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До реєстр. № 3608 
(друге читання)

                                                                   







 

                                                                          ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


                                          ВИСНОВОК
на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань» (реєстр. № 3608),  підготовлений до другого читання

Комітет на засіданні 2 вересня 2020 року (протокол № 46) розглянув пропозиції, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань» (реєстр. № 3608), який прийнято Верховною Радою України за основу 15 липня 2020 року (Постанова Верховної Ради України № 793-IХ).
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, визначений положеннями  статті 116 Регламенту Верховної Ради України, було внесено 13 пропозиції, що надійшли від народних депутатів України: Князевича Р.П. (№№ 1, 2, 3, 8, 9), Полякова А.Е. (№ 4), Пузійчука А.В. (№ 5, 10, 12), Мінька С.А. (№№ 6, 7, 13), Батенка Т.І. (№ 11).    
За результатами розгляду пропозицій суб`єктів права законодавчої ініціативи, було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких враховано 3 пропозиції (№№ 7, 12, 13),  відхилено 10 пропозицій (№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11).
Комітет звернув увагу на те, що Верховною Радою України 15 липня 2020 року прийнято календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (Постанова Верховної Ради України                     № 792-IX), згідно з яким у пленарні тижні передбачені ранкові та вечірні засідання,  а відтак у разі прийняття законопроекту «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань» (реєстр. № 3608) в цілому, необхідно буде внести зміни до календарного плану проведення четвертої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання щодо уточнення кількості пленарних засідань, що проводяться протягом дня. 
Керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої                     статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет ухвалив цей висновок та прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в другому читанні проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо графіку проведення пленарних засідань» (реєстр. № 3608), прийняти його в другому читанні та в цілому.
Доповідачем від Комітету при рогляді питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено голову Комітету.

Додаток на _____ арк. 



Голова Комітету                                                 С.В.КАЛЬЧЕНКО



