер два. Прошу підтримати і проголосувати.
Аліксійчук Олександр Васильович. Аліксійчук! 

ІВАНОВ В.І. Плачкова  голосує за. Плачкова  голосує "за".    
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Іванов, прошу, раз ви  доєдналися, пане Іванов і Плачкова, прошу сказати… 

ІВАНОВ В.І. Іванов – за і Плачкова – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Іванов – за. Плачкова Тетяна… Тетяна Михайлівна. 

ПЛАЧКОВА Т.М. Утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Так, далі. Аліксійчук доєднався до нас? Аліксійчук Олександр, прошу вас до слова. Включіться, будь ласка, Саша.  Мікрофон, будь ласка. Ваше рішення. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За, дякую. 
Балога Віктор Іванович. 

БАЛОГА В.І. Балога утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віктор Іванович. 
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Олена Олексіївна поруч?  Віталій Юрійович… 
Білозір Лариса Миколаївна. Поки що немає. 
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Гузь Ігор Володимирович. Немає поки що. 
Гурін Дмитро Олександрович. Не доєднався. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна.   

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Кальцев Володимир Федорович.   

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Кальцев – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович… ще раз скажіть, пане Олександр. 

КАЧУРА О.А. Качура Олександр, голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За другу пропозицію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович. Мікрофон, будь ласка, включіть. Ви камеру вимкнули, а треба мікрофон включити, Олександр Миколайович. Мікрофон, будь ласка, включіть. Ми бачимо, що ви чуєте нас, але, будь ласка, включіть мікрофон і скажіть вашу позицію.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр – підтримую. 

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

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – утримався. 
                     
ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Підтримую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Плачкова Тетяна Михайлівна утрималась.
Поляк Владіслав – немає. 
Рубльов Вячеслав Володимирович. Немає. 
Саврасов Максим Віталійович.
Саврасов Максим. Добре. Немає.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 
Олена Олексіївна ваша позиція. Так, будь ласка. 

ШУЛЯК О.О. Да, Шуляк Олена – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович.

ЮНАКОВ І.С. Юнаков - за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
15 – за, проти – 0, 5 – утрималось. Рішення прийнято. Пропозиція прийнята.
Шановні колеги, відповідно до частини п'ятої статті 135 Регламенту Верховна Рада України переходимо до прийняття закону в цілому. Пропоную рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини п'ятої статті 135 Регламенту Верховної Ради України прийняти закон в цілому. В разі прийняття пропозиції Президента України та закону в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити комітету при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. Доручити виступити з цього питання співдоповідачем народному депутату України Олександру Корнієнку.
Знову по черзі буду надавати вам слово в алфавітному порядку для волевиявлення вашої позиції. І так, шановні колеги, зараз хвилинку.
Я, Клочко Андрій Андрійович голосую "за" за прийняття закону в цілому. Прошу підтримати і проголосувати.
Аліксійчук Олександр. Аліксійчук десь доєднається. 
Балога Віктор Іванович.

БАЛОГА В.І. Утримуюсь.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За і передаю слово Шуляк. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Да-да, добре.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна.
Білозір Лариса Миколаївна. 
Немає. Так, добре, Білозір немає поки що.
Бондар Ганна Вячеславівна. 

БОНДАР Г.В. Бондар  –  за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганна Вячеславівна. 
Гузь Ігор Володимирович. Немає. 
Гурін Дмитро Олександрович. Немає. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Дунда – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дунда – за, бачу. Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. Аліна Леонідівна! Звук, будь ласка.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За. Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 

 ІВАНОВ В.І. Іванов –  за. І Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Плачкова, скажіть тоді вашу позицію, щоб ми вас... Тетяно! 

ПЛАЧКОВА Т.М. Плачкова – утрималась. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утрималась. Добре. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.
Кальцев Володимир Федорович. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф.  Кальцев – утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. 
Качура Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович! 

КАЧУРА О.А. Качура Олександр – за основу.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов  –  за,  підтримую. 

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

МИКИША Д.С. Микиша Дмитро – утримався.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. Підтримую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Поляк Владіслав Миколайович. Бачу, що ви є. Немає. Не доєднався.
Рубльов Вячеслав Володимирович. 

РУБЛЬОВ В.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Вячеслав Володимирович.
Саврасов Максим Віталійович. Бачу, що ви теж є, ваша позиція. 

САВРАСОВ М.В. Утримався. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Утримався. Дякую. 
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П.  Стріхарський за в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ  Д.С. Я – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Юнаков Іван Сергійович. 

ЮНАКОВ І.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Отже, шановні колеги, у нас 16 – за, проти – 0 і 6 – утримались. Рішення прийнято. 
Ми з вами проголосували, завершили обговорення. Переходимо до "Різного". Чи бажають виступити члени комітету? Може, є у когось оголошення, заяви?
Якщо ні, оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім за роботу, побачимось у залі Верховної Ради. Дякую всім за плідну роботу. Дякую, шановні колеги.  



