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                                                                                        До проекту Закону України
(реєстр.№ 5285 від 18.10.2016)













Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв’язку


ВИСНОВОК

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України «Про державне управління та регулювання у сфері електронних комунікацій», внесеного народним депутатом України Данченком О.І.  (реєстр. № 5285 від 18.10.2016)

	За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В.  на засіданні Комітету 4 липня 2018 року (протокол № 121) розглянуто на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проект Закону України «Про державне управління та регулювання у сфері електронних комунікацій», внесений народним депутатом України Данченком О.І.  (реєстр. № 5285 від 18.10.2016).
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та в межах предмета відання Комітету, визначеного 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, що проект Закону внесено на реєстрацію згідно з частинами першою, другою та шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою, порівняльною таблицею та  електронним файлом. 
Водночас Комітет зауважив,  що при оформленні законопроекту допущено юридичні неточності. Так, завершують законопроект «Прикінцеві положення», які повинні містити термін набрання чинності законом та доручення Кабінету Міністрів України, пов’язані з прийняттям даного закону та приведенням нормативних актів у відповідність із прийнятим законом. 
Згідно з положеннями 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.
Комітет також привернув увагу до того, що Комітет з питань правової політики та правосуддя у своєму висновку зазначив, що проект Закону України «Про державне управління та регулювання у сфері електронних комунікацій»   (реєстр. № 5285) суперечить положенням Конституції України.
   Враховуючи вищевикладене, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив зазначений експертний висновок Комітету на проект Закону України «Про державне управління та регулювання у сфері електронних комунікацій», внесений народним депутатом України Данченком О.І.  (реєстр. № 5285 від 18.10.2016), та прийняв рішення  направити його Комітету з питань інформатизації та зв’язку, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду зазначеного проекту Закону.


Перший заступник
Голови Комітету                                                    П.В.ПИНЗЕНИК






