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від 20.08.2018












Комітет з питань науки і освіти

ВИСНОВОК 

на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про Стратегію впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року", внесеного народним депутатом України Тарутою С.О. (реєстр. № 9015-1 від 20.08.2018)

Згідно з дорученням Голови Верховної Ради України Парубія А.В. 
від 27 серпня 2018 року Комітет на засіданні 18 грудня ц.р. (протокол № 137) розглянув, на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам, проект Закону України "Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року", внесений народним депутатом України Тарутою С.О. (реєстр. № 9015-1 від 20.08.2018).
Прийняття законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці, "спрямовано на забезпечення впровадження моделі збалансованого розвитку України до 2030 року задля структурної трансформації національної економіки у відповідності до Цілей сталого розвитку, що забезпечить підвищення рівня добробуту та якості життя населення, впровадження принципів збалансованого розвитку в усі політики держави, а також соціально-екологічно-економічну збалансованість розвитку країни."
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 восьмого скликання" від 4 грудня 2014 року 
№ 22-VIII, Комітет зазначив таке.
Проект Закону України (реєстр. № 9015-1) є альтернативним до проекту Закону України "Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року", внесений народними депутатами України Недавою О.А., Бабак А.В., Співаковським О.В., Кіршем О.В. (реєстр. № 9015 від 07.08.2018), та внесений на реєстрацію згідно з частинами першою, другою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, разом з проектом постанови, яку пропонується 


Верховній Раді України прийняти за результатами його розгляду, пропозицією щодо кандидатури доповідача на пленарному засіданні, пояснювальною запискою та електронним файлом, а також з дотриманням положень частини другої статті 100 Регламенту Верховної Ради України у строк, передбачений для внесення альтернативних законопроектів.
Водночас Комітет зазначив, що проект Постанови, який, згідно з частиною першою статті 91 Регламенту Верховної Ради України, пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами розгляду законопроекту, оформлений без дотримання вимог статті 114 Регламенту Верховної Ради України, оскільки відповідно до частини другої цієї статті Верховна Рада України після прийняття законопроекту за основу може прийняти рішення про прийняття законопроекту в цілому, за умови дотримання вимог частини четвертої статті 102 Регламенту Верховної Ради України, якою передбачено, що за рішенням Верховної Ради України допускається остаточне прийняття законопроекту відразу після першого чи другого читання, якщо законопроект визнано таким, що не потребує доопрацювання, та якщо не надійшло зауважень щодо його змісту від народних депутатів України, інших суб'єктів права законодавчої ініціативи, юридичного чи експертного підрозділів Апарату Верховної Ради України. 
Отже, у назві та у пункті 1 проекту Постанови, яку пропонується Верховній Раді України прийняти за результатами розгляду законопроекту, слід зазначити про прийняття проекту Закону за основу, а у пункті 2 цього проекту Постанови слід визначити головний комітет, якому доручається доопрацювати проект Закону і внести його на розгляд Верховної Ради України у другому читанні.
Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями частини четвертої статті 93 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей експертний висновок на відповідність оформлення та реєстрації вимогам закону, Регламенту Верховної Ради України та прийнятим відповідно до них нормативно-правовим актам проекту Закону України "Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року", внесеного народним депутатом України Тарутою С.О. (реєстр. № 9015-1 від 20.08.2018), та направити його до Комітету з питань науки і освіти, який визначено головним з підготовки і попереднього розгляду цього проекту Закону України. 



Перший заступник
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