СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань антикорупційної політики
29 серпня 2022 року
Веде засідання голова Комітету РАДІНА А.О.
ГОЛОВУЮЧА. Колеги, ще раз доброго дня! Мені здається, що ми
маємо кворум. Колеги, я дуже прошу, якщо можна, членів комітету включити
камери для того, щоби ми могли встановити наявність кворуму.
Так, колеги, ми маємо кворум, відповідно можемо починати засідання
комітету. Усім доброго дня! Проект порядку денного був попередньо всім
наданий. Пропозиція: сьогодні розглянути організаційні питання, а також
питання щодо надання комісії із аудиту НАЗК відповідей на питання
опитувальника, який вони надіслали. Чи будуть колеги додаткові пропозиції
по порядку денному?
_______________. Ні.
ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович, будь ласка.
БУРМІЧ А.П. Пропозиція: одну хвилинку, дві хвилинки "різного" або
спочатку, або після.
ГОЛОВУЮЧА. Для того, щоб..?
БУРМІЧ А.П. Для того, щоб я дав одну пропозицію.
ГОЛОВУЮЧА. У вас пропозиція щодо звернення комітету чи ви
хочете просто виступити в "різному"?

БУРМІЧ А.П. Хочу виступити в "різному", донести пропозицію до
комітету.
ГОЛОВУЮЧА. Гаразд. Тоді, колеги, немає заперечень додати пункт
"Різне" для того, щоб Анатолій Петрович виступив? Дякую дуже, колеги.
Тоді пропозиція порядок денний затвердити за основу та в цілому в тій
редакції, яка надана, з урахуванням додавання пункту "Різне". Немає
заперечень, колеги? Прошу тоді таку пропозицію підтримати.
Радіна – за.
Юрчишин.
ЮРЧИШИН Я.Р. За.
ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.
МОШЕНЕЦЬ О.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Янченко.
Кабаченко.
Так, колеги, чекайте, мені здається не підключився Володимир
Кабаченко, відповідно ми не маємо секретаря комітету. Анатолій Петрович, я
можу вас попрости виконувати функції секретаря?
БУРМІЧ А.П. Добре.
ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.
Колеги, маємо ще раз проголосувати за порядок денний. Тоді для цілей
сьогоднішнього засідання прошу функції секретаря виконувати Анатолія
Петровича.

Ще раз, колеги, та сама пропозиція по порядку денному, що була вже
озвучена. Прошу підтримати.
Радіна – за.
Юрчишин.
ЮРЧИШИН Я.Р. За.
ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.
МОШЕНЕЦЬ О.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. (Не чути)
Бурміч.
БУРМІЧ А.П. За.
ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький.
ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.
ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.
ІВАНІСОВ Р.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Одарченко.
ОДАРЧЕНКО А.М. За.
ГОЛОВУЮЧА. Славицька.

СЛАВИЦЬКА А.К. Славицька – за.
ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко
ТКАЧЕНКО О.М. За.
ГОЛОВУЮЧА. Фріз.
ФРІЗ І. В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Чорний.
Колеги, мені здається, я нікого не пропустила.
Вікторе, вам мікрофон тільки треба включити.
ЧОРНИЙ В.І. Чорний – за.
ГОЛОВУЮЧА. Дякую.
Колеги, маємо порядок денний.
БУРМІЧ А.П. (Не чути)… – за.
ГОЛОВУЮЧА. Можемо рухатися. Дякую, Анатолій Петрович.
Перше питання. Пропозиції до порядку денного пленарних засідань
восьмої сесії. Як ви знаєте, надійшло доручення Голови Верховної Ради щодо
необхідності надання таких пропозицій. Проект рішення і проект відповідних
пропозицій вам, колеги, був заздалегідь наданий. Тут є низка законопроектів,
які вже комітетом опрацьовані, які ми ще маємо опрацювати і також низка
законопроектів, які втратили актуальність в основному у зв'язку з тим, що
відповідні норми вже або ухвалені в інших законах, або вже опрацьовувалися
і були відхилені в інших законопроектах. Чи будуть, колеги, пропозиції? Чи

будуть пропозиції, зауваження до пропозицій до порядку денного наступної
сесії? Немає.
Тоді, колеги, пропозиція затвердити пропозиції до порядку денного
пленарних засідань восьмої сесії в тій редакції, яка комітету була надана. Да,
колеги?
Тоді прошу голосувати.
Радіна – за.
Юрчишин.
ЮРЧИШИН Я.Р. За.
ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.
МОШЕНЕЦЬ О.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Бурміч.
БУРМІЧ А.П. За.
ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький.
ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.
ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.
ІВАНІСОВ Р.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Одарченко.
ОДАРЧЕНКО А.М. За.

ГОЛОВУЮЧА. Славицька.
СЛАВИЦЬКА А.К. Славицька – за.
ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук. Валерій?
Ткаченко
ТКАЧЕНКО О.М. За.
ГОЛОВУЮЧА. Фріз.
ФРІЗ І. В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Чорний.
ЧОРНИЙ В.І. За.
ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже, колеги.
Наступне питання. План роботи комітету на вересень 22-го – січень 23
років. Наскільки це зараз піддається плануванню. Також був проект рішення
наданий, і план наданий, і складений відповідно до, власне, пропозицій до
порядку денного сесії з урахуванням тих питань, які ми маємо відповідно до
законів розглядати. Ну, і ви пам'ятаєте, колеги, якщо будуть пропозиції щодо
виїзних засідань, то в нас ніколи не було проблем з тим, щоби додатково це в
план роботи включити, зорганізуватися і такі засідання зробити. Колеги, чи
будуть до плану роботи пропозиції? Немає.
Тоді пропозиція затвердити в тій редакції, що комітету була надана.
Радіна – за.
Юрчишин.

ЮРЧИШИН Я.Р. За.
ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.
МОШЕНЕЦЬ О.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Бурміч.
БУРМІЧ А.П. За.
ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький.
ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.
ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.
ІВАНІСОВ Р.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Одарченко.
ОДАРЧЕНКО А.М. За.
ГОЛОВУЮЧА. Славицька.
СЛАВИЦЬКА А.К. Славицька – за.
ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко
ТКАЧЕНКО О.М. За.

ГОЛОВУЮЧА. Фріз.
ФРІЗ І. В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Чорний.
ЧОРНИЙ В.І. За.
ГОЛОВУЮЧА. Нікого не пропустила, колеги?
СТЕРНІЙЧУК В.О. Стернійчук – за.
ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.
СТЕРНІЙЧУК В.О.За.
ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.
Володимире, я бачу ви підключилися.
Ви по цьому питанню висловитеся? Ні? Чи пропустили?
КАБАЧЕНКО В.В. Пропустив питання.
ГОЛОВУЮЧА. Гаразд, дякую дуже.
Тоді…
БУРМІЧ А.П. Може тоді Володимиру віддати бразди правління?
ГОЛОВУЮЧА. Так, але давайте спочатку підсумуємо результати цього
голосування і потім віддамо Володимиру.

БУРМІЧ А.П. По цьому голосуванню: 12 – за, 1 – утримався.
ГОЛОВУЮЧА. Так. Дякую дуже. Власне, підключився Володимир.
тому, Володимире, прошу вас повернутися, точніше взяти на себе функції
секретаря засідання, які є по закону і у зв'язку з нашою великою любов'ю до
вас вашими.
КАБАЧЕНКО В.В. Дуже дякую.
ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. Анатолію Петровичу, вам дуже дякую за
допомогу.
Колеги, наступне питання. Як ви знаєте, надійшов до комітету
опитувальник, підготовлений комісією з аудиту НАЗК з пропозицією надати
відповіді на питання для того, щоб аудиторська комісія позицію комітету
мала перед собою, проводячи аудит НАЗК. Вам цей опитувальник був
надісланий. В ньому дуже багато питань. Я запропонувала відповіді на
питання, які здаються мені релевантними в контексті, перше, взаємодії
комітету із НАЗК і, друге, в контексті, власне, перевірки декларацій щодо
якого ми з вами всі є суб'єктами. Проект відповідей на опитувальник був
усім, колеги, надісланий. Пропозицій щодо нього і зауважень так само не
було отримано, відповідно, колеги, питання: чи буде згода комітету для того,
щоби відповіді на опитувальник в тій редакції, яка була вам, колеги, надана,
від імені комітету надіслати комісії з аудиту НАЗК? Чи будуть у колег
пропозиції чи зауваження? Колеги?
_______________. У мене відсутні.

ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже. Тоді, колеги, пропозиція надіслати
опитувальник з відповідями в тій редакції, яка була надана комітетом, комісії
з аудиту НАЗК.
Радіна – за.
Юрчишин.
ЮРЧИШИН Я.Р. За.
ГОЛОВУЮЧА. Мошенець.
МОШЕНЕЦЬ О.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Янченко.
ЯНЧЕНКО Г.І. За.
ГОЛОВУЮЧА. Кабаченко.
КАБАЧЕНКО В.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Бурміч.
БУРМІЧ А.П. За.
ГОЛОВУЮЧА. Жмеренецький.
ЖМЕРЕНЕЦЬКИЙ О.С. За.
ГОЛОВУЮЧА. Іванісов.

ІВАНІСОВ Р.В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Одарченко.
ОДАРЧЕНКО А.М. За.
ГОЛОВУЮЧА. Славицька.
СЛАВИЦЬКА А.К. За.
ГОЛОВУЮЧА. Стернійчук.
СТЕРНІЙЧУК В.О.За.
ГОЛОВУЮЧА. Ткаченко
ТКАЧЕНКО О.М. За.
ГОЛОВУЮЧА. Фріз.
ФРІЗ І. В. За.
ГОЛОВУЮЧА. Чорний.
ЧОРНИЙ В.І. За.
ГОЛОВУЮЧА. Колеги, я нікого не пропустила?
Іван Шинкаренко. Іване, ви на зв'язку?
ШИНКАРЕНКО І.А. Так.

ГОЛОВУЮЧА. Ви попереднє голосування підтримуєте чи не чули?
ШИНКАРЕНКО І.А. Звісно, чув.
ГОЛОВУЮЧА. Тоді, ваше голосування?
ШИНКАРЕНКО І.А. Так, підтримую.
ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.
Маємо рішення по цьому питанню. Дякую дуже, колеги.
Власне, на цьому ми вичерпали питання, які планувалося собі
заздалегідь. Анатолій Петрович, вам слово в порядку "різного".
БУРМІЧ А.П. Шановні колеги, до мене надійшов один запит від
громадської організації "Запобігання корупції на транспорті" пана Гусейнова.
В ньому там викладається про можливі корупційні дії одного з керівників
митниці. Оскільки це питання кадрове і серйозне, на мій погляд, то я
звичайно міг би розіслати там зразу запити. Але оскільки там наводяться такі
дуже кричущі можливі факти, я хотів би, щоб ми розглянули це питання на
підкомітеті. Я офіційно надіслав вже пану Іванісову пропозицію таку, а потім
розглянули на комітеті. Тому що, мені здається, це дуже важливе питання, і
ми повинні всі подивитися на це і взяти на контроль, якщо це дійсно правда.
Дякую.
ГОЛОВУЮЧА. Анатолій Петрович, тобто ваша пропозиція розглянути
звернення на підкомітеті…
БУРМІЧ А.П. На підкомітеті, а потім – на комітет.

ГОЛОВУЮЧА. Я не заперечую. Це не потребує голосування на
комітеті, тільки…
БУРМІЧ А.П. Я просто як інформацію.
ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.
Щоб, власне, члени комітету були в курсі, я дуже прошу вас розіслати
це звернення членам комітету також, щоб ми розуміли про що конкретно
йдеться. Гаразд?
БУРМІЧ А.П. Добре. Дякую.
ГОЛОВУЮЧА. Дякую дуже.
ІВАНІСОВ Р.В. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧА. Прошу?
ІВАНІСОВ Р.В. Все зробимо, Анастасія Олегівна.
ГОЛОВУЮЧА. Тоді, колеги, ми чекаємо перше надсилання членам
комітету цієї інформації і розгляду відповідного питання на підкомітеті.
_______________. Анатолій Петрович, а можете нам в чат закинути?
Буде ще швидше.
БУРМІЧ А.П. Добре.
(Загальна дискусія)
Все закину.

ІВАНІСОВ Р.В. Анастасія Олегівна, но вам же ми офіційно зашлемо,
щоб ви підписали щодо нашого зібрання підкомітету?
ГОЛОВУЮЧА. Ви надішлете на погодження, відповідно до Закону про
комітети, графік засідань підкомітету, а ви як голова підкомітету маєте право
проект порядку денного підкомітету готувати самостійно і відповідно
виносити його на розгляд підкомітету. Але дякую дуже, колеги, за
інформування комітету, це дуже хороша практика. Ще раз прошу надіслати
членам комітету листа, про який йдеться.
Гаразд. Колеги, чи ще хтось бажає висловитися?
Ні. Тоді ми на сьогодні вичерпали питання, які хотіли розглянути. Всім
дуже дякую за оперативну роботу і згоду. І до зустрічі, колеги. Дякую. До
побачення.

