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Веде засідання Голова Комітету КОЖЕМ'ЯКІН А.А.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …наші, як кажуть, питання. Підготуємо проекти нові, 

і будемо вже на наступній сесії так же плідно працювати на благо нашої 

суверенної країни.  

Колеги, хто у  нас присутній 10 із 19 народних депутатів, згідно із 

статтею  44 Закону про комітети порядок проведення засідання  кворум є, я 

можу поставити питання про те, щоб відкрити комітет. 

Хто за це питання, прошу проголосувати. Прошу опустити. Хто – 

"проти"? Утримався? Комітет  оголошую відкритим.  

Колеги, будь ласка, проект порядку денного  перед вами. Тут декілька 

питань, не дуже  багато, і декілька організаційних питань. І перед тим, як ви 

ознайомитеся із порядком денним, я… Ну, не ознайомитесь, ви, знову таки, 

нагадуєте собі, тому що знайомилися ми вже заздалегідь.  

Я хотів би оголосити присутніх на засіданні комітету. А також запитати 

у колег по комітету, нема заперечень, якщо у нас будуть приймати участь у 

засіданні, як завжди, засоби масової інформації? Нема заперечень? Нема, 

дякую.   

Зараз у нас присутні на комітеті наступні гості. Заступник 

Генерального прокурора  України Стрижевська  Анжела Анатоліївна, 

доброго дня. Також начальник Управління правового забезпечення 

Генеральної прокуратури Олена Степанівна Романюк.  

У нас є представники міжнародних місій. Марта  Зарецька у нас 

присутня – да? – це старший радник . Євросоюзу з прикордонних та митних 

питань. Ми вітаємо! Є? Нема? Є. А, дуже приємно. Доброго дня! Ви ж 
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розумієте, навіть якщо ви маєте польське громадянство, все ж таки ви на 

українській мові розумієте. Дякую вам.  

У нас також є Юлія Ланецька. Це ви теж – да? – представник з 

прикордонних питань. Також спеціаліст зі зв'язків з парламенту Шишковська 

Аліса, ми її дуже добре знаємо.  

Так, у нас є начальник  управління у справах іноземців та 

адміністративного  провадження  Державної прикордонних служби Пінчук 

Олександр Васильович, доброго дня. І Юрій Богданович Кирилюк, це старші 

офіцери відділу  організації адміністративного провадження та ……..  

У нас є представники   громадської організації: Центр "Політичної 

освіти", Смирнов Ростислав, так, доброго дня. Також Центр 

нормопроектування  фракції "Самопоміч" у нас є тут,  представлена, Лисенко 

Марія, так.  Бачите як,  Олено Сергіївно, всіх спеціалістів ми якраз тут  

завжди  чекаємо і представляємо. І Олеся Бойчук, разом.  

Колеги, якщо немає заперечень і питань,  пропозицій, я хотів би 

затвердити проект порядку денного. Єдине тільки з одним уточненням. У 

зв'язку з тим, що у нас  пан Власенко хворіє, і він є єдиним автором  цього 

законопроекту… Так, слухаю. 

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам за толерантність і  коректність.  

Немає заперечень? Немає. Щоб потім ніхто не казав, що хтось 

використовує свою посаду в комітеті в інших цілях. Є у нас такі деякі 

сигнали, то я от,  бачите, мій колега по фракції коректно просить перенести 

цей законопроект.  

Якщо немає заперечень, хто за даний  проект порядку денного  нашого 

комітету, прошу голосувати. Хто – "за"?  Дякую. Прошу опустити.  

 

_______________. (Не чути)  
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ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чому? 

 

_______________. (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нас 10.  Колеги, я  у зв'язку з тим, що правильне 

зауваження, тому я зроблю зараз перерву до моменту приходу пана Мацоли. І 

тоді, будь ласка. Якщо ви всі підете знову-таки після перерви по своїх 

справах, то прийдеться перенести комітет.  

 

_______________.  (Не чути)  

  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ні, справа в тому, що… Правильне зауваження. 

Вибачте, я трошки не дорахувався. Да, це правильно.  

 

(Запис припиняється) 

 


