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                                                                          ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ



                                                             Висновок
на проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств» (реєстр. № 6256) (повторне перше читання)

На виконання Постанови Верховної Ради України «Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств» від                               8 червня 2017 року № 2092-VIII, Комітет на засіданні 15 листопада 2017 року (протокол № 99) розглянув питання про розгляд пропозицій та поправок до вказаного проекту Закону, і зазначає таке.
Верховною Радою України 8 червня 2017 року розглянуто проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств» (реєстр. № 6256) і за наслідком його розгляду в першому читанні прийнято рішення направити даний законопроект до Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України для підготовки його на повторне перше читання.
Відповідно до положень частини першої статті 109, частини першої                   статті 115 Регламенту Верховної Ради України пропозиції до законопроекту до повторного першого читання вносяться в 10-денний строк після дня попереднього першого читання, а законопроект на повторне перше читання подається у визначений Верховною Радою України строк, але не пізніше 30 днів після дня його попереднього розгляду, у новій редакції, підготовленій головним комітетом та/або суб'єктом права законодавчої ініціативи, з висновками головного та інших комітетів і розглядається в порядку, передбаченому статтями 112, 113 Регламенту Верховної Ради України.
Комітетом 21 червня 2017 року було включено до порядку денного засідання Комітету питання про розгляд пропозицій та поправок до проекту Закону (реєстр.                            № 6256), але враховуючи те, що у визначений Регламентом Верховної Ради України строк пропозиції та поправки до законопроекту не надійшли, розгляд даного питання було перенесено до надходження таких письмових пропозицій,  які станом на сьогодні до Комітету не надійшли.
З огляду на викладене, Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України розглянути проект Закону України «Про внесення змін до законів України «Про комітети Верховної Ради України» та «Про центральні органи виконавчої влади» щодо оптимізації роботи комітетів Верховної Ради України та співвідношення предметів їх відання із сферами діяльності міністерств» (реєстр.                       № 6256) в редакції, запропонованій до розгляду в першому читанні, та відповідно до положень пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України, за наслідками розгляду даного законопроекту в першому читанні, прийняти його за основу з дорученням головному комітету підготувати його до другого читання.
Доповідачем від Комітету при розгляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено першого заступника голови Комітету. 
Проект Постанови Верховної Ради України додається.



Перший заступник 
голови Комітету                                                          П.В.ПИНЗЕНИК


