






ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


З метою оптимізації витрат на здійснення повноважень Верховної Ради України, пов’язаних з опублікуванням законів України, постанов та інших актів Верховної Ради України, що дозволить зменшити видатки на видавництво Верховної Ради України за бюджетною програмою «законотворча діяльність Верховної Ради України», Комітет на засіданні                        4 листопада 2020 року (протокол № 52) прийняв рішення внести народними депутатами України – членами Комітету на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» щодо опублікування рішень Верховної Ради України. Зокрема, пропонується передбачити, що з 1 січня 2021 року гласність засідань Верховної Ради України та опублікування законів, постанов та інших актів Верховної Ради України здійснюватиметься шляхом публікацій тільки в газеті «Голос України», виключивши при цьому Відомості Верховної Ради України.
Проектом Закону пропонується внести зміни до частини п’ятої статті 3 Регламенту Верховної Ради України, яка передбачатиме, що «Гласність засідань Верховної Ради України забезпечується шляхом їх трансляції по телебаченню і радіо, публікації стенографічних бюлетенів засідань Верховної Ради, її рішень у газеті "Голос України", а також шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Час, обсяг, форма трансляції, обсяг друку визначаються відповідно до закону цим Регламентом, окремими постановами Верховної Ради», виключивши при цьому Відомості Верховної Ради України та інші видання Верховної Ради України, які на сьогодні передбачені у чинній редакції цієї частини статті 3 Регламенту Верховної Ради України.
Крім цього, пропонується внести відповідні зміни до частин першої, другої та третьої статті 139 Регламенту Верховної Ради України, та передбачити, що підписані Президентом України закони публікуються в газеті "Голос України" та розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України. Така публікація законів та інших актів Верховної Ради України є офіційною. Відповідно, з положень статті виключити слова «Відомості Верховної Ради України» у всіх відмінках.
Враховуючи зазначене, Комітет рекомендує Верховній Раді України: включити зазначений законопроект до порядку денного четвертої сесії Верховної Ради України та скоротити строки внесення альтернативних законопроектів наполовину; за результатами розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його за основу і в цілому.
Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання визначити голову Комітету.  
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