
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань антикорупційної політики 

01 грудня 2020 року 

Веде засідання голова Комітету РАДІНА А.О.  

 

ГОЛОВУЮЧА.  Колеги, доброго дня. Мені здається, у нас є кворум. 

Нас 11. Ми можемо починати засідання комітету.  

Я хочу одразу зорієнтувати, колеги, що ми будемо працювати 

приблизно десь годину – годину десять, якщо ваша ласка, тому що на 17 

годину парламентська робоча група щодо, власне, відновлення декларування 

і так далі, і принаймні  троє членів комітету мають там бути, бо є членами 

робочої групи.  

Ви бачите проект порядку денного. Ми маємо розглянути питання 

розкладу засідань на грудень. Ми маємо розглянути питання в порядку 

антикорупційної експертизи і "Різне", якщо встигнемо.  

Разом із тим, колеги, у нас немає секретаря засідання. Пан Володимир 

попередив, що, на жаль, хворіє. Тому, колеги, хто готовий буде виконувати 

функції секретаря на цьому засіданні? Олексію, погоджуєтеся? Колеги, тоді 

Олексій Жмеренецький на сьогодні секретар нашого з вами засідання.  

Чи є до проекту порядку денного, колеги, пропозиції чи зауваження? 

Немає.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Є пропозиція. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, будь ласка.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Щодо пункту "Різного" в мене буде пропозиція 

стосовно звернення пана Бужанського. І ще є пропозиція з урахуванням того, 

що пан Бужанський адресував на ім'я комітету звернення щодо виступу 
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Олега Татарова. Тому у мене буде пропозиція розглянути звернення від імені 

комітету, проект рішення підготував.  

І ще у мене буде пропозиція… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я перепрошую, а ви проект рішення надіслали?  

 

 ТКАЧЕНКО О.М.  Я можу зараз  надати.  

 

ГОЛОВУЮЧА. У нас просто була домовленість, що ми розглядаємо 

рішення комітету, якщо є проект рішення за добу.  

 

 ТКАЧЕНКО О.М. Проект рішення у мене є. Я можу його зараз 

роздати.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні. Була домовленість комітету, всі про це 

домовлялися, що ми розглядаємо звернення, якщо проект наданий за добу.  

 

 ТКАЧЕНКО О.М. Пані голово, я розумію що ви говорите, я почув. У 

мене  проект рішення. Я зараз можу його роздати.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ну, в мене його немає. Я не знаю, про що йдеться. 

Аналогічно є з колегами.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Зараз буде через 30 секунд. Там три речення.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні. Колеги, ще раз. У нас була домовленість, що 

звернення ми розглядаємо, якщо проект висновку наданий членом комітету 

заздалегідь. 
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 ТКАЧЕНКО О.М. Добре. Раз така мова, я хочу поставити. Будь ласка, 

поставте на голосування, нехай комітет приймає рішення. Якщо я не 

помиляюся, комітет є колегіальним органом і приймає рішення шляхом 

голосування. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Так це було рішення комітету, ми проголосували це. 

Колеги, ми проголосували, що ми розглядаємо рішення комітету, проект 

рішень комітету в "Різному", якщо проект рішення наданий за добу. Ми 

проголосували це рішенням комітету. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так я зараз роздам проект рішення. В чому питання? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ще раз, за добу проект рішення не був наданий. Я 

звертаю увагу на те, що ваша пропозиція суперечить просто попередньо 

ухваленому рішенню комітету. Не моєму, не моїй хотєлці, а рішенню 

комітету, ухваленому комітетом. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Пані голово, з огляду на те, що це насправді є 

резонансною справою, гадаю, що можна зробити виключення цього разу. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, є рішення комітету. Ви пропонуєте 

переголосувати рішення комітету? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Ні, я пропоную проголосувати стосовно цього 

питання. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ще раз, це суперечить рішенню комітету. Ви 

пропонуєте переголосувати рішення комітету? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Я гадаю, що можна зробити виключення. Чому ні? 
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ГОЛОВУЮЧА. Колеги, правило, воно або правило, або ми його 

змінюємо, а виключення з правила я не зовсім розумію це. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Добре, я зрозумів. Є така пропозиція, можливо, 

завтра ми зберемося на засідання комітету стосовно цього питання. По-

перше, що стосується "Різного", як показала практика, ми вже останні три-

чотири комітети не можемо добратись до цього питання з огляду на те, що 

кворум порушується. І є пропозиція після пленарного засідання зібратися на 

засідання комітету і вирішити це питання, а проект рішення я надам за добу, 

як було проголосовано. Сьогодні, так. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Я готова зібратися на засідання комітету, в мене немає 

з цим проблем. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Олексій Красов. 

 

КРАСОВ О.І. Пані голово, у мене до вас питання. Якщо в порядку 

"Різному" виносимо якісь питання, то ми не маємо можливості 

проголосувати за рішення в рамках комітету в порядку "Різному", тільки 

взяти до відома? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми погоджувалися, що ми виносимо в "Різне" 

звернення комітету або рішення комітету у випадку, якщо проект рішення 

комітету, який пропонується підтримати, наданий членом комітету за добу. 

Таке було рішення комітету, ми його проголосували. 
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КРАСОВ О.І. А якщо рішення буде змінено в рамках голосування в 

порядку "Різному"? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ви пропонуєте обговорювати звернення...  

 

КРАСОВ О.І. Це питання, щоб я розумів на майбутнє. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, я нагадаю, в чому була логіка цього рішення 

комітету. Логіка цього рішення комітету була не в тому, щоб обмежити, в 

жодному разі не в тому, щоб обмежити право членів комітету ініціювати 

питання для розгляду, а в тому, щоб всі члени комітету мали можливість 

підготуватися до розгляду питання, розуміли, яке питання ми розглядаємо, і 

мали можливість сформувати позицію, виключно виходячи з цього. Ну, 

знаєте, я ж не виношу законопроект на розгляд, який ніхто не бачив. Як ми 

будемо тоді його фахово розглядати? Виключно в цьому була логіка цього 

рішення комітету. 

 

 КРАСОВ О.І.  Якщо питання звернення до правоохоронних органів, 

які ми робили раніше?  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми робили проекти звернень заздалегідь і надавали 

його членам комітету для ознайомлення, щоб всі мали можливість 

ознайомитись.  

Тим паче, пане Олександре, я дивлюся на звернення, тут є пропозиція 

надати оцінку фактам.  

 

ТКАЧЕНКО О.М. На підставі цього звернення в проекті рішення не 

містяться вимоги щодо надання оцінки, там трохи інша формуліровка. 

Тому… 
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ГОЛОВУЮЧА. Трохи інша, це яка?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Ну, я надам проект рішення за добу, ви побачите.  

 

_______________.  Ми вже домовилися. Олександр надсилає. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так. Я ж надам проект рішення. Немає ніяких 

питань.  

 

ГОЛОВУЮЧА. О'кей колеги. Можемо зібратися завтра розглянути.  

Всіх влаштовує такий підхід? Ну, очевидно до другої. Да, колеги? О'кей.  

Колеги, ще до "Різного" є пропозиції?  Дякую дуже.  

Тоді колеги, пропозиція порядок денний, точніше проект порядку 

денного затвердити за основу і в цілому. Хто – за, колеги? Проти? 

Утримався?  Дякую дуже, колеги.  

Щодо графіку наших засідань на грудень цього року. Є пропозиція 

провести 15 грудня, це пленарний тиждень, засідання о 15:30, і відповідно 

провести засідання у період між пленарними тижнями 8 та 22 грудня о 12:00. 

Якщо я правильно пам'ятаю, між пленарними тижнями погодили проводити 

засідання в режимі відеоконференції. Ну, і завтра, відповідно 2 грудня, якщо 

я не помиляюся, була ініціатива провести засідання. Відповідно фіксуємо, що 

завтра також засідання комітету. Правильно я розумію, із одним питанням в 

порядку денного?  

 

ТКАЧЕНКО О.М. Так. Так.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.  

Щодо графіку засідань комітету, колеги. Чи є питання, зауваження, 

пропозиції?  

 



7 

 

СЮМАР В.П. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧА.  Вікторія, можна, щоб ми… Дякую.  

 

СЮМАР В.П. Коли буде розглядатися, приблизно, законопроект про 

відновлення декларування, який напрацьовує зараз робоча група? Коли ми 

очікуємо?  

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, це дуже залежить від того, коли робоча група 

буде готова його зареєструвати. Ми сьогодні якраз збираємося на засідання. І 

відповідно, я сподіваюся, що сьогодні  після засідання робочої групи я зможу 

дати відповідь на це питання. Я би, звичайно, сподівалася, щоб 

якнайшвидше. Але якщо ми реєструємо законопроект, власне, сьогодні - 

завтра, то о'кей, швидше завтра, то шансів його розглянути на цьому тижні 

все одно, мені здається, немає. Тому ми можемо розглядати на комітеті через, 

точніше на наступному тижні, з тим, щоби спробувати потрапити в останній 

пленарний тиждень. Поки принаймні така логіка. Можуть бути невиключені 

позачергові, але це вже поза моєї компетенцією планувати.  

Колеги, по порядку денному. Я перепрошую, по графіку засідань 

комітету. Можемо затверджувати в тому вигляді, в якому обговорили?  

Тоді прошу визначатися. Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

Колеги, щодо законопроектів, які ми маємо розглянути в порядку 

антикорупційної експертизи. Перший законопроект у нас на розгляді 

реєстраційний номер 4434 про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної 

інформації, неподання суб'єктами декларування декларацій особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного 
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законодавства, із зауваженням щодо запропонованих змін до статті 56 Закону 

України "Про запобігання корупції" в частині недоцільності виключення із 

спеціальної перевірки вищого офіцерського складу військовослужбовців. 

Такий проект висновку, колеги.  

Чи будуть зауваження, чи питання до цього законопроекту? Колеги, 

тоді пропозиція по цьому проекту висновку визначатися.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект реєстраційний номер 3034а: про внесення 

змін до статті 59-1 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів міських, 

сільських, селищних рад. Проект висновку за результатами антикорупційної 

експертизи: визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Чи будуть тут, колеги, питання чи зауваження? Колеги, тоді пропозиція 

законопроект визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Хто – за, колеги?  Проти? Утримався? Один. Дякую дуже.  

Колеги, ми можемо рухатися далі? Наступний законопроект 

реєстраційний номер 4142: проект Закону про систему громадського 

здоров'я. Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи 

визнати законопроект таким, що відповідає вимогам антикорупційного  

законодавства.  

Чи будуть, колеги, питання чи зауваження щодо цього законопроекту?  

Олексію, будь ласка.  

 

КРАСОВ О.І. У мене є зауваження, але на розсуд комітету. Не 

прописані повноваження центрів, їх принципи і територіальні та кадрові 

організації, статус посадових осіб в рамках…  Відповідно до частини першої 

статті 6 законопроекту до системи уповноваженого органу у сфері 
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громадського здоров'я належать центри контролю та профілактики хвороб. І 

їх повноваження в законопроекті не виписані. Тому просто пропозиція.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Тобто зауваження полягає в тому, щоб визначити 

повноваження або принаймні функції цих центрів на рівні закону. 

Правильно? 

 

КРАСОВ О.І. Повноваження центрів, принципи територіальної та 

кадрової організації, да. Да, та статус посадових осіб. 

Ще у пункті 2 частини шостої статті 20 законопроекту на територіях, де 

встановлено карантин, місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування надається право залучати для тимчасового 

використання транспортні засоби, будівлі, споруди, обладнання і таке інше із 

наступним повним відшкодуванням у встановленому порядку закону до 

витрат. Нема належного врегулювання здійснення з бюджетних коштів тих 

чи інших відшкодувань. Теж пропозиція щодо конкретики до цього питання, 

яким саме чином це буде робитися, врегульовано. 

Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧА. В якості зауваження, правильно я розумію, Олексію? 

Дякую дуже, колеги. Да, будь ласка. 

 

СЮМАР В.П. Розумію, чому у нас геологічні надра для розробки 

підземних вод... ага, це вони хочуть санітарне. Фактично нас турбує серйозне 

повернення от повноважень, можливо, санепідемстанцій. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Як окремого органу. 

 

СЮМАР В.П. Чому? Тут є ціла низка... Тому я хочу нагадати, що їх 

скасовували саме через те, що це було одне з ключових джерел корупції. І 
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якщо вже це робити по дотриманню карантину, то це треба чітко 

прописувати як повноваження, щоб ми не мали цього ризику повернення 

довідок і інших речей. Тому що воно вводиться в цілу низку структур, 

можливість... 

 

ГОЛОВУЮЧА. Тобто чітко прописати повноваження щодо контролю 

за епідеміологічною ситуацією, дотримання карантину. 

 

СЮМАР В.П. Звичайно, дотримання карантину, да, а не за всім. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Вікторія, в якості зауваження, правильно я розумію? 

 

СЮМАР В.П. Так. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тоді пропозиція по законопроекту за 

результатами обговорення наступна: визнати законопроект таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства з урахуванням 

зауважень, які під стенограму озвучили колеги і пан Олексій, і пані Вікторія. 

Да? 

Тоді прошу по цьому визначатися, колеги: хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже. 

Антоне, я тільки помітила, ви змінили сторону. 

 

ПОЛЯКОВ А.Е.  (Не чути)   

 

ГОЛОВУЮЧА. А, гаразд. Якщо прямо так треба, то ми можемо тут вам 

стілець поставити. Ви ж кажіть просто, все ж для вашого щастя. 

Наступний законопроект у нас на розгляді, колеги, реєстраційний 

номер 3411 про внесення змін до деяких законів України щодо 
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вдосконалення порядку утворення діяльності третейських судів з метою 

відновлення довіри до третейського розгляду.  

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

законопроект таким, що не містить корупціогенних факторів. Разом із тим, 

колеги, є зауваження в проекті висновку щодо можливої колізії між двома, 

точніше, я би навіть сказала не колізії, а просто… Да, напевно, колізії все-

таки між двома нормами законопроекту, і ця колізія технічного, мені 

здається, характеру має бути, тим не менше, виправлена. 

Колеги, чи будуть до цього законопроекту ще питання чи зауваження? 

 

_______________. (Не чути) 

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧА. Тобто, колеги, пропозиція яка? Визнати таким… 

запросити представників, я думаю в даному випадку, це Міністерство 

юстиції, відповідно їх запросити для надання нам пояснень щодо 

законопроекту. Да, колеги? Гаразд, це питання ми тоді вирішили. Рухаємося 

далі.  

Наступний законопроект реєстраційний номер 4334… Колеги, я думаю, 

ми… До попереднього законопроекту повертаючись. Можемо спробувати 

навіть назавтра запросити Мін'юст, тому що законопроект розглядається на 

цьому тижні в сесійній залі. Тому вдало, що в нас завтра також засідання.  

Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4334: про 

внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо опублікування 

рішень Верховної Ради України. Проект висновку: за результатами 

антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Будуть до цього законопроекту питання, колеги? Тоді прошу 

визначатися.  
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Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Антоне, ви "Відомості Верховної Ради України" хочете зберегти?  

Наступний законопроект у нас на розгляді, колеги, реєстраційний 

номер 3964: внесення змін до деяких законів України щодо перейменування 

Фонду соціального захисту інвалідів і приведення термінології у 

відповідність із законодавством у сфері соціального захисту осіб з 

інвалідністю. Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи 

визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть питання до цього законопроекту, колеги? Тоді прошу по 

цьому висновку визначатися.  

Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже.  

Наступний законопроект, колеги, про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-

вагового контролю. Проект висновку: за результатами антикорупційної 

експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Реєстраційний номер 3742.  

Разом з тим, колеги, є пропозиція зробити наступні зауваження до 

законопроекту. А саме, визначити правила розгляду справ про порушення 

габаритно-вагових правил все-таки ключові хоча б на рівні закону, бо на 

зараз розробка такого порядку делегована Кабінету Міністрів України. Да, 

це, напевно, ключове питання.  

Колеги, чи будуть до цього законопроекту питання чи зауваження? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ви маєте на увазі розширювати повноваження в 

частині опитування водіїв і оці всі речі? Зауваження чого стосується, 

обґрунтованості такого розширення? Але я так розумію, в частині 

опитування Держтрансбезпека складає… 
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_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧА. Але вони складають протоколи, тому логічно, що вони 

мають опитувати. Я принаймні таку логіку в цьому бачу, поправте мене, 

якщо я помиляюся.  

Тому, колеги, зупиняємося на питанні визначення правил розгляду 

справ про порушення все-таки на рівні закону, хоча б базових правил. 

Правильно я розумію, колеги? 

Ярославе, будь ласка. 

 

ЮРЧИШИН Я.Р. У мене скоріше питання до з'ясування. Тобто тут 

Укртрансбезпека фактично стає власником нового реєстру товарно-

транспортних накладних, тобто збирається дуже багато інформації. Хоча 

насправді, ну, це вже у нас там десяте питання, але насправді, да. Насправді 

нащо такий реєстр, в принципі, якщо фактично це одноразова трансакція між 

державою і тим перевірочним, тим, кого перевіряють. І фактично вже такий 

документ, в принципі, впроваджений наказом Міністерства інфраструктури 

№413 від 03.06.19-го року. Він призначений для обліку товарно-матеріальних 

цінностей на шляху їх переміщення. Тобто навіщо зберігати таку 

інформацію. І рівень захисту, тобто для чого вона  і як Укртрансбезпека буде 

її фактично складова і використовувати. При тому що такої інформації буде 

досить багато. Це в мене питання.  

Тому в даному випадку я не знаю,  це теж у нас стоїть на цьому тижні?  

 

ГОЛОВУЮЧА. Да.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Ну, це дуже такий галузевий законопроект, який, я 

думаю, нам точно треба зрозуміти, нащо нам цей реєстр здався. Бо у нас 

величезна кількість реєстрів, які реально працюють лише для одного, щоб 

туди не попасти, потрібно заплатити кошти, от і все. І тут, щоб ми не 
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створили ще одну потенційну корупційну схему, не розуміючи логіки 

впровадження реєстру як такого.  

 

 _______________. Мінінфраструктури вже веде подібний реєстр 

транспортного процесу. Останні змінити вносилися в 19-му році.   

  

ЮРЧИШИН Я.Р. Але це Мінінфраструктури. Тобто тут зрозумілий 

підконтрольний нами як Верховної Ради виконавець. Тобто не до кінця 

зрозуміло. А хто ініціатор, Юрій Юрійович?  

 

ГОЛОВУЮЧА. Кісєль, Негулевський і колеги по Комітету 

транспортному.  

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Це транспортний комітет.  

 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я б теж пропонував, просто чи в нас буде можливість 

викликати ініціаторів. Ми ж їх запрошували, тобто все, да. Тому тут як би... 

Як мінімум, да, я б пропонував внести зауваження, щоб було як би більш 

чітко аргументовано потребу ведення такого реєстру от, або, власне, відмову 

від такого реєстру, зважаючи, що подібні реєстри вже ведуться 

Мінінфраструктури згідно там наказів, якщо вже треба приймати рішення. Бо 

використання оцих всіх реєстрів з метою, власне, створення додаткових схем, 

воно досить поширене. Тому як мінімум треба на це звернути увагу. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, чи будуть до цього законопроекту ще питання 

чи зауваження? 

Колеги, тоді пропозиція визначатися щодо цього законопроекту. 

Проект висновку визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства з урахуванням зауваження мого щодо затвердження правил 

розгляду справ про порушення габаритно-вагових правил. І зауваження, 
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запропоноване паном Ярославом Юрчишиним щодо сумнівів у доцільності 

запровадження нового реєстру товарно-транспортних накладних. Всі 

зауваження, колеги, озвучили? Колеги, тоді пропозиція по цьому 

визначатися. 

Хто за такий проект висновку? Проти? Утримався? Дякую дуже, 

колеги. 

Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 3950: про 

внесення змін до статті 121 Кодексу цивільного захисту України. Проект 

висновку за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства. Реєстраційний номер 

3950. Чи будуть, колеги, до цього законопроекту питання, зауваження? Тоді 

пропозиція визначатися. 

Хто за такий проект висновку, колеги? Проти? Утримався? Дякую 

дуже. 

Наступний законопроект у нас на розгляді: про внесення змін до 

Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" щодо 

Генеральної схеми планування території України. Проект висновку: за 

результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Разом із тим, колеги, в мене є, 

власне, питання щодо цього законопроекту. І питання наступного характеру.  

Пропонується скасувати стратегічну екологічну оцінку, яка 

проводиться відповідно до Закону "Про стратегічну екологічну оцінку" щодо 

Генеральної схеми до містобудівної документації. Але це фактично 

суперечить Закону "Про стратегічну екологічну оцінку", адже схеми і 

містобудівна документація, власне, має такій оцінці підлягати. Таким чином 

відповідно в нас в Законі "Про регулювання містобудівної діяльності" буде 

вимога щодо непроведення екологічної оцінки по Генеральній схемі, а в 

Законі "Про стратегічну екологічну оцінку" лишатиметься норма щодо 

проведення такої оцінки, в тому числі щодо схем і містобудівної 

документації. Що, власне, колеги, є колізією. Що є колізією, по-перше.  



16 

 

І, по-друге, колеги, цей законопроект, власне, пропонує Генеральну 

схему до містобудівної діяльності визначити основним видом документації з 

планування територій на державному рівні. З огляду на це, власне, 

виключення її з стратегічно екологічної оцінки виглядає як мінімум не дуже 

логічним. Такі є мої зауваження до цього законопроекту.  

Які будуть, колеги, думки чи зауваження від членів комітету? Колеги?  

 

_______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги? В якості зауважень? Ми говоримо про колізію. 

Ми один із законопроектів, по яким ми говорили про колізію,  сьогодні 

відклали з тим, щоби заслухати автора. Якщо вже у нас завтра засідання 

комітету, то ми можемо запросити автора і почути його аргументацію щодо 

цього.  

Прошу?  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Пан Дубінський.  

(Загальна дискусія) 

Я так відчуваю, що всі очікують веселого засідання комітету з цього 

приводу і не можуть від цього видовища відмовитися.  

Гаразд, колеги. По законопроекту 3337 тоді є пропозиція запросити 

автора.  

Наступний законопроект у нас на розгляді реєстраційний номер 4186: 

про внесення змін до Закону України "Про державний захист працівників 

суду і правоохоронних органів" щодо державного захисту 

військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних Сил України під 

час виконання ними завдань за призначенням. Проект висновку: за 
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результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть до цього законопроекту питання, чи зауваження, колеги? 

Тоді пропозиція визначатися.  

Хто за такий проект висновку, колеги? Проти? Утримався? Дякую 

дуже, колеги.  

Наступний законопроект реєстраційний номер 4227: про внесення змін 

до розділу ІІ "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про 

внесення змін щодо деяких законодавчих актів України щодо першочергових 

заходів із реформи прокуратури". Ідеться про строки перебування на 

адміністративних посадах  у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. 

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Чи будуть коментарі, колеги? Тоді прошу по цьому визначатися.  

Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4314: про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19). Проект висновку: за 

результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.   

Чи будуть тут коментарі, колеги? Тоді пропозиція визначатись.  

Хто за такий проект висновку? Проти? Утримався?  Дякую дуже.  

(Загальна дискусія)  

 Я думаю, колеги, ми зазвичай обмежуємося одним автором. І зазвичай 

обговорюємо законопроект, власне, по змісту законопроекту, а не всі супутні 

обставини життя  авторів. Сподіваюся, цього разу ми не відступимо від нашої 

практики.  

Наступний законопроект, колеги, реєстраційний номер 4017: про 

внесення змін до статті 10 Закону України "Про державні нагороди України" 

(щодо запровадження почесного звання "Заслужений працівник у сфері 
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телекомунікацій України"). Проект висновку: за результатами 

антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Чи будуть щодо цього законопроекту, колеги, питання? Тоді 

пропозиція визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Хто – за, колеги?  Проти? Утримався?  Дякую дуже.  

Колеги, наступний законопроект у нас на розгляді реєстраційний номер 

2805-д: про внесення змін до Закону України "Про аграрні розписки" та 

деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу 

аграрних розписок. Проект висновку: за результатами антикорупційної 

експертизи визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства.  

Чи будуть, колеги, до цього законопроекту питання чи зауваження?  

Да, пане Олексію, будь ласка.  

 

КРАСОВ О.І.  У мене буде два зауваження. В законопроекті є такий 

термін, як особи, що вчиняють нотаріальні дії. І поряд з нотаріусом такими 

особами є посадові особи органів місцевого самоврядування, в окремих 

випадках капітани морських суден, консули тощо. Такий зміст повноважень 

щодо вчинення нотаріальних дій не є однорідним. Тому є пропозиція 

уточнення поняття: особи, що вчиняють нотаріальні дії.  

Крім того, в законопроекті не визначено порядку до процедури, яким 

чином особи, які вчиняють нотаріальні дії, отримують відповідний статус, чи 

є ця процедура платна, чи безплатна, і хто її затверджує. Відповідно до 

належного врегулювання відносини щодо набуття спеціального статусу є 

корупційним ризиком, тому прошу внести ризики до даного законопроекту. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, без запрошення авторів. Дивіться, цей 

законопроект в нас не виноситься на цьому пленарному тижні, можливо, ми 
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можемо розглянути варіант запросити авторів, просто сьогодні всіх 

запрошували. 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧА. Гаразд, колеги, тоді пропозиція по цьому 

законопроекту  також запросити авторів. Ну, давайте спробуємо на завтра.  

Насправді, колеги, тут правда є про що говорити, бо це ціла нова 

редакція фактично. Це внесення змін до Закону України "Про аграрні 

розписки". Зміна полягає в тому, щоб викласти Закон України "Про аграрні 

розписки" в цілком новій редакції, тому тут є про що говорити. 

Наступний законопроект у нас на розгляді, колеги, реєстраційний 

номер 3979: про заходи щодо стимулювання розвитку ІТ-індустрії в Україні. 

Проект висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Разом із тим, колеги, є зауваження, при чому, мені здається, серйозні 

насправді зауваження. Вони стосуються необхідності визначення чіткого 

переліку та вимог до документів, які необхідні для внесення відомостей про 

юридичну особу до реєстру, власне, ІТ-індустрії. Чіткий перелік підстав для 

прийняття рішення про відмову внесені. Питання порядку і контролю 

моніторингу дотримання суб'єктами ІТ-індустрії встановлених вимог.  

Чесно кажучи, колеги, сам цей перелік зауважень насправді вже тягне 

на корупційні ризики, адже відсутність, наприклад, переліку чітких вимог 

до… чітких критеріїв для ухвалення рішення про відмову у адміністративних 

діях, це дискреція. І зазвичай дискреція містить у собі корупційні ризики. По 

цьому законопроекту, колеги, тоді яка пропозиція: будемо визначатися  зараз 

чи запрошувати авторів?  

 

 _______________. (Не чути) 
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ГОЛОВУЮЧА. Це 3979. Це законопроект ІТ комітету.  

Колеги, будемо запрошувати авторів? Також цей законопроект не 

горить. Мається на увазі, не стоїть в порядку денному на цей тиждень. Я би, в 

принципі, чесно кажучи, запровадила практику, коли нові редакції законів 

або значні зміни, ми розглядаємо з запрошенням авторів. Бо, в принципі, я 

думаю, що це один із тих законопроектів, який тягне на нове комплексне 

регулювання галузі.  

 

 _______________.  (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Перепрошую?  

 

 _______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧА. Прекрасно.  

Наступний законопроект, колеги, про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо захисту боржників при врегулюванні простроченої 

заборгованості (реєстраційний номер 4241). Проект висновку: за 

результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства. Декларується мета обмеження 

доступу до ринку потенційно недобросовісних колекторів.  

Чи будуть питання чи зауваження щодо цього законопроекту, колеги?  

Тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства, колеги.  

Хто – за? Проти? Утримався?  

Наступний законопроект у нас на розгляді, колеги, реєстраційний 

номер 4247: про внесення змін до Закону України "Про фінансово-кредитні 

механізми управління майном при будівництві житла та операціях з 

нерухомістю" щодо встановлення порядку фінансування об'єктів житлового 

будівництва та забезпечення прав інвесторів. Проект висновку: за 
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результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

 

______________. (Не чути) 

   

ГОЛОВУЮЧА. Прошу? Реєстраційний номер 4247.  

Чи будуть, колеги, по цьому законопроекту питання чи зауваження? 

Колеги? Тоді пропозиція законопроект визнати таким, що відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.  

Хто – за, колеги? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Наступний законопроект у нас на розгляді реєстраційний номер 4277: 

про внесення змін до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" 

щодо цінового регулювання зернових ресурсів України. Проект висновку: за 

результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства.  

Колеги, чи будуть питання чи зауваження по цьому законопроекту?  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. В принципі, ми можемо розглядати і без висновку 

ГНЕУ.  

 

______________. (Не чути) 

  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, тоді пропозиція цей законопроект визнати 

таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Ярославе, це питання? Да, будь ласка.  

Прошу тоді по цьому визначатися, колеги. Хто – за? Проти? 

Утримався? Дякую дуже, колеги. 
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Колеги, наступний законопроект у нас на розгляді про проект Закону 

про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (реєстраційний 

номер 4303) народних депутатів Чернєва, Гетманцева і інших колег.Проект 

висновку: за результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що 

відповідає вимогам антикорупційного законодавства.  

Є два альтернативні законопроекти. Колеги, по законопроекту 4303 ми 

готові ухвалювати рішення чи, оскільки у нас завтра і так буде пан Чернєв, то 

може бути пропозиція розпитати його по цьому законопроекту також. Да? 

Колеги, тоді по цьому законопроекту пропозиція така: ми відклали вже 

достатню кількість законопроектів на завтрашнє засідання, щоб не було 

сумно. 

На цьому, колеги, я б пропонувала альтернативні законопроекти…  да, 

дякую дуже. Ні-ні, там два  альтернативних,  але по них обидвох також 

проекти висновків: визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. Але мені здається, є сенс все-таки їх розглядати всі разом з 

автором. Да, колеги? Тоді по цих законопроектах така пропозиція, колеги. 

На цьому я пропоную зупинися на законопроектах, які ми маємо 

розглянути в порядку антикорупційної експертизи. Ні, перепрошую, колеги, 

ще один законопроект ми маємо розглянути. Це четвертий розділ, проект 

Закону з реєстраційним номером 3009 з позначкою "а": про внесення змін до 

Кримінального процесуального кодексу в частині забезпечення реалізації 

функції прокуратури.  

І тут, колеги, проект висновку в нас вже давно переноситься з одного 

засідання на інший цей законопроект, проект висновку: визнаний таким, що 

не відповідає вимогам антикорупційного законодавства з наступної ключової 

причини, а саме запропонованих змін до частини першої статті 214 

Кримінального процесуального кодексу України щодо початку досудового 

розслідування. Як ви знаєте, зараз досудове розслідування починається, 

можемо так сказати, практично в автоматичному режимі, надходить якесь 

повідомлення, і відповідно слідчий, дізнавач, прокурор зобов'язаний внести 
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дані в ЄРДР і далі, власне, працювати з цими даними. Суб'єкти законодавчої 

ініціативи пропонують переформулювати норму таким чином, що слідчий, 

дізнавач і прокурор зможуть на власний розсуд визначати, чи є в 

повідомленні, які вони отримали, достатні дані про обставини, що можуть 

свідчити про вчинення кримінального правопорушення. І фактично таким 

чином ми встановлюємо певний фільтр, але, я би сказала, блок на внесення 

даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань, фактично на початок 

досудового розслідування. І цей фільтр або блок буде полягати в можливості 

дискреційно на власний розсуд для слідчого визначати, чи є в якійсь заяві 

достатні дані, чи не є достатні дані. При чому яким чином має ухвалитися 

рішення про достатність чи недостатність цих даних, незрозуміло, адже 

функції дослідчої, якщо так можна сказати, перевірки певних обставин в 

прокуратури немає і немає вже давно.  

Таким чином, колеги, я би на основі цієї норми в першу чергу 

пропонувала законопроект визнати таким, що не відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Одне ще скажу, я мала можливість обговорити з представником 

авторського колективу цей законопроект. Їх принципова позиція полягає в 

тому, що оскільки дуже багато проваджень є в кожного слідчого органу і 

дуже багато всього вноситься в Єдиний реєстр досудових розслідувань, є 

необхідність встановити певний фільтр. Я можу розуміти легітимність цієї 

мети,  але фільтр, який встановлює дискрецію, з моєї точки зору, є певним 

корупційним ризиком.  

Да, Анатолію Петровичу, будь ласка.  

 

БУРМІЧ А.П. Ну, якщо чесно, я б так категорично не говорив би з 

одної причини. Тому що ви знаєте, скільки йде різного, це просто страшно, 

те, що і брехні, і видуманих, і людей не зовсім… Раніше було… Звичайно, це 

є ризики, які ви говорите. Але коли людину не можна навіть ідентифікувати, 

той, хто пише, ми просто захаращуємо. Я не знаю, тут двояке питання. Те, що 
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ви говорили, я з цим погоджуюсь. Але я ж кажу, хто працював в 

правоохоронних органах, то 30 відсотків там просто захаращено, от сьогодні 

у нас реєстри і таке інше, повідомленнями, за якими порушено кримінальні 

справи, вони за собою нічого абсолютно не несуть. Те, що потрібно, треба ж 

щось з цим робити. Я з авторами погоджуюсь. Але погоджуюсь і з вами, що 

це можливість зловживань. Тому тут, ну, я не знаю, однозначно сказати, що 

це неправильні пропозиції, я б так не сказав би.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Ми можемо сформулювати наступним чином, що…   

 

БУРМІЧ А.П. Більш прописати. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Погоджуючись з метою врегулювання, ми… точніше, з 

необхідністю врегулювати це питання…  Отак: погоджуючись з 

необхідністю врегулювати це питання, ми однак не можемо погодитись із 

обраним способом врегулювання. Адже введення поняття "достатності даних 

про обставини" при повному нерозумінні, яким чином слідчий має ухвалити 

рішення про достатність чи недостатність даних, це корупційний ризик.  

 

БУРМІЧ А.П. Ви ж розумієте, що всі, навіть ті справи, які 

направляються в суд, то теж вони містять в собі якийсь незначний чи значний 

суб'єктивізм. Так же само… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, колеги. Але вони… Анатолію Петровичу… 

 

БУРМІЧ А.П.  Тому достатні чи недостатні –  це теж суб'єктивізм.  

 

ГОЛОВУЮЧА. З усією повагою. Вони направляються в суд після 

вчинених слідчих дій. А в даному випадку слідчий, прокурор, детектив має 

до вчинення будь-яких слідчих дій, не маючи можливості, власне, не маючи 
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передбачених законом повноважень оцінити достатність чи недостатність 

доказів, ухвалити рішення про достатність чи недостатність і внести або не 

внести інформацію в ЄРДР. Звичайно, це рішення може бути оскаржено. 

Воно може бути оскаржено до суду. І суд фактично також ставиться в 

ситуацію, коли він має прийняти рішення в ситуації дискреції, оцінити 

достатність чи недостатність даних. Мені здається, тут забагато 

суб'єктивізму. Я з вами погоджуюся. Я розумію цю проблему. Але в такий 

спосіб її врегулювати, мені здається, це не рішення.  

Будь ласка, Ярославе, потім Антоніна. 

 

 ЮРЧИШИН Я.Р.  Я підтримаю пропозицію про те, щоб визнати, що 

проблема існує. Але метод, який запропонований, не є об'єктивно 

найкращим, тому що створює ще більшу проблему. Тобто дискреції людини 

визначати що є, а що не є. Це найгірше, що може бути. Ми мали таку 

ситуацію. І тому в даному випадку погоджуюся з тою пропозицією, яка 

надала Анастасія, про те, що зазначити важливість вирішення проблеми 

піднятої в законопроекті, але визнати законопроект таким, що містить норму 

законопроекту, що містить корупційні ризики.  

 

ГОЛОВУЮЧА. Антоніна, будь ласка.  

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Я також хотіла додати. Оскільки насправді на 

практиці більшість органів правоохоронних досудового розслідування і без 

цього положення відмовляють у внесенні в ЄРДР саме і в тому числі 

Національне антикорупційне наше кохане бюро. В тому числі на підставі 

того, що немає достатньо доказів і людина йде в суд і, власне, через суд 

зобов'язує… 

 

ГОЛОВУЮЧА. Отримує ухвалу обов'язково внести.  
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СЛАВИЦЬКА А.К. Але  те, що з цим потрібно щось робити, власне, і 

САП, що Холодницький в своїх інтерв'ю, дуже багато людей кажуть про 

якусь певну дослідчу перевірку і необхідність її запровадження, як це в 

законі прописати чи якимось порядком. Всі говорять про те, що вони вносять 

ці відомості і фактично нічого не роблять. Тобто є провадження, вони 

формально хтось виконує, хтось там відправляє, навіть не виконує, через суд 

там людина, якщо є бажання, іде таким широким кругом. Але часто-густо 

орган досудового розслідування після внесення в кращому випадку допитає 

заявника. Це в кращому випадку.  

Тому я не знаю, наскільки цей законопроект треба робити таким, що не 

відповідає і містить ризики. Може це в якості зауваження. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, об'єктивно це дискреція, тут як не крути, це 

дискреція. Я погоджуюся з вами в тому, що проблема є, але це правда 

дискреція. 

 

БУРМІЧ А.П. Поки не буде прокуратура виконувати стовідсотково 

свою функцію нагляду, то нічого не буде. Бо я розумію... 

 

ГОЛОВУЮЧА. Прокуратура не може виконувати функцію нагляду, бо 

її нема. 

 

БУРМІЧ А.П. Так от для вирішення цього питання, без цього, без 

вирішення питання нагляду нічого не буде, і супроводження. Тому що от я 

звертався (це не під протокол, просто два слова), з 15-го року дійсно 42 

мільйони, тільки один приклад, те, що розкрали гуманітарну допомогу. Я вже 

штук п'ять написав звернень, і розповідають, що воно ходить туди-сюди і так 

далі... з 15-го року – і ніхто нічого не робить. А кримінальна справа 

порушена. Ну, і що, порушена, а далі? 
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ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович, Антоніна, я погоджуюся з вами у 

визначенні проблеми. Я просто, моя позиція полягає в тому, що 

запропонований спосіб – це не рішення. 

 

БУРМІЧ А.П. ...порушено, є терміни, супроводжуючий прокурор. Не 

дай Бог, хтось щось порушив, ................ Сьогодні знищено, знищена ця 

система. 

 

СЛАВИЦЬКА А.К. Можна запропонувати їм, щоб порядок цей 

дослідчої перевірки був визначений там на рівні закону чи якимось там 

спільним наказом. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Ні-ні, колеги, порядок дослідчої перевірки точно не 

може бути на рівні наказу. Тому що тоді стане питання про те, що слідчі дії 

врегульовані законом КПК, але вони в КПК поширюються на, власне, момент 

від внесення в ЄРДР. А до внесення в ЄРДР що відбувається, які межі дій 

слідчих, які межі втручання в особисте життя, отримання інформації і так 

далі,  це важливе питання, це не може бути підзаконкою. Я думаю, що більше 

того, якби нам прийшов документ, в якому було б написано, що це 

підзаконка без жодних правил на рівні закону, ми б також сказали, що це 

корупційні ризики, бо це велика дискреція. 

І, колеги, ще одне зауваження до цього законопроекту. Тут 

пропонується підняти межу предмету злочину і завданої ним шкоди для 

віднесення його до підслідності Національного антикорупційного бюро 

фактично в 10 разів. Станом на зараз ідеться в нас про поріг, що в 500 і 

більше разів перевищує розмір прожиткового мінімуму. Тут пропонується 5 

тисяч і більше разів. В цифрах це означає, що якщо зараз Антикорупційне 

бюро розслідує справи, які мають предмет  або завдану шкоду від мільйона, 

то за цим законопроектом буде від 10, навіть 11 фактично мільйонів, що дуже 

багато. Я би наступним чином сформувала тут зауваження. Можна 
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погодитися з тим, що можна підняти поріг для підслідності 

Антикорупційного бюро, в принципі, НАБУ саме про це неодноразово 

говорило, в тому числі ми з  ним обговорювали.  

 

 СЛАВИЦЬКА А.К. А хто у нас в стратегії НАЗК? У нас там вони теж 

писали, що потрібно підняти. До якої суми, ніхто не пам'ятає?  

 

ГОЛОВУЮЧА. Я, на жаль, не можу нашвидкоруч сказати. Але, колеги, 

10 мільйонів, ну, мені це виглядає недостатньо обґрунтованою цифрою. Мені 

здається, це забагато.  

 

БУРМІЧ А.П. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович не може піти в аудитори НАБУ, він 

народний депутат.  

 

БУРМІЧ А.П. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧА. І поміняти закони і сказати, щоб Антикорупційне бюро 

не мало в своїй підслідності представників опозиції. І завтра буде сама 

опозиція.  

 

 БУРМІЧ А.П.  Ні. Це формувати антикорупційні органи… (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, з усієї повагою, не можуть робити аудит 

органу суб'єкти, які за посадою самі можуть бути підслідні 

Антикорупційному бюро. 

 

БУРМІЧ А.П. Так є ж противаги. Є Президент зі своїм СБУ, там і так 

далі,  і так далі.  
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ГОЛОВУЮЧА. Добре. Колеги, давайте визначатися по цьому 

законопроекту рреєстраційний номер 3009-а. Проект висновку: за 

результатами антикорупційної експертизи визнати таким, що не відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства, містить корупційний ризик в 

частині норми про… запропонованого точніше порядку внесення даних в 

ЄРДР. І суттєве зауваження щодо надмірного підвищення підслідності, 

порогу підслідності Антикорупційного бюро. Да, колеги?  

Тоді пропозиція по цьому визначатися. Колеги, прошу визначатися.  

Хто за такий проект висновку? Колеги,  хто  за  такий проект висновку? 

Проти? Колеги, хто –  утримався? Дякую дуже, колеги. 

Колеги, на цьому я пропоную завершити (колеги,  не розходьтеся, будь 

ласка), завершити в частині антикорупційної експертизи.  

Олександре, у мене є пропозиція зараз вам коротко все-таки 

проінформувати комітет про той проект висновку, який ви пропонуєте на 

завтра. Чому? Тому що в нас домовленість, що ми за добу надаємо, вже за 

добу не буде, щоб не гаяти час, будь ласка, проінформуйте комітет зараз, і ми 

завтра розглянемо. 

 

ТКАЧЕНКО О.М. А так а вже все розіслано, помічник розіслав. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Розіслано куди? 

 

ТКАЧЕНКО О.М. На пошту. Я можу наразі роздати, в мене є в 

паперовій формі. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Є проект рішення, колеги, я можу в себе відкрити і 

зачитати, якщо хочете. "Запросити на наступне засідання комітету 

представників Офісу Генерального прокурора. Заслухати інформацію про 
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стан досудового розслідування у кримінальних провадження щодо Артема 

Ситника". А ми знаємо про наявність таких кримінальних проваджень? 

 

_______________. (Не чути) 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, ви знаєте, насправді в мене також буде 

пропозиція щодо запрошення Генерального прокурора і антикорупційного 

бюро. Я також свою пропозицію не виношу, тому що я, на жаль, забула 

розіслати колегам також проект рішення, відповідно я розішлю, і ми можемо 

завтра це комплексно розглянути. Тим паче, колеги, ми багато 

законопроектів відклали, є сенс провести завтра засідання. 

(Загальна дискусія)  

 Колеги, ще раз, ми завтра це розглянемо. Я дуже дякую всім, що ми 

все-таки поважаємо наші рішення і інформуємо колег заздалегідь. 

Колеги,  є ще одна пропозиція щодо рішення, я перепрошую, що так в 

порядку ad hoc. За Законом про комітети, якщо я не помиляюся, і за Законом 

"Про державну службу" ми маємо погоджувати як комітет призначення в 

секретаріаті комітету. Секретаріат комітету пропонує проект рішення про 

погодження комітетом призначення   працівника на вакантну посаду. Колеги, 

чи ми готові зараз цей проект рішення розглянемо чи розглянемо завтра? 

 

_______________.  А кого, куди?  

  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, я не втручаюся в ці питання. Я можу вам 

тільки зачитати той проект рішення, який у нас зараз є.  

Корчинська Марина Володимирівна, яка обіймає посаду заступника 

директора департаменту – начальника відділу представництва інтересів 

держави в судах Департаменту з напряму реалізації правових питань 

Державної митної служби.  
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Я, колеги, просто введу вас в контекст справи. Як ви знаєте, на жаль, 

через COVID… не через COVID, якщо не помиляюсь, на жаль, колеги, через 

серцевий напад ми втратили співробітника секретаріату. Пішов із життя 

наприкінці серпня, ви пам'ятаєте, один із співробітників секретаріату, 

відповідно утворилася вакантна посада в комітеті. І ви знаєте, що 

навантаження на секретаріат є велике, тому є потреба цю вакантну посаду, 

безумовно, заповнити. І керівник секретаріату пан Юрій Юрійович 

звертається до комітету з поданням про призначення Корчинської Марини 

Володимирівни. 

Юрій Юрійович, ви, може, розкажіть, яким чином, чому саме ця 

людина, яким чином ви відбирали, бо це ваша "кухня". 

 

СОРОЧИК Ю.Ю. Я ж не знав, чи буде можливість,  так.  

Це, колеги, Марина, вона вже приймала участь раніше в наданні 

консультацій щодо митного законодавства, податкового. Тому що вона цим 

вже 10 років професійно займається у системі органів Державної митної 

служби. Вона представляє в судах, знає цю проблематику, неодноразово 

залучалась до роботи, до надання експертизи. І, чесно кажучи, цей складний 

коли був період часу, ми переконували, просили запросити її працювати в 

секретаріат, при тому, що тут є можливість себе реалізувати, показати це. 

 

_______________. Надо проголосовать? 

 

ГОЛОВУЮЧА. Да, колеги, ми маємо надати на це згоду. Я просто хочу 

зафіксувати, що я як голова комітету не маю жодних повноважень щодо 

здійснення відбору прийому на роботу співробітників секретаріату комітету. 

Відповідно, колеги, я тут покладаюся на рекомендації Юрія Юрійовича. І ми 

як комітет ухвалюємо відповідне рішення. 

Що скажете, колеги? Колеги, буде згода проголосувати цей проект 

рішення, да?  
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Колеги, тоді є пропозиція, за пропозицією відповідно керівника 

секретаріату, погодити призначення працівника на вакантну посаду 

головного консультанта секретаріату комітету, відповідно нашого. 

Кандидатуру ми з вами щойно обговорили. Да, колеги?  

Хто – за? Проти? Утримався? Дякую дуже, колеги.  

Дякую за конструктивну роботу. Тоді, колеги, фіксуємо, що завтра в 

нас засідання о 14:30. Правильно? Дякую дуже.  

 

 


