До проекту Закону України 
(реєстр. № 7123 від 19.09.2017)









Комітет з питань промислової політики та підприємництва


В И С Н О В О К 
на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7123 від 19.09.2017)
За дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В.
від 19 вересня 2017 року Комітет на засіданні 18 жовтня 2017 року (протокол      № 96) розглянув на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію», внесений Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7123 від 19.09.2017).
Положення проекту Закону, як зазначено у пояснювальній записці, спрямовані на приведення національної системи стандартизації у відповідність до міжнародної та європейської практики, зокрема: встановлено добровільність застосування національних стандартів; недопущення погодження проектів національних стандартів з державними органами; недопущення нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням стандартів підприємств, установ та організацій і технічних умов; відміну галузевої стандартизації, у зв’язку з чим, протягом 15 років центральні органи виконавчої влади мають право у відповідних сферах діяльності та в межах своїх повноважень перевіряти, переглядати свої галузеві стандарти з метою переведення їх на національний рівень або на рівень підприємств чи скасовування. У зв’язку з цим пропонуються зміни до низки кодексів та законів України, всього законопроект містить 127 пунктів.
 У межах предмета відання Комітету, згідно з Постановою Верховної Ради України «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання» від 04.12.2014 № 22-VIII, зазначаємо, що згідно з частиною першою статті 91 Регламенту Верховної Ради України проект Закону (реєстр. № 7123), вноситься на реєстрацію разом з проектом постанови, яку пропонується Верховній Раді прийняти за результатами його розгляду, списком авторів законопроекту, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні та пояснювальною запискою. 
Водночас, серед супровідних документів відсутні проект Постанови, який пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами розгляду цього законопроекта та список авторів до поданого законопроекту. 
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про стандартизацію», внесеного Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 7123 від 19.09.2017), , і прийняв рішення  направити його до Комітету з питань промислової політики та підприємництва, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону України. 
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