
СТЕНОГРАМА  

Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

21 грудня 2017 року 

Веде засідання перший заступник Голови Комітету САВЧУК Ю.П. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я хочу продовжити наше засідання, нашого Комітету, 

яке ми почали вчора. 

Дуже багато різних резонансних питань зі сторони громадськості і 

наших колег-депутатів було на рахунок того, чи воно є легітимним. З 

приводу цього ми звернулися до Комітету з питань Регламенту та організації 

роботи Верховної Ради України, і на рахунок цього отримали відповідь.  

"Станом на сьогодні до складу Комітету з питань запобігання і протидії 

корупції згідно Постанови Верховної Ради України про обрання голів, 

першого заступника, заступників голів, секретарів з членів комітету 

Верховної Ради України восьмого скликання та обрання голови, першого 

заступника, заступників голови Комісії Верховної Ради України з питань 

приватизації від 4 грудня 2004 року восьмого скликання входять 24 народних 

депутати України – членів комітету. Отже, засідання комітету є 

повноважним, якщо на ньому присутні не менше 13 членів комітету.  

З огляду на викладене, враховуючи норми положень статті 44 Закону 

України "Про комітети Верховної Ради України" засідання Комітету з питань 

запобігання і протидії корупції є повноважним, якщо на ньому присутні не 

менше 13 членів комітету, а акти комітету приймаються на засіданні комітету 

більшістю голосів присутніх, результати голосів фіксуються із зазначенням 

кількості голосів "за", "проти", "утримались" в протоколі, який є офіційним 

документом, підтверджується процес обґрунтування і прийняття рішення у 

висновку рекомендацій комітету. 

Стосовно порушення питання щодо можливості продовження засідання 

комітету у зв'язку з відсутністю кворуму зазначаємо, що якщо засідання 

комітету було відкрите згідно з положенням… з частиною першою статті 44 



Закону України "Про комітети Верховної Ради України" та в  разі відсутності 

народних депутатів України – членів комітету, необхідних для прийняття 

відповідних рішень, і якщо не було прийнято рішення про закриття засідання 

комітету, таке засідання вважається відкритим і можна його продовжувати в 

інший день, визначений головою або першим заступником голови комітету, 

який відповідно до статті 35 Закону України "Про комітети Верховної Ради" 

виконує обов'язки голови комітету за наявності кворуму на засіданні 

комітету в цей день. З повагою Павло Пинзеник". 

Тобто ті спекуляції, які сьогодні ми отримали зі сторони деяких, і 

громадських в тому числі, і наших колег-депутатів, вони є неправомірні. Це 

відповідь регламентного комітету згідно діючого законодавства. І 

сьогоднішнє проведення комітету є абсолютно легітимним.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧИЙ. У випадку кворуму, так. Ми сьогодні з вами, колеги, 

не маємо на цей час кворуму. І я хочу вам запропонувати, щоб ми 

поспілкувалися, що ми робимо далі, щоб все-таки комітет почав працювати, 

якщо не сьогодні, то на наступний, нами вже визначений… 

МЕЛЬНИЧУК І.І. Шановний Юрій Петрович, дивіться, я собі все-таки 

думаю, що у нас вже відбувалася, у нашій внутрішній переписці, у 

комітетській, жвава дискусія: являється легітимним чи нелегітимним 

засідання слідуюче комітету. У нас ще не було цього роз'яснення, яке у вас є 

на сьогоднішній день.  

Моя пропозиція така. У зв'язку з тим, що деякі колеги так і не 

зрозуміли: треба приходити чи не треба приходити, буде воно легітимним чи 

не буде воно легітимним, - давайте ми сьогодні засідання комітету опять не 

закриваємо, оголошуємо слідуючий день, обсудимо, на коли ми збираємося, і 

тоді вже буде кворум і продовжимо засідання. Така пропозиція. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які ще є думки з цього приводу? 

Олег Степанович Барна, будь ласка. 



БАРНА О.С. Ще одне. Я прошу, щоб не було подальших спекуляцій, 

повідомити помічників і відповідно депутатів – членів нашого комітету під 

розписку, щоб потім не виникало якихось питань, що не були вчасно 

повідомлені. Ну, і це ж робота теж секретаріату. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Олександрович Буглак. 

БУГЛАК Ю.О. Пропоную на сайті нашого комітету дане роз'яснення, 

яке ви тільки що оголосили, обов'язково вивісити, з точки зору, щоб закрити 

дискусію про легітимність, і сьогоднішнє засідання не закривати, як 

пропонував мій колега, а продовжити наступного разу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, тобто воно автоматично в нас має перенестися на 

16 січня, так ми запланували вчора голосуванням? (Загальна дискусія) 

МЕЛЬНИЧУК І.І. .... в разі потреби, то нас тоді повідомлять, 

достроково зберемося. Якщо вже ви так вирішите, …. Юрій Юрійович…. Ну, 

у нас же є… Ми у внутрішньому чаті, зараз ви нам розкинули, ми 

підтвердили свою або присутність, або відсутність, ми порахували, є 

можливість раніше зібратися – давайте зберемося, немає можливості 

зібратися - давайте вже тоді по графіку, як воно має йти. Тобто ви -

керівництво комітету, вам вирішувати. Ви з нами узгоджуйте, а ми скажемо 

свою думку.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Будь ласка. 

АРТЮШЕНКО І.А. Як пропозицію. Дивіться, насправді так. Ми 

живемо в сучасному світі з інформаційними технологіями, існує чат. Я 

пропоную зараз просто зробити скан цієї відповіді регламентного комітету, 

щоб всі члени комітету, які є в цьому чаті, як мінімум зараз дізналися про те, 

що, ну, вони як мінімум помиляються, я дуже м'яко кажу. Зараз є в нас пів на 

третю дня, йде пленарний день, тобто всі були вдень, вранці в залі. Ну, може,  

їх, не знаю, 20 хвилин почекати. Вони ж десь тут, ну, чи в своїх кабінетах 

сидять, чи, я не знаю, в їдальнях, але вони були на пленарному тижні, 

сьогодні вранці вони всі були, от сидячи тут… точніше, яких тут, навпроти 

мене, нема.  



Тому можемо як варіант, наприклад, зараз їм повідомити, прислати 

рішення регламентного комітету, і попросити. Ну, давайте от до третьої 

почекаємо. Як варіант, це моя позиція. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну, давайте тоді так і робимо: звертаємося до 

секретаріату з таким проханням. І було прохання розмістити на сайті 

повідомлення. 

БАРНА О.С. Просто нехай прийдуть і пояснять: будуть чи не будуть. 

Зараз вже, будь ласка, розішліть. Ми чекаємо їх.  

(Загальна дискусія) 

РИЧКОВА Т.Б. Якщо всі наші колеги будуть так відноситись 

невідповідально до своїх прямих обов'язків і до своєї роботи, я радикальне 

рішення пропоную: розігнати комітет як неспроможний. Тому що, ну, з 

такою роботою… це не робота, я вибачаюсь. Давайте почекаємо ще 20 

хвилин. Але люди, які прийшли і творять закони, повинні, напевно, їх читати. 

І ми до цього знали, без цього офіційного повідомлення регламентного 

комітету, що так, цей комітет є легітимним, бо його ніхто не закривав. 

Тому також пропоную надіслати зараз повідомлення всім у 

внутрішньому чаті, секретаріату сказати. Ми ще почекаємо, але це нікуди не 

годиться. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тоді чекаємо. Давайте перерву на 15 хвилин. 15 

хвилин. 

 

(Після перерви) 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Від секретаря нашого комітету Дмитра Євгеновича 

Добродомова надійшло повідомлення про свою відсутність на пленарному 

засіданні Верховної Ради України та неможливість взяти участь у роботі 

інших органів Верховної Ради України  21 та 22 грудня 2017 року у зв'язку з 

перебуванням в офіційній відпустці на період складання сесії у Львівському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 



державного управління при Президенті України. Дмитро Євгенович 

Добродомов.  Тобто це поважна причина, Дмитро Євгенович відсутній. 

Ну, і так як… по традиції, яку ввів Єгор Вікторович, хочу зачитати про 

відсутніх сьогодні на комітеті членів, дякуючи яким ( в кавичках) і не 

відбувається сьогодні наша робота. 

Чумак Віктор Васильович, Дерев'янко Юрій Богданович, Дунаєв, 

Ільюк, Лещенко, Луценко, Мирний, Осуховський, Парасюк, Тимошенко, 

Соболєв, Береза. Ну і все. 

Ну, в нас кворуму нема. Тому продовжувати засідання недоцільно.  

Всіх з наступаючим Новим роком, з Різдвом Христовим! Божого 

благословення всім! І до зустрічі на 16 число.  

Засідання остається відкрите. До побачення. 


