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                                                                                     ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Комітет на засіданні 6 грудня 2017 року (протокол № 100) розглянув та підтримав пропозиції першого заступника голови Комітету Пинзеника П.В. (доповнення до висновку Комітету від 15 листопада 2017 року на проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств» (реєстр. № 6256, повторне перше читання), підготовлені відповідно до висновків третього Діалогу Жана Моне задля миру та демократії, що відбувся у Франції з 22 по 24 листопада 2017 року, стосовно, зокрема, реформи комітетів для наступного скликання Верховної Ради України, у тому числі проект Закону України (реєстр.  № 6256), та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти законопроект (реєстр. № 6256) за основу та в цілому з пропозиціями Комітету, а саме:
- назву законопроекту викласти в новій  редакції: «Про внесення змін до Закону України «Про комітети Верховної Ради України» щодо кількості комітетів Верховної Ради України»;
- у статті 5 Закону України «Про комітети Верховної Ради України» внести такі зміни: 
частину першу викласти в такій редакції: «Верховна Рада України нового скликання утворює не більше 20 комітетів, їх назви, предмети відання,  мінімальна та максимальна кількість народних депутатів України, які можуть входити до складу одного комітету, визначаються постановою Верховної Ради України», у зв’язку з цим, частину другу  виключити.
Зміни, запропоновані в законопроекті (реєстр. № 6256) до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та новели стосовно співвідношення предметів відання комітетів Верховної Ради України із сферами діяльності міністерств, а саме: пункти  б), в) підпункту 1), підпункти 2) та  3) пункту 1;  пункт 2 розділу 1 виключити.
Комітет доручив першому заступнику голови Комітету озвучити (під стенограму) на пленарному засіданні Верховної Ради України  під час доповіді  законопроекту (реєстр. № 6256) зазначені пропозиції Комітету.



Перший заступник 
голови Комітету                                                              П.В.ПИНЗЕНИК

