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До проекту Закону України 
(реєстр. № 7055 від 01.09.2017)









Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності


ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проекту Закону України «Про ринки капіталу та регульовані ринки», внесеного народними депутатами України     Демчаком Р.Є., Довбенком М.В., Різаненком П.О.,  Поляковим М.А., Святашем Д.В. (реєстр. № 7055 від 01.09.2017)

На виконання доручення Голови Верховної Ради України 
Парубія А.В. від 1 вересня 2017 року на засіданні Комітету 4 жовтня 2017 року (протокол № 94) розглянуто на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проект Закону України  «Про ринки капіталу та регульовані ринки», внесений  народними депутатами України Демчаком Р.Є., Довбенком М.В.,  Різаненком П.О., Поляковим М.А., Святашем Д.В. (реєстр. № 7055 від 01.09.2017).
Як зазначено у пояснювальній записці,  «законопроект визначає правові засади ринків капіталу та регульованих ринків в Україні, провадження професійної діяльності  на зазначених ринках, врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативів та правочинів з ними».
У законопроекті пропонується внести зміни до низки кодексів України та законів України щодо правовідносин у сфері ринків капіталу та регульованих ринків.
Відповідно до положень  частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та в межах предмета відання Комітету, згідно з Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 № 22-VIII, Комітет зазначив про таке.
При оформленні законопроекту допущено техніко-юридичні неточності. Так,  завершує  законопроект Розділ ХІ «Прикінцеві та перехідні положення», в якому об’єднано два розділи - «Прикінцеві положення» та «Перехідні положення».
 Комітет зауважив, що у «Прикінцевих положеннях» законопроекту зазначається термін набрання чинності законом та встановлення терміну, протягом якого Кабінет Міністрів України має забезпечити прийняття нових та приведення у відповідність із законом чинних підзаконних актів органів виконавчої влади. 
Згідно із вимогами частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України, якщо для реалізації положень поданого законопроекту після його прийняття необхідні зміни до інших законів, такі зміни мають викладатися в розділі «Перехідні положення»  цього законопроекту або в одночасно внесеному його ініціатором окремому законопроекті. До законопроекту додається перелік законів та інших нормативних актів, прийняття або перегляд яких необхідно здійснити для реалізації положень законопроекту в разі його прийняття.
    	 Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок Комітету на проект Закону України «Про ринки капіталу та регульовані ринки», внесений  народними депутатами України                          Демчаком Р.Є., Довбенком М.В., Різаненком П.О., Поляковим М.А.,   Святашем Д.В. (реєстр. № 7055) і прийняв рішення направити його Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності,  який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


З повагою

Перший заступник
Голови Комітету                                                     П.В.ПИНЗЕНИК




