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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Шановні колеги, у нас є кворум. Тоді ми розпочинаємо. Я вас всіх вітаю, перш за все! Сьогодні ми проводимо засідання комітету у режимі відео-конференції на платформі Zoom у порядку, передбаченому Законом України "Про комітети Верховної Ради України", із застосуванням пункту 4 розділу VIII "Прикінцевих положень". 
Нагадую, що до складу нашого комітету входять 27 народних депутатів. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутньо більше половини від затвердженого складу Верховною Радою України його членів. І так, на засіданні зареєструвались 17, так? 18 поки що. 

ІВАНОВ В.І.  Іванов присутній на комітеті.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане. 
Я зараз буду робити перекличку, пане…

_______________. Добре.

ГОЛОВУЮЧИЙ. І так, якщо секретар комітету Дмитро Валерійович Ісаєнко не буде заперечувати, допомогу нам по підрахунку голосів надаватиме секретаріат, і я буду це озвучувати. Дмитро Валерійович, ви не заперечуєте?

ІСАЄНКО Д.В. Не заперечую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні 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 одразу, колеги, вношу пропозицію підтримати та проголосувати порядок денний засідання за основу та в цілому. Тобто ви представляєтесь і чи підтримуєте, висловлюєте вашу позицію: "за", "проти" чи "утримались" за порядок денний за основу та в цілому. Якщо не заперечуєте, щоб трошечки… Немає заперечень? Тому прошу одночасно оголошувати, що ви берете участь у засіданні, і щодо рішення вашого по порядку денному.
І так, шановні колеги, зараз, одну хвилинку. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, беру участь у засіданні комітету особисто. Голосую "за" за порядок денний, за основу та в цілому.
Далі, Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Я, Олександр Аліксійчук, беру участь у засіданні комітету особисто. Голосую за порядок денний "за" і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Балога Віктор Іванович. Доєднався? Поки що нема.

_______________. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Немає.
Безгін Віталій Юрійович.

БЕЗГІН В.Ю. Безгін Віталій присутній особисто. Підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталію.
Білозір Лариса Миколаївна.

БІЛОЗІР Л.М. Білозір бере участь в засіданні комітету особисто. Підтримую порядок денний за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна. Немає.
Гузь Ігор Володимирович. Ігор Володимирович, включіть камеру, звук, будь ласка, включіть.

ГУЗЬ І.В. Все підтримую. Присутній, всіх благ. З синьоокої Волині, працюємо на округах.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Ігорю. Ще буде три голосування, я попрошу, щоб ви були з нами на зв'язку.

ГУЗЬ І.В. Да-да.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Гурін Дмитро Олександрович. Гуріна поки що немає.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко, беру участь у засіданні особисто і підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам.
Іванов Володимир Ілліч.

ІВАНОВ В.І. Іванов присутній особисто і підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дунда Олег Андрійович.

ДУНДА О.А. Пане голово, присутній. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко присутній особисто. За основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. Не доєднався поки що. Добре.
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Олександр Качура, беру участь у засіданні комітету особисто. І підтримую пропозицію колег за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Анатолійович.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. Присутній на засіданні комітету особисто. Підтримую порядок денний за основу і в цілому. Вітання Ігорю Гузю на Волині. 
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов Олександр присутній особисто на засіданні комітету. Підтримую порядок денний за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Лозинський Роман Михайлович, беру участь особисто. Підтримую за основу і в цілому порядок денний. Всіх благ і натхненного комітету.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Романе.
Микиша Дмитро Сергійович.                     

МИКИША Д.С.   Микиша Дмитро,  беру особисто участь в засіданні комітету.  Підтримую порядок денний  за основу  та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Колеги, всім доброго дня! Присутній. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. 
Плачкова  Тетяна Михайлівна. Доєдналася до нас? Поки що немає. Плачкової поки що немає.
Поляк Владіслав Миколайович. Не доєднався.
Рубльов  Вячеслав Володимирович. Немає поки що. 
Саврасов Максим Віталійович. Максиме Віталійовичу, звук.

САВРАСОВ М.В.  Присутній на комітеті. Саврасов Максим Віталійович. Підтримую за основу   порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Максиме Віталійовичу.
Стріхарський Андрій Петрович.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П.  Стріхарський Андрій Петрович присутствует особисто. Підтримую порядок денний в цілому. Так що всім гарного дня!  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. … (Не чути)
Чорний Дмитро Сергійович.

ЧОРНИЙ  Д.С.  Присутній  на засіданні комітету особисто.  Підтримую за основу  та в цілому порядок денний.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитре Сергійовичу.
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О.  Шуляк Олена Олексіївна  присутня   особисто. Голосую "за" порядок денний, за основу   і в цілому.
Заздрю Стріхарському,  тому що він  знаходиться  в  аеропорту.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юнаков  Іван Сергійович. Іване Сергійовичу,  ви до нас доєдналися?
І так, шановні колеги,  у нас   19 – за.  Присутні  19 народних депутатів  України.
Ми з вами  переходимо  до розгляду питання  порядку денного. Про проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину (реєстраційний номер 5454).
Прошу до слова голову підкомітету Ларису Миколаївну Білозір. І  рішення підкомітету, який сьогодні   у вас пройшов. Будь ласка, Ларисо Миколаївно.

БІЛОЗІР Л.М.  Друзі,  ще раз вітаю всіх! Якщо коротко, то мета цього законопроекту –  відновити і дозволити органам державної влади і посадовим особам надавати нарешті адмінпослуги. …(Не чути)  в березні минулого року Закон 3219, перший ковідний, який на період карантину, який, думаю, нам обіцяли, буде три місяці, зокрема, так на робочій групі, учасником якої я була, говорили, що це тільки на три місяці. Немає нічого такого постійного, як тимчасове. І фактично сьогодні дуже багато людей та юридичних осіб не отримують належним чином адмінпослуги і керуються знову цим законопроектом, це треба припиняти. 
Ви знаєте, що ми минулого разу підтримали цей законопроект, однак там були певні нюанси по 116 статті Регламенту, і там треба було вносити зміни тільки в "Прикінцеві", а в нас закон так був написаний, що там ще і базові адмінпослуги, тому повернули цей законопроект на доопрацювання комітету. І членами нашого підкомітету були напрацьовані зміни, відповідно я зачитаю резолютивну частину щодо 5454: "Внести на розгляд Верховної Ради доопрацьований Комітетом з питань організації держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування проект Закону України про зміни  до розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", щодо перебігу строків звернення та отримання адміністративних та інших послуг під час дії карантину та рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду на повторному першому читанні прийняти за основу та в цілому". Колеги, підкреслюю, за основу та в цілому.
У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в повторному першому читанні та в цілому пропонуємо доручити комітету при підготовці відповідного закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України.   
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Лариса Миколаївна. Дякую, що сповістили.
Шановні члени комітету, бажають виступити? 
Якщо ні, в нас є запрошені якраз по даному, пані Наталія Шамрай, голова асоціації, можливо, два слова скажіть, що для вас цей законопроект? 

ШАМРАЙ Н.В. Для нас цей законопроект – це, дійсно, підтримка для заявників, тому що порушення термінів розгляду, які відбуваються наразі по адміністративних послугах …(Не чути) з певних видів послуг. І це проблема, тому що і юридичні особи, і …(Не чути) вчасно не отримують адміністративні послуги, хоча ми всі розуміємо, що державні службовці, які …(Не чути) вони на роботі, вони працюють …(Не чути) Тому цю ситуацію треба припиняти і виходити з ковідного алгоритму дій, алгоритму роботи.
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Асоціація підтримує чи ні, щоб ми розуміли ваше бачення. 

ШАМРАЙ Н.В. Підтримуємо. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Шановні колеги, бажає ще виступити хтось? 
Якщо ні, тоді є пропозиція внести на розгляд парламенту доопрацьований комітетом проект Закону України про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину, та рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу та в цілому. 
У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в повторному першому читанні та в цілому пропонуємо доручити комітету при підготовці відповідного закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України Ларису Білозір. 
Шановні колеги, я знову по черзі буду надавати вам слово для волевиявлення вашої позиції. Тому прошу піднімати руку, якщо ви - за і якщо ви "за",  якщо ви "проти", включати мікрофон і камеру, щоб ми бачили це, або "утримались" – така сама позиція. Прошу на це наголосити, щоб ми встигли зафіксувати.
Шановні колеги, прошу підтримати і проголосувати. 
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття проекту за основу та в цілому.
Пан Аліксійчук Олександр. 

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук Олександр, голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пан Олександр.
Балога Віктор Іванович не доєднався. 
Безгін Віталій Юрійович. Віталій Юрійович?

БЕЗГІН В.Ю. Підтримую законопроект за основу та в цілому – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Віталій.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Білозір – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. За основу та в цілому.
Бондар Ганна Вячеславівна, немає, да?
Гузь Ігор Володимирович.

ГУЗЬ І.В. Підтримую – за.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ігор Володимирович.
Гурін Дмитро Олександрович не доєднався? Ні, не доєднався.
Дунда Олег Андрійович. Олег Андрійович Дунда, прошу. 

ДУНДА О.А. Дунда – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович, дякую.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна.
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов – за, підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Володимир Ілліч.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. Ісаєнко – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Дмитро Валерійович.
Кальцев Володимир Федорович не доєднався.
Гурін доєднався, начебто? 

ГУРІН Д.О. Доєднався, Андрій Андрійович. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, і Кальцев.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. Доєднався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За, Кальцев.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов доєднався.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рубльов, яка позиція? Я бачу – за. 
Качура Олександр Анатолійович.

КАЧУРА О.А. Качура – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Пан Гурін до нас доєднався. Ваша позиція?

ГУРІН Д.О. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, я врахував, пане Дмитре. 
Літвінов Олександр Миколайович.

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов підтримує даний законопроект за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Роман Михайлович.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Романе.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. 

М'ЯЛИК В.Н. М'ялик – підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. И видео вашего нет.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Володимир Федорович, звук виключіть, будь ласка.
Плачкова Тетяна Михайлівна доєдналась, ні?

ПЛАЧКОВА Т.М. Так, доєдналась. Плачкова – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. У меня нет видео вашего и… 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Поляк Владіслав доєднався? Ні, немає Поляку.
Стріхарський Андрій Петрович, бачу вас.

_______________.  За. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський – за. За основу і в цілому. Конечно, тут – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Максим Віталійович. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. Підтримую за основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за. 
Ненавиджу Стріхарського і Юлію Гришину, яка поряд з ним в аеропорту. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олено Олексіївно. 

_______________.  Можна питання з процедури?  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Зараз, ми завершимо… 

_______________. Чи була пані Гришина запрошена на засідання нашого комітету? Тому що все-таки в нас тут засідання нашого комітету відбувається. Чи була Юлія запрошена, тому що вона зараз долучилася.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Вона, як і будь-який народний депутат, має доступ до будь-якого засідання комітету, підкомітету. Тому тут згідно Регламенту все проходить… 

_______________.  Треба тоді говорити, що вона теж приймає участь у нашому засіданні.

_______________.  Пане Олександре, у нас всі депутати мають право дорадчого голосу і можуть йти на будь-яке засідання без запрошень, і  їх наявність та відсутність голова комітету не зобов'язаний повідомляти. Читайте Регламент. 

_______________.  Я підтримую Олександра. 

_______________.  Я Регламент чудово знаю. Просто в нас присутні…

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Юнаков Іван Сергійович доєднався до нас? 
Я перепрошую, дякую, пане Олександре, за вашу позицію 
Юнаков не доєднався. 
Шановні колеги, 23 – за, рішення прийнято. 
Переходимо до наступного проекту Закону – про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи (реєстраційний номер 5867) (автори: Корнієнко, Безгін, Дунда, Юнаков, Шуляк, Білозір, Загоруйко, Качура, Клочко та інші).
Я прошу до слова Олександра Сергійовича Корнієнка сповістити рішення підкомітету. Пане Олександре. 

КОРНІЄНКО О.С. Доброго дня, шановні колеги! Цей законопроект вам  добре відомий, більшість з вас – його підписанти разом з нами, з Арахамією і Стефанчуком – там більш ніж 50 підписантів в нас було. 
Законопроект дуже простий: додати представництво Президента України в Автономній Республіці Крим до тієї системи органів, які мають, відповідно, найвищу оплату праці, тому що коли формувався Закон "Про державну службу", тоді не так було активно питання Криму, обговорювалося в 16-17-му роках, і відповідно забули просто, не включили. І фактично оплата праці державних службовців у цьому органі на рівні районних державних адміністрацій це точно нам не сприятиме в наших амбітних планах по Кримській платформі. Там зараз якраз іде оновлення і набирають державних службовців за конкурсами на всі посади відповідні. І зрозуміло, що люди хотіли б мати гідний рівень оплати праці. 
ГНЕУ не дало зауважень абсолютно. Воно вважає, що такі органи належать до категорії органів, існування яких прямо передбачено в Конституції України, тому не викликає заперечень внесення такого органу до системи  цих органів. 
Підкомітет розглянув цей законопроект і рекомендував комітетові рекомендувати Верховній Раді відповідно до частини третьої статті 93 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи (за реєстраційним номером 5867 від 26.08.2021), поданий народними депутатами України Корнієнком, Арахамією, Стефанчуком та іншими, включити до порядку денного шостої  сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання.
Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 Регламенту проект закону за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому.
У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому запропонувати Верховній Раді доручити комітетові при підготовці тексту закону на підпис Голові Верховної Ради здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України.
Визначити співдоповідачем з цього питання народного депутата, голову підкомітету Корнієнка Олександра Сергійовича.
Я казав на підкомітету, повторюся тут, моя принципова позиція, яку я доніс до всіх колег, те, що цей закон приймався за основу і в цілому і не слугував донором для інших можливих змін для Закону "Про державну службу", щоб ми не робили з нього черговий, я вибачаюся, "гуртожиток" якихось змін до Закону "Про державну службу". У нас є окремі, зараз напрацьовуються і аналог 2260, і інші зміни уряд там готує, і ........... готує. Давайте цей закон швидко приймемо, щоб швидко дати можливість Кримській платформі працювати. 
Щодо коштів. Додаткові кошти не потрібні будуть. ДУС принаймні на словах каже про перерозподіл з середини себе, в ДУС є на чому економити, в них досить непогана економія в цьому році, і через COVID менше візитів, і, в принципі, вони якось економно працюють. І тому це взагалі там навіть не буде потребувати додаткових коштів. 
Дякую, прошу підтримати.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Сергійовичу, за позицію підкомітету. 
У нас є якраз Представник Президента в Криму Антон Кориневич. Прошу вам слово, повідомте вашу позицію, для чого це, щоб всі народні депутати чули. Дуже радий, що ви долучилися до нас.

КОРИНЕВИЧ А.О. Доброго дня, шановний Андрію Андрійовичу, шановні колеги! Дуже дякую за можливість долучитися і дякую пану Олександру за ініціативу цього законопроекту, і всім підписантам. Для нас цей законопроект дуже важливий, оскільки на Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим Президентом України Володимиром Зеленським покладено в пункті забезпечення діяльності Офісу Кримської платформи. І по суті, якщо Міністерство закордонних справ буде й далі координувати міжнародні заходи, зокрема саміти на міжнародному рівні і відповідати за комунікацію з міжнародними партнерами, то за реалізацію цього, що, власне, відбувається з Кримом на внутрішньому треку і всередині України, відповідатиме Офіс Кримської платформи. Це рішення Президента відповідно, оскільки представництво є органом його вертикалі. Це абсолютно його компетенція, юрисдикція, він може поміняти структуру, він може міняти людей, це абсолютно його рішення. 
Для нас цей законопроект дуже важливий, оскільки, дійсно, ми два роки командою працюємо в представництві і маємо, я скажу відверто, низький рівень оплати праці. Особливо це відчуває найбільша кількість наших співробітників головних консультантів. Так говорити про деокупацію Криму, коли в люди оклад 5 тисяч 500 гривень, дуже важко. І знову ж таки це я кажу не заради себе, це я кажу заради того, щоб ми дійсно могли зараз набрати людей, наприклад, на керівника Офісу Кримської платформи. Так ми маємо взяти державного службовця, і, звичайно, що у нас є вже кандидати, і тому ми би просили дуже народних депутатів підтримати цю ідею. Дійсно, це не потребуватиме нічого, але для нашого органу і для діяльності Кримської платформи на внутрішньодержавному треку це буде дуже важливо. 
Тож прошу підтримати, ми надіслали відповідний лист на адресу комітету з проханням підтримати таку пропозицію. Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Антоне. 
У нас ще є голова НАДС Наталія Олександрівна. Пані Наталія.

АЛЮШИНА Н.О. Дуже дякую, Андрію Андрійовичу, щиро. 
Я розумію, що питання, яке зараз піднімається, воно непокоїть геть усіх. Але НАДС виступає зі своєю позицією. Ви знаєте, що ми зараз дбаємо про всіх державних службовців. Ми зараз спрямовуємо всі зусилля для того, щоб забезпечити нові умови оплати праці державних службовців. І не секрет про те, що дуже складно просувається законопроект про оплату праці, реформу оплати праці державних службовців. 
І дійсно ми дуже розраховуємо на підтримку з боку комітету, з боку народних депутатів, на підтримку оцих нових підходів, нової моделі оплати праці. Оскільки законопроект про реформу оплати праці державних службовців, ми дуже сподіваємось, що зрештою його уряд випустить, чи урядовий комітет, де він у нас був заблокований дещо. І на то дуже сподіваюсь.
На жаль, наші з вами сподівання, про які ми говорили ще в червні місяці, вони так і залишилися лише сподіваннями. Адже дещо, ну, ледве-ледве просувається система оплати праці. Я розумію ваші занепокоєння. Зараз геть вся державна служба так само уповає і чекає від нас оцих рішень, коли ми зрештою просто вирішимо цей надскладний кейс з оплатою праці. Якщо зайти на career.gov.ua і подивитися, які анонсуються заробітні плати – 4540, 4440, 5500, 6600 – це максимум, це просто страшно. 
Тому, виходячи з того, мною щойно озвученого, я хотіла б просити і сподіваюся на те, що у нас буде така можливість, створити робочу групу при нашому комітеті для того, щоб, звісно, підтримати всіх державних службовців. Я розумію непокоєння зокрема і Антона Кориневича. І розумію підтримку з боку комітету. Але теж уповаю на те, що треба дбати про державну службу. Я розумію… і дякую, що надали слово. 
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. У нас, дивіться, комітет точно відкритий і точно за всіх держслужбовців, тому я б дуже просив не плутати одне з одним. У нас є інакший законопроект, який точно турбується про всю державну службу. Цей законопроект стосується, як сказав Олександр Сергійович Корнієнко, лише Кримської платформи. І він зроблений таким чином, щоб ініціатива Президента мала змогу там, де люди працюють два роки, їм треба розвиватися, і ми повинні повернути Крим додому, до України. І це нагальне питання кожного українця, так само як і нагальне питання щодо оплати роботи державних службовців. 
Тому, пані Наталія, я розумію вашу позицію, ви знаєте наскільки ми чітко працюємо з НАДСом, ми дослухаємось вас, ви дослухаєтесь нас, але саме цей законопроект відокремлює всі забаганки і чітко висловлює позицію щодо оплати праці людей, які працюють на Кримській платформі, те, що ми повинні зробити і повернути Крим в склад України. 
Олександр Сергійович, прошу, вам слово, Корнієнко. 

КОРНІЄНКО О.С. Да, я коротко теж, пані Наталія, прокоментую. Я теж відчув, що в нас якесь йде буксування по грейдам знову, і це точно так можна кругами ходити і до кінця каденції, і ніхто так робити не буде. Думаю, що в нас є майданчик з вами для нас зрозумілий –  наша група з впровадження реформи, Координаційна рада реформи державного управління, і ми маємо там це питання з вами разом командно підняти і просто вже подивитися в очі урядовому комітету, Мінфіну і всім, хто це блокує. Ми ж знаємо, хто блокує… 

АЛЮШИНА Н.О. Буду дуже вдячна. Дякую. 

КОРНІЄНКО О.С. Ви чули, чому блокують. Тобто і, в принципі, якщо уряд, скажімо так, на жаль, з тих чи інших причин буде неспроможний вносити, в нас є право суб'єкта законодавчої ініціативи депутатів,  я думаю, знайдеться точно не менше десяти, а то і ста депутатів, які нову систему оплати праці держслужби відповідальність за неї візьмуть. Тому давайте, зараз Кримська платформа – це такий emergency крок, а наше велике питання, велику проблему ми будемо активніше вирішувати. 
Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я дякую, Олександре Сергійовичу, за вашу позицію.
Олександр Качура, ви бажаєте щось сказати?

КАЧУРА О.А. Так.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олександр Анатолійович, прошу, вам слово.

КАЧУРА О.А. Колеги, я прошу підтримати даний законопроект насправді. Тому що у нас всі політики кажуть, що Крим – це Україна, але це дійсно буде таким кроком, який вказує на нашу позицію, те, що дійсно це питання не заговорюється. На жаль, попередні роки воно було відділене від теми окупації Донбасу, воно було виокремлене, всі думали, що це була стратегічна дипломатична помилка. І на сьогоднішній день те, що дійсно Кримська платформа лунає по всьому світу, тому що у мене і знайомі конгресмени кажуть, що чули про Кримську платформу, і багато парламентарів всього світу, дипломати.
Тобто нам треба продовжити цей тренд, тому що це добре, що Кримська платформа, вона створюється не просто як разовий захід, а це повинен бути орган, який постійно працює. І цей законопроект є кроком до того, щоб дійсно Кримська платформа була всім забезпечена, а це для нас пріоритет як для країни – повернути окуповані території –  Крим, Донбас. І ми як комітет, який відповідає за цей напрямок, повинні все для цього робити. І дякую за такий законопроект.
Дякую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Анатолійович.
Шановні колеги, ми закінчили з вами обговорення даного питання. 
Тому є пропозиція рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо організаційних питань роботи Кримської платформи (реєстраційний номер 5867) включити до порядку денного шостої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. 
Рекомендувати парламенту проект за реєстраційним номером 5867 за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в цілому. 
У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому запропонувати Верховній Раді України доручити комітету при підготовці тексту відповідного закону на підпис Голові Верховної Ради України, здійснити його техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України.
Я по черзі знову буду надавати вам слово для волевиявлення вашої позиції. Прошу піднімати руку, якщо ви "за". Якщо ви "проти" чи "утримались", прошу про це сповістити включивши мікрофон та камеру.
Прошу підтримати даний законопроект та проголосувати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за прийняття проекту за основу та в цілому.
Аліксійчук Олександр, прошу.
                    
АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук Олександр. Голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Балога Віктор Іванович. Не доєднався? Немає.
Безгін Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Білозір Лариса Миколаївна. Лариса Миколаївна!

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Бондар Ганна Вячеславівна не доєдналася.
Гузь Ігор Володимирович. Ігор Володимирович! Немає поки що. 
Гурін Дмитро Олександрович. Бачу, ви є.

ГУРІН Д.О. Да. За основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. За основу і в цілому підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олег Андрійович.
Загоруйко Аліна Леонідівна.

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Аліна Леонідівна. 
Іванов Володимир Ілліч. Іванов. Зараз повернемося.
Ісаєнко Дмитро Валерійович.

ІСАЄНКО Д.В. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Бачу.
Кальцев Володимир Федорович.

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Качура Олександр Анатолійович. Олександр Анатолійович Качура! 

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександр Анатолійович.
Корнієнко Олександр Сергійович.

КОРНІЄНКО О.С. За основу і в цілому – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Літвінов Олександр Миколайович.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Лозинський Роман Михайлович.

ЛОЗИНСЬКИЙ Р.М. Підтримую законопроект за основу і в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Роман Михайлович.
Микиша Дмитро Сергійович.

МИКИША Д.С. За. Підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
М'ялик  Віктор Ничипорович.

М'ЯЛИК В.Н. Я підтримую.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Плачкова Тетяна Михайлівна. Тетяна Михайлівна, я бачу, що ви є. Тетяна Михайлівна, виходьте на зв'язок, будь ласка. Поки що…

ІВАНОВ І.В. Іванов – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. О, пане Іванов, дякую. Дякую, що повернулися до нас.
Плачкова Тетяна Михайлівна не доєдналася поки що.
Поляк Владіслав. Немає. 
Рубльов Вячеслав. Бачу, ви є.

РУБЛЬОВ В.В. За основу і в цілому. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пан  Вячеслав Володимирович.
Саврасов Максим Віталійович. 

САВРАСОВ М.В. (Не чути)
 
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Стріхарський Андрій Петрович. З аеропорту.

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський за основу та в цілому.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Андрій Петрович.
Чорний Дмитро Сергійович. Дмитро Сергійович десь під'єднується, да?
Шуляк Олена Олексіївна.

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена Олексіївна – за.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олена Олексіївна. 
І Юнаков Іван Сергійович. 

 ЮНАКОВ І.С. Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.

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

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. 
Я ще раз повернусь до пані Плачкової, вона... не було волевиявлення. Немає. І Гузь Ігор Володимирович. Ви не доєднались до нас, Ігор Володимирович? Немає. 
21 – за. Рішення прийнято. 

ЧОРНИЙ Д.С.  Пане голово,  Дмитро Чорний ще, врахуйте, будь ласка.

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Дмитре, є. 
22 голоси "за". Шановні колеги, рішення прийнято. Дякую, пане Дмитре, що до нас доєднались.
Шановні колеги, ми переходимо до наступного завершающего питання – це питання по уточненню висновку комітету від 16 червня 2021 року на проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади (це реєстраційний номер 5469) в частині деталізації положень, якими планується доповнити законопроект відповідно до частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України.
Колеги, ми по змісту уточнюємо наше попереднє рішення від 16 червня до проекту за реєстраційним номером 5469, деталізуючи його резолютивну частину відповідно до статті 116 Регламенту Верховної Ради України. Інформую вас, що керівництвом парламенту висловлено пропозиції до парламентських комітетів у разі рекомендацій комітетом застосувати статтю 116 Регламенту щодо врахування положень, які не були предметом розгляду в першому читанні у висновку комітету, мають бути деталізовані або описані такі положення. Прошу голів підкомітету це врахування в подальшій роботі.  
Колеги, оскільки ми таки уточнюємо наш висновок в резолютивній частині, нам треба мати більшість голосів від затвердженого складу, тобто 14 голосів "за". 
Хто в нас бажає виступити? Є? В нас є Кабінет Міністрів... (Не чути) Не бажають. 
Шановні колеги, тоді в мене є пропозиція, щоб не тримати вас, рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади" (реєстраційний номер 5469) за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 
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. Зокрема, щодо комплексного перегляду функцій Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади, вдосконалення їх організації та порядку діяльності в частині покладення на уряд України повноважень із здійснення правового регулювання прав людини, публічної влади, розвитку судочинства, здійснення державного внутрішнього фінансового контролю, моніторингу і контролю Кабінетом Міністрів України виконання актів законодавства, уточнення повноважень та складу урядових комітетів, прийняття урядом  України та урядовими комітетами протокольних рішень, визначення Кабінетом Міністрів України граничної кількості заступників керівників центральних органів виконавчої влади тощо. 
Звернутись до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту на пленарному засідання під час розгляду даного законопроекту про необхідність внесення пропозицій і поправок 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.
Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні народного депутата України Олександра Сергійовича Корнієнка. 
Шановні колеги, я знову по черзі буду надавати вам слово для волевиявлення вашої позиції. Прошу піднімати руку, якщо ви "за". Якщо ви "проти" чи "утрималися", прошу включити звук та камеру та сповістити про це рішення.
Шановні колеги, я прошу підтримати та проголосувати.
Я, Клочко Андрій Андрійович, голосую за даний висновок комітету.
Аліксійчук Олександр Васильович.

АЛІКСІЙЧУК О.В. Аліксійчук, голосую "за".

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Балога Віктор Іванович не доєднався. 
Безгін Віталій Юрійович. Поки немає його.
Білозір Лариса Миколаївна. 

БІЛОЗІР Л.М. Лариса Білозір за висновок комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Бондар Ганна Вячеславівна. Не доєдналась. 
Гузь Ігор Володимирович. Немає. 
Гурін Дмитро Олександрович. 

ГУРІН Д.О. За рішення комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, пане Дмитро. 
Дунда Олег Андрійович. 

ДУНДА О.А. Я підтримую рішення комітету. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Загоруйко Аліна Леонідівна. 

ЗАГОРУЙКО А.Л. Загоруйко підтримує.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Іванов Володимир Ілліч. 

ІВАНОВ В.І. Іванов підтримує. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Ісаєнко Дмитро Валерійович. 

ІСАЄНКО Д.В.  Ісаєнко – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую.
Кальцев Володимир Федорович. 

КАЛЬЦЕВ В.Ф. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, бачу. 
Качура Олександр Анатолійович. 

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

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олександр Анатолійович.
Корнієнко Олександр Сергійович. 

КОРНІЄНКО О.С. За.

ГОЛОВУЮЧИЙ.  За – є.
Літвінов Олександр Миколайович. 

ЛІТВІНОВ О.М. Літвінов – за. 

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

МИКИША Д.С. Микиша – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
М'ялик Віктор Ничипорович. (Шум у залі) Немає поки що. 
Плачкова Тетяна Михайлівна. Немає. 
Поляк Владіслав. Не доєднався. 
Рубльов Вячеслав.                     

РУБЛЬОВ В.В. Рубльов Вячеслав – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Саврасовов Максим Віталійович. (Шум у залі) Немає.
Стріхарський Андрій Петрович. 

СТРІХАРСЬКИЙ А.П. Стріхарський Андрій Петрович – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Андрій Петрович. 
Чорний Дмитро Сергійович. 

ЧОРНИЙ Д.С. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Шуляк Олена Олексіївна. 

ШУЛЯК О.О. Шуляк Олена – за.  

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
Юнаков Іван Сергійович.  

ЮНАКОВ І.С.  Юнаков – за. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую. 
І так, шановні колеги, в нас 18 голосів "за". Рішення прийнято. 

_______________. Віталій Юрійович зараз… Віталій Юрійович. 

БЕЗГІН В.Ю. За. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Безгін Віталій Юрійович. 19 голосів "за". Рішення прийнято.
Шановні колеги, ми завершили розгляд основних питань. Переходимо в розділ "Різне". Чи бажають виступити члени комітету, чи є оголошення, зауваження, заяви? 
Якщо в нас немає такого, я дякую всім за роботу і оголошую засідання комітету закритим. Дякую всім. Гарного дня. Дякую за гарну роботу. На все добре, до побачення. 

