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До реєстр. № 4334 
(друге читання)

                                                                  








ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
                                                                                     

                                          ВИСНОВОК

на проект Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо опублікування рішень Верховної Ради України» (реєстр. № 4334),  підготовлений до другого читання


За дорученням Верховної Ради України Комітет з питань Регламенту, депутатської етики  та організації роботи Верховної Ради України на засіданні 11 грудня 2020 року (протокол № 56) попередньо розглянув пропозиції, поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо опублікування рішень Верховної Ради України» (реєстр. № 4334), який прийнято Верховною Радою України за основу 2 грудня 2020 року зі скороченням строку подання зауважень і пропозицій наполовину  (Постанова Верховної Ради України № 1022-IX від 02.12.2020).
Прийнятим за основу законопроектом пропонується внести зміни до статей 3, 139 Регламенту Верховної Ради України, передбачивши, що з 1 січня 2021 року офіційне опублікування рішень Верховної Ради України здійснюватиметься лише у газеті «Голос України», виключивши при цьому Відомості Верховної Ради України.
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін, визначений положеннями частини другої статті 116 Регламенту Верховної Ради України та Постановою Верховної Ради України № 1022-IX від 02.12.2020, було внесено 6 пропозицій від народних депутатів України                  Батенка Т.І. (№ № 1, 3, 4, 6), Фролова П.В. (№ 5), Железняка Я.І. та                   Власенка С.В. (№ 2). 
Пропозиції, зокрема, народного депутата України Батенка Т.І. грунтуються на тому, що «журнал «Відомості Верховної Ради України» є зручним джерелом у тих випадках, коли у користувача виникає потреба самостійно встановити (перевірити) за першоджерелами хронологію внесення змін до певного закону. Зазначене джерело правової інформації є традиційним, зрозумілим та зручним для її професійних споживачів». 
Комітет зазначив, що відповідно до частини п’ятої статті 94 Конституції України закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим  законом, але не раніше дня його опублікування. У більшості випадків у законах передбачається, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. 	Крім того, відповідно до положень статті 138 Регламенту Верховної Ради України постанови Верховної Ради України з конкретних питань (установча, організаційна, контрольна функція Верховної Ради України) набирають чинності з дня їх прийняття, а ті, які містять положення нормативного характеру – з дня їх офіційного оприлюднення.
 Відтак, періодичність видання друкованого засобу масової інформації, в якому опубліковуються закони, постанови та інші акти Верховної Ради України, має забезпечувати їх своєчасне оприлюднення. Такий друкований засіб масової інформації як газета Верховної Ради України «Голос України» виходить з періодичністю – 5 разів на тиждень з вівторка по суботу, а Відомості Верховної Ради України – 1 раз на тиждень, 52 рази на рік.
За результатами розгляду пропозицій суб`єктів права законодавчої ініціативи Комітетом підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка містить усі внесені та не відкликані пропозиції, з яких враховано одну пропозицію № 5 та відхилено п’ять пропозицій (№ 1, 2, 3, 4, 6).
Враховуючи викладене, 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 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 опублікування рішень Верховної Ради України» (реєстр. № 4334) прийняти його в другому читанні та в цілому.
Доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради України визначено голову Комітету.


Голова Комітету 						    С.В.КАЛЬЧЕНКО




