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До реєстр. № 1591
(друге читання)










ВЕРХОВНА  РАДА  УКРАЇНИ


ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України» (реєстр. № 1591), підготовлений до другого читання

За дорученням Верховної Ради України від 17 червня 2015 року Комітет з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України розглянув на своєму засіданні 3 лютого 2016 року (протокол № 44) пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України» (реєстр. № 1591), який прийнято Верховною Радою України за основу 17 червня  2015 року.
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, визначений положенням частини першої статті 116 Регламенту Верховної Ради України, було внесено 34 пропозиції, що надійшли від народних депутатів України Заліщук С.П., Левченка Ю.В., Тимчука Д.Б.,  Ленського О.О., Пташник В.Ю., Пинзеника В.М., а також народних депутатів України – членів Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України. 
За результатами розгляду пропозицій суб`єктів права законодавчої ініціативи, Комітетом було підготовлено порявняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких враховано 22 пропозиції (2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34),  відхилено 9 пропозицій (1, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 28), враховано частково 1 пропозицію (22), враховано редакційно 2 пропозиції (3, 16).
Порівняльна таблиця законопроекту до другого читання завізована редакційним відділом Головного управління документального забезпечення Апарату Верховної Ради України та Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України (із зауваженнями).
Комітет рекомендує Верховній Раді України, відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, за результатами розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України» (реєстр. № 1591) прийняти його в другому читанні та в цілому.
Доповідачем від Комітету при рогляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету.
Порівняльна таблиця законопроекту до другого читання та зауваження Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України додаються.

Додаток: на ____ арк.




Перший заступник
голови Комітету                                                        П.В.ПИНЗЕНИК


