СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення
правоохоронної діяльності
27 лютого 2019 року
Веде засідання Голова Комітету КОЖЕМ'ЯКІН А.А.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Згідно статті 44 Закону про комітети, ви знаєте, да, що
порядок проведення засідань комітету, і там, якщо у нас, ми можемо бути
повноваженими з вами тільки тоді, коли у нас присутня більшість від
половини, від затвердженого Верховною Радою України складу, його членів.
То єсть у нас 21 член, да? Повинно бути 11 народних депутатів членів
комітету. Зараз присутні 9. Дев'ять, да. Які пропозиції?
ПАЛАМАРЧУК М.П. Начать работать.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Начать работать. Ну я розумію, але я ж не спікер
парламенту, який може починати, коли карточки реєструються без людей.
Тому, вибачте, ну, може наступного вже скликання там на це будуть, як
кажуть…
______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні. Перспектива чого?
КОРОЛЬ В.М. Подойдут.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ну у мене перспективи… Я не знаю інформацію про
перспективу, тому що перспектива повинна бути о третій годині. Тому у
зв'язку з тим, що у нас згідно з законною, як кажуть, нормою немає кворуму,
тому, якщо ви не заперечуєте, я, не відкриваючи комітет, його закрию.

______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Ну у нас…
______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, і ми вас теж. Да, дякую.
Будь ласка, якщо можна членів комітету залишитись, всім іншим, будь
ласка, ми по "Різному" ще поспілкуємось. (Не чути) Чудово.
(Не чути, мікрофон вимкнено)
Яків Якович, голосуємо. Колеги, хто за те… А?
______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, ні.
______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Да, ми проголосували "за" всі. Але Яків Якович просто
висловив свою думку. Ви не утримались, до речі? Підтримали.
Колеги, четвертий, значить, у нас проект Закону України "Про внесення
змін до пункту 5 розділу ХІІІ "Перехідні положення" Закону України "Про
прокуратуру" щодо пенсійного забезпечення слідчих органів прокуратури",
поданий народними депутатами, нами від комітету. Які пропозиції, Микола
Петрович? І сейчас Володимир Юрійович теж.
Ні-ні, Володимир …………, ви скажіть як автор, а…
ПАЛАМАРЧУК М.П. (Не чути)
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Чудово.
Володимир Юрійович
МИСИК В.Ю. Буду краток. Пропоную рекомендувати Верховній Раді
прийняти законопроект за основу.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.
Колеги, хто за цю пропозицію, прошу голосувати.
Хто – за? Прошу опустити. Хто – проти? Утримався? Ми пишемо
постійно Барвіненко плюс. Так, значить це у нас було четверте.
Тепер п'яте питання, колеги. П'яте питання – це питання Закону "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та протидії їх незаконному
обігу". Заходи, до речі, ты нас спас всех, Віталій Дмитрович. Я пропоную,
Володимир Миронович...
(Не чути, мікрофон вимкнено)
Колеги, он так звонил …… понимаете? Колеги, він через 5 хвилин буде.
Ну я ж не можу всіх видзвонювати кожного разу, коли супер, там, активний
комітет, значущий, там, Аваков, Луценко, Князєв, всі інші, то звичайно я сам
особисто кожного запрошую. А якщо ні – ну…
Колеги, хто за те, щоби даний законопроект, який рекомендує Віктор
Миколайович, 9354, відхилити, прошу голосувати.
Хто – за? (Шум у залі)

Відхилити, да, відхилити. Дякую. Проти?

Утримався? Немає пропозицій інших.
Колеги, восьмий – проект Закону "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України (щодо захисту дітей від сексуального насильства)"
(8122). Народний депутат Мураєв. Мураєва немає, зрозуміло, але Юрій
Романович є.
Будь ласка, Юрій Романович.
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МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Якщо так іти шляхом Мисика Володимира
Юрійовича, то всі пропонують його або відхилити, або повернути суб'єкту
законодавчої ініціативи на доопрацювання.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, я розумію, що є…
МІРОШНИЧЕНКО Ю.Р. Є етика. В даному випадку, да, хто з моєї
фракції…
(Не чути, мікрофон вимкнено)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, хто за те, щоби підтримати пропозицію голови
підкомітету Володимира Мироновича, прошу голосувати. Хто – за? Прошу
опустити. Хто – проти? Утримався? Рішення прийняте.
Колеги, у нас порядок денний ми вичерпали, повністю пройшли. Зараз
ми знову входимо в "Різне". В "Різному" ми ще раз дублюємо інформацію, яку
нам…Володимир …….., майже до 4-х добігли…
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Зараз дійде Карпунцов, який каже, що хоче
поздоровити вас, але не присутній був на кворумі, да, ну він йде. Але все ж
таки я прошу вас подякувати Віталію Дмитровичу за те, що він нас виручив,
як завжди. (Шум у залі)
Ні, ні, навпаки, дякую тобі, що ти нам зробив можливість провести цю
неадекватну акцію, але вона більш-менш нормальна. (Шум у залі)
(Запис закінчено)
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