











Комітет з питань організації державної 
влади, місцевого самоврядування,      
регіонального розвитку та містобудування
 


ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо гласності в роботі органів місцевого самоврядування», внесений народними депутатами України Плачковою Т.М. та іншими (всього 5 підписів) 
(реєстр. № 4582-1 від 19.01.2021)

Комітет на засіданні 3 лютого 2021 року (протокол № 61) за дорученням Голови Верховної Ради України Разумкова Д.О. від 21 січня ц.р. розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо гласності в роботі органів місцевого самоврядування», внесений народними депутатами України Плачковою Т.М. та іншими (всього 5 підписів) (реєстр. № 4582-1 від 19.01.2021).
Законопроектом пропонується внести зміни до статей 46, 47, 50 і 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», завданням якого, як зазначено в пояснювальній записці, є закріплення певних механізмів реалізації принципу гласності у діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема, шляхом забезпечення під час проведення пленарних засідань ради їх відео- та аудіофіксації, подальшого оприлюднення записів та трансляції засідань у режимі реального часу в мережі Інтернет.
Проект Закону України (реєстр. № 4582-1) зареєстрований як  альтернативний до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення відкритості роботи органів місцевого самоврядування та Верховної Ради України», внесеного народними депутатами України В’ятровичем В.М. та іншими (всього 30 підписів) (реєстр. № 4582 від 13.01.2021), яким також пропонується внести зміни до однієї статті 46  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», доповнивши нормами про обов’язкову відеотрансляцію всіх пленарних засідань місцевих рад, а також про розміщення на офіційному веб-сайті ради протоколів і відеозаписів засідань, і водночас пропонуються зміни до  Регламенту Верховної Ради України та Закону України «Про комітети Верховної Ради України», що передбачають, зокрема, право присутніх на пленарних засіданнях здійснювати звукозапис, кіно-, фото- і відеозйомку, трансляцію засідань по радіо і телебаченню, онлайн-трансляцію в мережі Інтернет та/або інших мережах передачі даних у спосіб, що не заважає проведенню засідань, ведення прямої відеотрансляції на офіційному веб-сайті Верховної Ради України всіх пленарних засідань, засідань комітетів, парламентських слухань та слухань у комітетах, за винятком закритих засідань та слухань у закритому режимі.
На відміну від законопроекту (реєстр. № 4582), альтернативним проектом Закону (реєстр. № 4582-1) пропонується внести зміни лише до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а саме: до частини сімнадцятої                   статті 46 (Сесія ради), до частини десятої статті 47 (Постійні комісії ради), до пунктів 2 та 5 частини третьої статті  50 (Секретар сільської, селищної, міської ради) та до частини шостої статті 55 (Голова районної, обласної, районної у місті ради).  
Відповідно до частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України та предмета відання Комітету, визначеного Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання » від 29 серпня 2019 року № 19-IХ, Комітет зазначив, що проект Закону України (реєстр. № 4582-1) внесено на реєстрацію згідно з частиною першою статті 89, частиною другою статті 90 та частинами першою, другою і шостою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, за підписом осіб, які мають право законодавчої ініціативи, 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, електронними файлами. 
Згідно з положеннями частин першої та другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України альтернативними вважаються законопроекти, які містять положення, що регулюють однакове коло питань та повторюють за суттю положення щодо регулювання одних і тих же суспільних відносин. Альтернативний законопроект може бути внесений не пізніш як у 14-денний строк після дня надання народним депутатам України першого законопроекту з відповідного питання.
Комітет зазначив, що у законопроекті (реєстр. № 4582-1) запропоновано регулювання ширшого кола питань, що стосуються місцевого самоврядування, ніж у законопроекті (реєстр. № 4582).


Відповідно до предметів відання комітетів, визначених Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання» від 29 серпня 2019 року № 19-IХ, питання організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади належить до предмета відання Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Комітет, керуючись частиною четвертою статті 93 Регламенту Верховної Ради України, ухвалив експертний висновок на проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо гласності в роботі органів місцевого самоврядування», внесений народними депутатами України Плачковою Т.М. та іншими (всього 5 підписів) (реєстр.                  № 4582-1 від 19.01.2021), і прийняв рішення надіслати його Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду даного законопроекту.


Голова Комітету                                                          С.В.КАЛЬЧЕНКО

