У Комітеті Верховної Ради України з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування розглянуто звернення
депутатів Пирятинської районної ради полтавської області щодо відхилення
проекту Закону України «Про створення, ліквідацію та зміну меж районів
Полтавської області» (реєстр. № 9204 від 16.10.2018) та повідомляється про таке.
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та
місцевого самоврядування визначено головним з підготовки і попереднього
розгляду (далі - головний комітет) проекту Закону України «Про створення,
ліквідацію та зміну меж районів Полтавської області» (реєстр. № 9204 від
16.10.2018), внесеного народними депутатами України А.Рекою, М.Федоруком,
В.Курилом та іншими.
Інформуємо, що відповідно до частини першої статті 93 Регламенту
Верховної Ради України кожен законопроект після його реєстрації направляється
в головний комітет, а також у комітет, до предмета відання якого належать
питання бюджету, для проведення експертизи щодо його впливу на показники
бюджету та відповідності законам, що регулюють бюджетні відносини, комітет,
до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією, для
підготовки експертного висновку щодо його відповідності вимогам
антикорупційного законодавства та в комітет, до предмета відання якого
належить
оцінка
відповідності
законопроектів
міжнародно-правовим
зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції для підготовки
експертного висновку. Згідно з частиною третьої цієї ж статті головний комітет
попередньо розглядає законопроект, проект іншого акта і ухвалює висновок
щодо доцільності включення його до порядку денного сесії Верховної Ради.
Крім того, частиною першою статті 103 Регламенту Верховної Ради
України передбачено можливість направлення законопроекту на наукову,
юридичну чи іншу експертизу, проведення інформаційного чи наукового
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дослідження.
Після включення законопроекту до порядку денного сесії Парламенту
підготовка його до першого читання також здійснюється головним комітетом
(частина перша статті 108 Регламенту Верховної Ради України). За результатами
підготовки комітет ухвалює висновок, що містить одну з таких пропозицій:
прийняття законопроекту за основу з дорученням головному комітету
підготувати його до другого читання; відхилення законопроекту; повернення
законопроекту суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання або
направлення його до головного комітету для підготовки на повторне перше
читання; опублікування законопроекту у визначеному Верховною Радою
друкованому засобі масової інформації для всенародного обговорення,
доопрацювання його головним комітетом з урахуванням наслідків обговорення і
подання на повторне перше читання (пункт 1 частини першої статті 111, частина
перша статті 114 Регламенту Верховної Ради України).
Зазначимо, що станом на дату розгляду Вашого звернення проект Закону
України «Про створення, ліквідацію та зміну меж районів Полтавської області»
(реєстр. № 9204 від 16.10.2018) ще не був предметом обговорення на засіданні
Комітету. Водночас Комітет усвідомлює важливість питання, вирішити яке
покликаний вказаний законопроект. Тому, з метою всебічного вивчення даного
питання, Комітет має на меті врахувати висновки інших комітетів на
опрацюванні в яких знаходиться законопроект, а також вивчити позицію
фахівців Головного науково-експертного управління. Після отримання та
опрацювання зазначених матеріалів Комітетом буде розглянуто проект Закону
України за реєстр. № 9204 згідно з Планом роботи Комітету.
Додатково повідомляємо, що народні депутати України - члени Комітету з
висловленою Вами позицією щодо проекту Закону України за реєстр. № 9204
ознайомлені.

З повагою
Голова Комітету

С.ВЛАСЕНКО

