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0.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
1.
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів
-1- Н.д.Шверк Г.А. (Реєстр.картка №342)
У тексті змін до Регламенту Верховної Ради пропонуємо використовувати скорочення «Верховна Рада».
Врахувати
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення офіційної публікації законів України та інших нормативно-правових актів
2.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
3.
I. Внести зміни до таких законів України:


I. Внести зміни до таких законів України:
4.
1. У статті 139 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64):
 

1. У статті 139 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133; 2011 р., № 10, ст. 64):
5.
друге речення частини першої викласти у такій редакції: 


друге речення частини першої викласти в такій редакції: «Публікація законів та інших актів Верховної Ради у цих друкованих засобах масової інформації є офіційним опублікуванням»;
6.
«Публікація законів та інших актів Верховної Ради України у цих друкованих засобах масової інформації є офіційним оприлюдненням (опублікуванням)»;
-2- Н.д.Шверк Г.А. (Реєстр.картка №342)
Абзац третій пункту 1 розділу І проекту пропонуємо викласти у такій редакції:
«Публікація законів та інших актів Верховної Ради України у цих друкованих засобах масової інформації є офіційним опублікуванням». 
Врахувати



-3- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка №223)
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту після слів «інформації є» доповнити словом «єдиним».
Відхилити (Офіційне опублікування вже передбачає винятковість видань, де будуть опубліковані закони та інші акти Верховної Ради України, тому немає потреби акцентувати їх статус словом «єдиний»)

7.
частину третю доповнити словами «а також робляться відповідні виправлення в офіційній електронній версії тексту акта у базі даних «Законодавство України» на офіційному веб-сайті Верховної Ради України»;


частину третю доповнити словами «а також здійснюються відповідні виправлення в офіційній електронній версії тексту акта у базі даних «Законодавство України» на офіційному веб-сайті Верховної Ради»;
8.
доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:


доповнити частиною п’ятою такого змісту:
9.
«5. Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України також доводяться до відома населення шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України».
-4- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)
Абзац 6 пункту 1 розділу І після слів «інші акти Верховної Ради України» доповнити словами «після їхнього офіційного оприлюднення (опублікування)».
Відхилити (Оприлюднення і опублікування в даному випадку не тотожні. Опублікування відбувається у друкованих засобах масової інформації, а оприлюднення – шляхом розміщення тексту чинного закону чи іншого нормативно-правого акту на офіційному веб-сайті Верховної Ради України)
«5. Крім офіційного опублікування, закони, постанови та інші акти Верховної Ради також доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради».


-5- Н.д.Шверк Г.А. (Реєстр.картка №342)
Абзац шостий пункту 1 розділу І проекту пропонуємо викласти у такій редакції:
«5. Крім офіційного опублікування, закони, постанови та інші акти Верховної Ради також доводяться до відома населення шляхом їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради».
Врахувати



-6- Н.д.Алексєєв І.С. (Реєстр.картка №285)
Частину п’яту статті 139 Регламенту Верховної Ради України викласти у такій редакції:
«5. Закони, постанови, інші акти Верховної Ради України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.».

Врахувати редакційно

10.
2. Частину п’яту статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) викласти у такій редакції:


2. Частину п’яту статті 52 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222) викласти в такій редакції:
11.
«5. Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті "Урядовий кур’єр" та Офіційному віснику України, а також інших офіційних друкованих виданнях та друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України».
-7- Н.д.Сюмар В.П. (Реєстр.картка №232)
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Офіційне оприлюднення (опублікування) постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті «Урядовий кур’єр», а також інших офіційних друкованих виданнях. Акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України». 
Відхилити (Пропозиція виключає  видання «Офіційний вісник України», що не поширюється на предметом правового регулювання даного законопроекту. Щодо інших пропозицій див. пояснення до пропозиції № 4 Пташник)
«5. Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється в газеті "Урядовий кур’єр" та Офіційному віснику України, а також в інших офіційних друкованих виданнях і друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Крім того, акти Кабінету Міністрів України оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України».


-8- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка №223)
Абзац другий пункту 2 розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«5. Офіційне опублікування постанов Кабінету Міністрів України здійснюється виключно в газеті «Урядовий кур’єр» та Офіційному віснику України. Доведення до відома населення України постанов Кабінету Міністрів України здійснюється шляхом їх опублікування також в інших офіційних друкованих виданнях та друкованих засобах масової інформації, визначених законом. Акти Кабінету Міністрів України також оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України». 
Відхилити (Як вже зазначалось в пропозиції Левченка           № 3 офіційне опублікування вже передбачає винятковість видань, де будуть опубліковані закони та інші акти Верховної Ради України, тому немає потреби акцентувати їх статус, в даному випадку, словом «виключно». Інші пропозиції Левченка вже передбачені у попередній редакції законопроекту, прийнятого в першому читанні, яку вважаємо більш вдалою)

12.
3. Частину другу статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 3, ст. 34) доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».


3. Частину другу статті 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2016 р., № 3, ст. 34) доповнити словами «крім випадків, передбачених законом».
13.
4. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299 із наступними змінами) доповнити статтею 211 такого змісту:
-9- Н.д.Алексєєв І.С. (Реєстр.картка №285)
Пункт 4 розділу І викласти у такій редакції:
«4. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299) доповнити статтею 211 такого змісту:
«211 . Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів
Закони України, інші нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, з метою доведення до відома населення та набрання ними чинності публікуються в офіційних друкованих виданнях, визначених законодавством України.
З метою інформування населення, органів державної влади, підприємств, установ, організацій закони України, інші нормативно-правові акти оприлюднюються шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації та у будь-який інший спосіб, що не суперечить законодавству України.». 
Відхилити (Викладено редакційно невдало, адже, якщо врахувати зазначену пропозицію, то виходить, що державній реєстрації підлягають і закони України, й інші нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України і т.д.
4. Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299 із наступними змінами) доповнити статтею 211 такого змісту:
14.
«Стаття 211. Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів


«Стаття 211. Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів
15.
Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється шляхом їх офіційного оприлюднення (опублікування) відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації, розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також у інший спосіб, визначений законом».
-10- Н.д.Пташник В.Ю. (Реєстр.картка №375)
У абзаці 3 пункту 4 розділу І:
після слів «друкованими виданнями (офіційними виданнями),» доповнити словами «а після їхнього офіційного оприлюднення (опублікування) – шляхом»;
слова «, а також» замінити словом «або». 
Відхилити (Якщо погодитись з пропозицією заміни слів «а також» словом «або» це означає що може бути передбачено «доведення до відома населення…» в інший спосіб, ніж офіційне опублікування і оприлюднення
Щодо інших пропозицій див. пояснення до пропозиції № 4 Пташник)
Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється шляхом їх офіційного опублікування відповідно до закону державними друкованими засобами масової інформації та офіційними друкованими виданнями (офіційними виданнями), висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації, оприлюднення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також в інший спосіб, визначений законом».


-11- Н.д.Сюмар В.П. (Реєстр.картка №232)
Абзац третій пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Доведення до відома населення законів України та інших нормативно-правових актів здійснюється шляхом їх офіційного оприлюднення (опублікування) відповідно до закону газетою «Голос України», Відомостями Верховної Ради України, газетою «Урядовий кур’єр» та офіційними друкованими виданнями, висвітлення аудіовізуальними засобами масової інформації, розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також у інший спосіб, визначений законом». 
Відхилити (Викладено редакційно невдало. Крім того, як вже зазначалось, оприлюднення і опублікування не тотожні поняття.)



-12- Н.д.Шверк Г.А. (Реєстр.картка №342)
В абзаці третьому пункту 4 розділу І проекту слова «офіційного оприлюднення (опублікування)» та «розміщення» замінити відповідно словами «офіційного опублікування» та «оприлюднення».
Врахувати



-13- Н.д.Левченко Ю.В. (Реєстр.картка №223)
З абзацу третього пункту 4 розділу І законопроекту виключити слова «офіційного», «(офіційними виданнями)», а відповідно слово «офіційними» замінити на слово «іншими». 
Відхилити (Хоча, можливо, варто звернути увагу на цю пропозицію. Адже офіційні друковані видання і офіційні видання – в чому різниця? І чому б не припустити надрукування не в офіційному виданні закону з посиланням на офіційне видання?)



-14- Н.д. Недава О.А. (Реєстр.картка №53)
    У ст. 211 після слів (офіційними виданнями) – поставити крапку, а далі з нового речення записати: «Офіційно оприлюднені (опубліковані) закони України та інші нормативно-правові акти доводяться до відома населення шляхом» - і далі за текстом.
Відхилити (оприлюднення і опублікування  - не тотожні)







16.
5. Частину другу статті 1 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (Відомості Верховної Ради, 2016 р., № 3, ст. 34) доповнити новим абзацом такого змісту:


5. Частину другу статті 1 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 3, ст. 34) доповнити другим абзацом такого змісту:
17.
«Дія цього Закону не поширюється на державні друковані засоби масової інформації, засновниками (співзасновниками) яких є органи державної влади, що відповідно до закону здійснюють офіційне оприлюднення (опублікування) законів України та інших нормативно-правих актів».
-15- Н.д.Сюмар В.П. (Реєстр.картка №232)
Абзац другий пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Дія цього Закону не поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр», що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опублікування законів України та інших нормативно-правових актів». 
Врахувати
«Дія цього Закону не поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр», що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опублікування законів України та інших нормативно-правових актів».


-16- Н.д.Шверк Г.А. (Реєстр.картка №342)
Абзац другий пункту 5 розділу І проекту пропонуємо викласти у такій редакції:
«Дія цього Закону не поширюється на газети «Голос України» та «Урядовий кур’єр», що відповідно до законодавчих актів здійснюють офіційне опублікування законів України та інших нормативно-правових актів». 
Врахувати

18.
II. Прикінцеві положення


II. Прикінцеві положення
19.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
20.
Голова


Голова
21.
Верховної Ради України


Верховної Ради України



