СТЕНОГРАМА
засідання Комітету з питань економічного розвитку
3 вересня 2019 року
Веде засідання голова Комітету НАТАЛУХА Д.А.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Сьогодні організаційна сесія. Більшість з вас
ознайомлена з порядком денним і з рішеннями. По суті нічого не
розглядається. Нам на сьогодні треба зробити три речі. Нам потрібно
затвердити пропозиції до порядку денного другої сесії Верховної Ради. Нам
треба розподілити функціональні обов'язки між заступниками голів і
створити структуру підкомітетів. Після цього кожен з вас може написати
заяву, до якого підкомітету він хоче увійти. Тому в мене особливе прохання,
зараз ще Ганна Лічман підійде, ми з нею окремо поговоримо, до депутатів
фракції "Слуга народу" : шановні колеги, я вас дуже прошу про дисципліну.
Якщо ми на 12, то, будь ласка, на 12. Ми маємо показувати приклад. Ми не
маємо бути останніми, хто приходить на засідання. Це неправильно. Дуже
прошу на майбутнє.
Тому, я пропоную проголосувати і затвердити порядок денний
передусім.
Хто за, шановні колеги?
Проти? Утримались?
_______________. Пане голово, а додати питання ще можна? З приводу
роботи, графіку роботи комітету.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Як тільки затвердиться порядок денний сесії. (Не
чути)
_______________. (Не чути)

ГОЛОВУЮЧИЙ. Друге питання.
Розподіл функціональних обов'язків між заступниками комітету.
Запропонований розподіл обов'язків вам розданий. Хто незнайомий з
заступниками голови Комітету економічної політики: Сергій Олексійович
Тарута – Перший заступник, фракція "Батьківщина", Роксолана Андріївна
Підласа – заступник, фракція "Слуга народу" і Дмитро Давидович
Кисилевський, щойно вийшов, теж фракція "Слуга народу".
Власне, пропозиції роздані. Якщо є зауваження до цих пропозицій,
прошу озвучити.
ТАРУТА С.О. В мене є зауваження. Я пропонував би, все-таки,
промислову політику та розвиток… (Не чути)… все життя займався, з 87
року, займався промисловістю. Я думаю, що більше досвіду мало в кого є в
країні. (Не чути) …. в управління біля 40 підприємств, різних галузей, тому є
розуміння, що треба допомагати. Але я думаю, що це не принципово, але…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Чи є заперечення до цього коментаря?
(Загальна дискусія)
ТАРУТА С.О. (Не чути) … навпаки, йому державну економічну
політику, а мені (Не чути)
_______________. Колеги, ну я теж так само віддав не так багато років
як Сергій Олексійович, але тим не менше, я вісім з половиною років віддав
промисловості, віддав працюванню ідей промислової політики і також маю
багато ідей, тому вважаю, що з цією задачею справлюся і разом з іншими
членами комітету, я думаю, що ми знайдемо хороші рішення для української
промисловості.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Гаразд.

_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я, Сергію Олексійовичу, хотів би зауважити, що мені
здається, що ваш досвід, безпосередньо в тому числі і міжнародний, і сфера
ваших контактів дозволить нам ефективно побудувати роботу по всебічному
приватному партнерству. Ви багато робите на міжнародній арені. Ви були в
Туреччині не так давно і саме цей напрямок, мені здається, для вас може
бути ……(Не чути)
Тому я пропоную в цій редакції погодити, все-таки, проголосувати і
затвердити це.
Хто за? Проти? Утрималися?
Дякую, одноголосно.
І, нарешті, третє питання, фінальне…
ТАРУТА С.О. Я вибачаюсь, ще доповнення. Там ви пропонували, щоб
доповнити перелік тих питань, якими треба займатися нашому комітету. І це
дуже-дуже важливо. Тому ще це зовсім вийшло із орбіти і ніякому комітету
сьогодні немає дуже важливих напрямків діяльності нашої країни. Тому, всетаки, бажано доповнити склад діяльності нашого комітету відносно тих
пропозицій, які я давав.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться там у нас два шляхи, якщо …
_______________. Да, два є порядка.
Порядок перший. (Не чути)…….. предмети відання закріплені
постановою, ваші пропозиції …. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Так підходить?

_______________. Тоді все…
ТАРУТА С.О. Добре, але ми, все-таки, будемо проходити процедуру
через парламент. Да?
(Загальна дискусія)
_______________. Якщо деталізуємо, ми не проходимо, ми тільки
уточнюємо.
ТАРУТА С.О. Добре.
_______________. Якщо через парламент, це треба через парламент.
ТАРУТА С.О. Добре.
ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)Тоді сьогодні не голосуємо?
_______________. Я думаю, що якщо тільки питання в цьому, я…
ТАРУТА С.О.

Можемо як… можемо з додатком того, що ми

направимо свої пропозиції. А далі пропозиції ми ще приймемо на комітеті.
ГОЛОВУЮЧИЙ. Може оголосимо всіх, хто ще має доповнення до
цих…
ТАРУТА С.О. Зараз взяти все за основу. І дати пропозиції про…
(Загальна дискусія)

_______________. Процедурно, це ваше право. Ви надаєте свої
пропозиції,

і ви повинні їх підтримати чи не підтримати. Я думаю, що

мабуть тут ви вже проголосували, що ви підтримали, а ваші предмети
відання, то, що ви деталізуєте, вони будуть входити в предмети відання
підкомітетів.
(Загальна дискусія)
ГОЛОВУЮЧИЙ. (Не чути)
_______________.

Деталізація може тільки бути в підкомітетах. А

загальна така форма буде в ваших обов'язках як заступника. Я думаю…
ГОЛОВУЮЧИЙ. Інакше нам доведеться, все-таки, проганяти …. через
парламент.
ТАРУТА С.О. Добре.
_______________. Я загалом підтримаю по змісту ті пропозиції, які
Сергій Олексійович там пропонував в чаті. Можна зробити наступним
чином. Може ще є в когось якісь деталізації, уточнення, можна їх звести і на
наступному засіданні їх просто…
ТАРУТА С.О. (Не чути)
(Загальна дискусія)
_______________. Деталізація….
(Загальна дискусія)

ГОЛОВУЮЧИЙ.

Тоді

я

пропоную

проголосувати

структуру

підкомітетів станом на сьогодні, яка запропонована. Так, звісно.
_______________. (Не чути)
ГОЛОВУЮЧИЙ. Я передаю в секретаріат, прошу ознайомитися.
Гаразд. По структурі підкомітетів пропоную, якщо немає критичних
зауважень, проголосувати.
Хто за запропоновану структуру? Проти? Утримався? Дякую.
Останнє питання, шановні колеги. В нас є 26 проектів законів, які
станом на сьогодні підпадають під предмет відання нашого комітету. І ми
маємо передати їх до включення до порядку денного другої сесії Верховної
Ради дев'ятого скликання. Фактично ми зараз маємо проголосувати за те, щоб
Верховна Рада їх включила, щоб ми отримали можливість надалі в комітеті з
ними працювати. Тому пропоную проголосувати за затвердження цього
переліку.
Хто за? Проти? Утримався?
Одноголосно. Дуже дякую.
На цьому, я так розумію, ми закриваємо засідання.
ТАРУТА С.О. А є інформація по наступному засіданню? Завтра буде у
нас?
ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте узгодимо, щоб всім було комфортно.
ТАРУТА С.О. В середу. Постійна практика.
(Загальна дискусія)
_______________. (Не чути)

ТАРУТА С.О. Краще працювати в середу, тому що до двох годин у нас
засідання і завжди це було зроблено, щоб…. (Не чути)

