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До реєстр. № 6518
(друге читання)










ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


ВИСНОВОК

	на проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів» (реєстр. № 6518), підготовлений до другого читання

На засіданні Комітету 19 вересня 2018 року (протокол № 124) розглянуто, відповідно до статей 116, 118 Регламенту Верховної Ради України, пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 5 липня 2018 року «Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів», пропозиції, які надійшли до Комітету від суб’єктів права законодавчої ініціативи в термін до 19 липня 2018 року (включно), та підготовлену порівняльну таблицю законопроекту до другого читання.
Комітет зазначив, що до законопроекту для підготовки його до другого читання народними депутатами України – суб’єктами права законодавчої ініціативи подано 16 пропозицій, що надійшли від народних депутатів України Пташник В.Ю., Сюмар В.П., Шверка Г.А., Алексєєва І.С., Левченка Ю.В. та Недави О.А., з яких Комітет врахував 6 пропозицій (1, 2, 5, 12, 15, 16), відхилив 9 пропозицій (3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14);  врахував редакційно 1 пропозицію (6).
Крім того, згідно з пунктом 4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», Комітетом враховано редакційні уточнення до тексту законопроекту, а саме: в абзаці 7 пункту 1 розділу І слово «робляться» замінити словом «здійснюються»; в абзаці 8 пункту 1 розділу І виключити слово «новою»; початок другого речення абзацу 11 пункту 2                 розділу І доповнити словами «Крім того», а слово «також» виключити; в абзаці 16 пункту 5 розділу І після слів «Відомості Верховної Ради» додати слово «України», а слово «новим» замінити словом «другим».
Комітет, відповідно до пункту 3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів» (реєстр.                             № 6518) прийняти його в другому читанні та в цілому.
Доповідачем від Комітету при рогляді законопроекту в другому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України визначити першого заступника голови Комітету.
Порівняльна таблиця до проекту Закону України (реєстр. № 6518), підготовленого до другого читання, додається.

Додаток:  на 6 арк. 


Перший заступник
Голови Комітету 							П.В.ПИНЗЕНИК


