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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 8 Закону
України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» щодо підвищення розміру
стипендії та щорічної допомоги

Реєстраційний № 2013

(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
У назві законопроекту слово "змін"
замінити словом "зміни"
Обгрунтування: відповідно до правил
законодавчої техніки у назві законопроекту
треба зазначити "про внесення зміни", у разі
якщо ця зміна обмежується лише одним
пунктом законопроекту.
-2- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258)
Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
"Про внесення змін до Закону України
"Про забезпечення організаційно-правових
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування" щодо
захисту осіб з інвалідністю, сприяння вступу
на навчання та підвищення розміру
стипендії".
-3- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)
Назву проекту закону викласти в такій
редакції:
Про внесення змін до статті 8 Закону
України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-

Відхилено

Про внесення змін до статті 8 Закону
України «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» щодо посилення соціального
захисту учнів, студентів (курсантів) з числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, та деяких інших осіб

Відхилено

Враховано
Редакція Комітету з
питань гуманітарної та
інформаційної політики
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сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування» щодо посилення соціального
захисту учнів, студентів (курсантів) з числа
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування та деяких інших осіб
3
4

5

Верховна Рада України постановляє:
І. Частину четверту та п’яту статті 8
Закону
України
«Про
забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування»
(Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147
із наступними змінами) викласти у такій
редакції:
«Стаття 8. Повне державне забезпечення
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, а також осіб із їх
числа

Верховна Рада України постановляє:
-4- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Розділ І законопроекту вважати пунктом 1
законопроекту.

-5- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

І. Частини четверту та п’яту статті 8
Закону
України
«Про
забезпечення
організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського
піклування»
(Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147;
2017р., №2, ст.25) викласти в такій редакції:

Відхилено

Стаття 8. Повне державне забезпечення
дітей-сиріт
та
дітей,
позбавлених
батьківського піклування, а також осіб із їх
числа
…

6

Особам із числа дітей-сиріт та дітей,

-6- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Назву статті виключити
Обгрунтування: не відповідає правилам
законодавчої техніки, оскільки у назву статті
8 жодні зміни не вносяться.
-7- Н.д. Рябуха Т. В. (р.к. №358)

Враховано

абзац
другий
частини
законопроекту виключити
-8- Боблях А. Р.

першої
Враховано

абзац
другий
частини
законопроекту виключити

першої

-9- Н.д. Рябуха Т. В. (р.к. №358)

Враховано редакцію

"Дітям-сиротам

та дітям, позбавленим
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позбавлених батьківського піклування, які
навчаються, крім повного державного
забезпечення
виплачується
соціальна
стипендія в розмірі не меншому 150 відсотків
розміру прожиткового мінімуму у середньому
на одну особу, а також виплачується 100
відсотків заробітної плати, яка нарахована в
період виробничого навчання та виробничої
практики. Порядок виплати та розмір
стипендії
затверджується
Кабінетом
Міністрів України.

абзац
третій
частини
першої
законопроекту
викласти
в
такій
редакції:«Дітям-сиротам
та
дітям,
позбавленим
батьківського
піклування,
особам із їх числа, а також учням, студентам
(курсантам), які в період навчання у віці від 18
до 23 років залишилися без батьків (батьки
яких
померли/оголошені
померлими,
загинули або пропали безвісти), які
навчаються, крім повного державного
забезпечення
виплачується
соціальна
стипендія,
посадовий
оклад,
який
виплачується
курсантам
військових
навчальних закладів, ліцеїстам військових
ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою
та
навчальних
закладів
Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Державної прикордонної служби
України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
транспорту,
дорожнього
господарства,
туризму та інфраструктури, Державної
кримінально-виконавчої служби, Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, Центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, державну політику у
сфері державної митної справи) в розмірі не
меншому 150 відсотків розміру прожиткового
мінімуму для осіб відповідного віку, а після
досягнення такими дітьми 18 років у розмірі
150 відсотків розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, а також виплачується
100 відсотків заробітної плати, яка нарахована
в період виробничого навчання та виробничої
практики. Порядок виплати та розмір
соціальної стипендії, посадового окладу
затверджується
Кабінетом
Міністрів
України»

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
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батьківського піклування, особам із їх числа,
які навчаються, крім повного державного
забезпечення, виплачується
соціальна
стипендія, а курсантам військових навчальних
закладів, навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Державної прикордонної служби
України, Державної служби
України з
надзвичайних ситуацій, центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
транспорту,
дорожнього
господарства,
туризму та інфраструктури,
Державної
кримінально-виконавчої служби, Державної
служби спеціального
зв'язку та захисту
інформації України, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
податкову політику, державну політику з
адміністрування
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, ліцеїстам військових ліцеїв,
ліцеїв цивільного захисту та
ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою,
з їх числа – посадовий оклад у розмірі не
менше 150 відсотків розміру прожиткового
мінімуму для дітей відповідного віку, а після
досягнення такими дітьми 18 років - у розмірі
не
меншому
150
відсотків
розміру
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, а також виплачується 100 відсотків
заробітної плати, яка нарахована в період
виробничого
навчання
та
виробничої
практики. Соціальна стипендія та посадовий
оклад у розмірах, передбачених у першому
реченні цієї частини, виплачуються також
учням, студентам (курсантам), які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися
без батьків (батьки яких померли/оголошені
померлими, загинули або пропали безвісти).
Порядок виплати та розмір соціальної
стипендії, посадового окладу затверджується
Кабінетом Міністрів України.
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-10- Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакцію

Частину четверту статті 8 викласти в такій
редакції:
"Дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, особам із їх числа,
а також учням, студентам (курсантам), які в
період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків (батьки яких померли,
загинули або пропали безвісти), які
навчаються, крім повного державного
забезпечення
виплачується
соціальна
стипендія або посадовий оклад (для курсантів
військових навчальних закладів, ліцеїстів
військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту
та ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою
та
навчальних
закладів
Міністерства внутрішніх справ України,
Служби
безпеки
України,
Державної
прикордонної служби України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій,
Центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері транспорту, дорожнього
господарства, туризму та інфраструктури,
Державної кримінально-виконавчої служби,
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, Центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, державну
політику у сфері державної митної справи) в
розмірі не меншому 150 відсотків розміру
прожиткового мінімуму для осіб відповідного
віку, а після досягнення такими дітьми 18
років у розмірі 150 відсотків розміру
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, а також виплачується 100 відсотків
заробітної плати, яка нарахована в період
виробничого
навчання
та
виробничої
практики. Порядок виплати та розмір
соціальної стипендії, посадового окладу
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затверджується
Кабінетом
Міністрів
України".
-11- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Враховано

Особам із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
навчаються, крім повного державного
забезпечення
виплачується
соціальна
стипендія в розмірі не меншому 150 відсотків
розміру прожиткового мінімуму у середньому
на одну особу відповідного віку, а також
виплачується 100 відсотків заробітної плати,
яка нарахована в період виробничого
навчання та виробничої практики. Порядок
виплати та розмір стипендії затверджується
Кабінетом Міністрів України.
-12- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Після слів "на одну особу" доповнити
словами "відповідного віку"
-13- Боблях А. Р.

Враховано редакцію

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

абзац
третій
частини
першої
законопроекту викласти в такій редакції:
«Дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, особам із їх числа,
а також учням, студентам (курсантам), які в
період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків (батьки яких
померли/оголошені померлими, загинули або
пропали безвісти), які навчаються, крім
повного
державного
забезпечення
виплачується соціальна стипендія, посадовий
оклад,
який
виплачується
курсантам
військових навчальних закладів, ліцеїстам
військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту
та ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою
та
навчальних
закладів
Міністерства внутрішніх справ України,
Служби
безпеки
України,
Державної
прикордонної служби України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій,
Центрального органу виконавчої влади, що
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забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері транспорту, дорожнього
господарства, туризму та інфраструктури,
Державної кримінально-виконавчої служби,
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, Центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, державну
політику у сфері державної митної справи) в
розмірі не меншому 150 відсотків розміру
прожиткового мінімуму для осіб відповідного
віку, а після досягнення такими дітьми 18
років у розмірі 150 відсотків розміру
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб, а також виплачується 100 відсотків
заробітної плати, яка нарахована в період
виробничого
навчання
та
виробничої
практики.
Порядок виплати та розмір соціальної
стипендії, посадового окладу затверджується
Кабінетом Міністрів України»

-14- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258)
Зміни до статті 8 Закону України "Про
забезпечення організаційно-правових умов
соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування"
викласти як пункт 1 розділу І проекту та нову
редакцію її частини четвертої викласти в
такій редакції:
"Особам із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
навчаються, крім повного державного
забезпечення
виплачується
соціальна
стипендія в розмірі не меншому 150 відсотків
розміру прожиткового мінімуму для осіб
відповідного віку, а також виплачується 100

Враховано

6
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

відсотків заробітної плати, яка нарахована в
період виробничого навчання та виробничої
практики. Порядок виплати та розмір
стипендії
затверджується
Кабінетом
Міністрів України".
-15- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)
абзац
третій
частини
першої
законопроекту викласти в такій редакції:
Дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, особам із їх числа,
які навчаються, крім повного державного
забезпечення,
виплачується
соціальна
стипендія, а курсантам військових навчальних
закладів, навчальних закладів Міністерства
внутрішніх справ України, Служби безпеки
України, Державної прикордонної служби
України, Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, Центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
транспорту,
дорожнього
господарства,
туризму та інфраструктури, Державної
кримінально-виконавчої служби, Державної
служби спеціального зв'язку та захисту
інформації України, Центрального органу
виконавчої влади, який реалізує державну
податкову політику, державну політику з
адміністрування
єдиного
внеску
на
загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, ліцеїстам військових ліцеїв,
ліцеїв цивільного захисту та ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою,
з їх числа – посадовий оклад в розмірі не
меншому 150 відсотків розміру прожиткового
мінімуму для дітей відповідного віку, а після
досягнення такими дітьми 18 років - у розмірі
150 відсотків розміру прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, а також виплачується
100 відсотків заробітної плати, яка нарахована
в період виробничого навчання та виробничої
практики. Соціальна стипендія та посадовий

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано
Редакція Комітету з
питань гуманітарної та
інформаційної політики
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№

7

Редакція, прийнята в першому читанні

Особам із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
навчаються,
до
завершення
навчання
виплачується
щорічна
допомога
для
придбання навчальної літератури в розмірі не
меншому
трьох
місячних
соціальних
стипендій, яка їм призначена. Виплата
зазначеної допомоги здійснюється протягом
30 днів після початку навчального року за
рахунок коштів, що передбачаються для
навчальних
закладів
у
відповідних
бюджетах».

Пропозиції та поправки до проекту

оклад у розмірах, передбачених у першому
реченні цієї частини, виплачуються також
учням, студентам (курсантам), які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися
без батьків (батьки яких померли/оголошені
померлими, загинули або пропали безвісти).
Порядок виплати та розмір соціальної
стипендії, посадового окладу затверджується
Кабінетом Міністрів України.
-16- Н.д. Рябуха Т. В. (р.к. №358)
абзац четвертий
частини першої
законопроекту
викласти
в
такій
редакції:«Дітям-сиротам
та
дітям,
позбавленим
батьківського
піклування,
особам із їх числа, а також учням та студентам
(курсантам), які в період навчання у віці від 18
до 23 років залишилися без батьків (батьки
яких
померли/оголошені
померлими,
загинули або пропали безвісти), які
навчаються,
до
завершення
навчання
виплачується
щорічна
допомога
для
придбання навчальної літератури в розмірі не
меншому
трьох
місячних
соціальних
стипендій, посадових окладів (для курсантів
військових навчальних закладів, ліцеїстів
військових ліцеїв, ліцеїв цивільного захисту
та ліцеїв з посиленою військово-фізичною
підготовкою
та
навчальних
закладів
Міністерства внутрішніх справ України,
Служби
безпеки
України,
Державної
прикордонної служби України, Державної
служби України з надзвичайних ситуацій,
Центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері транспорту, дорожнього
господарства, туризму та інфраструктури,
Державної кримінально-виконавчої служби,
Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України, Центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну податкову політику, державну

Висновки, обґрунтування

Враховано редакцію

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Особам, зазначеним у частині четвертій
цієї статті, які навчаються, до завершення
навчання виплачується щорічна допомога для
придбання навчальної літератури в розмірі не
менше трьох місячних соціальних стипендій,
посадових окладів, які їм призначені. Виплата
зазначеної допомоги здійснюється протягом
30 днів після початку навчального року за
рахунок коштів, що передбачаються для
навчальних
закладів
у
відповідних
бюджетах".

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

політику у сфері державної митної справи) які
їм призначені. Виплата зазначеної допомоги
здійснюється протягом 30 днів після початку
навчального року за рахунок коштів, що
передбачаються для навчальних закладів у
відповідних бюджетах»
-17- Боблях А. Р.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано редакцію

абзац
четвертий
частини
першої
законопроекту викласти в такій редакції:
«Дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, особам із їх числа,
а також учням та студентам (курсантам), які в
період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків (батьки яких
померли/оголошені померлими, загинули або
пропали безвісти), які навчаються, до
завершення навчання виплачується щорічна
допомога
для
придбання
навчальної
літератури в розмірі не меншому трьох
місячних соціальних стипендій, посадових
окладів (для курсантів військових навчальних
закладів, ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв
цивільного захисту та ліцеїв з посиленою
військово-фізичною
підготовкою
та
навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України,
Державної прикордонної служби України,
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, Центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері транспорту,
дорожнього господарства, туризму та
інфраструктури, Державної кримінальновиконавчої служби, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, державну політику у сфері
державної митної справи) які їм призначені.
Виплата зазначеної допомоги здійснюється
протягом 30 днів після початку навчального
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

року за рахунок коштів, що передбачаються
для навчальних закладів у відповідних
бюджетах»;
-18- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Особам із числа дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
навчаються у закладах вищої освіти (наукових
установах) та у професійно-технічних
закладах освіти, до завершення навчання
виплачується
щорічна
допомога
для
придбання навчальної літератури в розмірі не
меншому
трьох
місячних
соціальних
стипендій, яка їм призначена. Виплата
зазначеної допомоги здійснюється протягом
30 днів після початку навчального року за
рахунок коштів, що передбачаються для
закладів освіти у відповідних бюджетах.
-19- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

абзац
третій
частини
першої
законопроекту викласти в такій редакції:
Особам, зазначеним в частині четвертій
цієї статті, які навчаються, до завершення
навчання виплачується щорічна допомога для
придбання навчальної літератури в розмірі не
меншому
трьох
місячних
соціальних
стипендій, посадових окладів, які їм
призначені. Виплата зазначеної допомоги
здійснюється протягом 30 днів після початку
навчального року за рахунок коштів, що
передбачаються для навчальних закладів у
відповідних бюджетах.
-20- Н.д. Павленко Ю. О. (р.к. №149)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Редакція Комітету з
питань гуманітарної та
інформаційної політики

Враховано редакцію

Частину п'яту статті 8 викласти в такій
редакії:
"Дітям-сиротам та дітям, позбавленим
батьківського піклування, особам із їх числа,
а також учням та студентам, які в період
навчання у віці від 18 до 23 років залишилися
без батьків (батьки яких померли, загинули
або пропали безвісти), які навчаються, до
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8

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

завершення навчання виплачується щорічна
допомога
для
придбання
навчальної
літератури в розмірі не меншому трьох
місячних соціальних стипендій, посадових
окладів (для курсантів військових навчальних
закладів, ліцеїстів військових ліцеїв, ліцеїв
цивільного захисту та ліцеїв з посиленою
військово-фізичною
підготовкою
та
навчальних закладів Міністерства внутрішніх
справ України, Служби безпеки України,
Державної прикордонної служби України,
Державної служби України з надзвичайних
ситуацій, Центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує
державну політику у сфері транспорту,
дорожнього господарства, туризму та
інфраструктури, Державної кримінальновиконавчої служби, Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
України, Центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну податкову
політику, державну політику у сфері
державної митної справи) які їм призначені.
Виплата зазначеної допомоги здійснюється
протягом 30 днів після початку навчального
року за рахунок коштів, що передбачаються
для навчальних закладів у відповідних
бюджетах"
-21- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258)
Розділ І пректу доповнити пунктом 2
такого змісту:
"2.Статтю 31 доповнити частиною шостою
такого змісту:
"Батьки-вихователі
виконують
свої
обов'язки стосовно осіб з числа дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклуванн,
які мають інвалідність і проживають та
виховуються у дитячому будинку сімейного
типу, до досягнення ними 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони у

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

11

№

Редакція, прийнята в першому читанні

закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), вищої освіти".
-22- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258)
Розділ І проекту доповнити пунктом 3
такого змісту:
"Статтю 39-1 доповнити частиною другою
такого змісту:
"Абітурієнти з числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківсього піклування, та
особи з їх числа, які мають однаковий
конкурсний бал з іншими абітурієнтами,
зараховуються для здобуття вищої освіти
першочергово".
-23- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
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Пропозиції та поправки до проекту

II. Прикінцеві положення.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

II. Прикінцеві положення.

Розділ ІІ законопроекту виключити
11

12

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його офіційного
опублікування, та вводиться в дію з 1 січня
2020 року.

2.
Кабінету
невідкладно:

Міністрів

України

-24- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Пункт 1 розділу ІІ законопроекту вважати
пунктом 2
-25- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Слова та цифри "з 1 січня 2020 року"
замінити словами та цифрами "з 1 січня 2021
року"
-26- Н.д. Рябуха Т. В. (р.к. №358)

Враховано

в пункті 1 частини другої законопроекту
слова та цифри «1 січня 2020 року» замінити
словами та цифрами «1 січня 2021 року»
-27- Боблях А. Р.

Враховано

в пункті 1 частини другої законопроекту
слова та цифри «1 січня 2020 року» замінити
словами та цифрами «1 січня 2021 року»
-28- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Пункт 2 розділу ІІ законопроекту вважати
пунктом 3.
-29- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Слово "невідкладно" замінити словом "у
місячний строк із дня набрання чинності цим
Законом"

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його офіційного
опублікування, та вводиться в дію з 1 січня
2021 року.

2. Кабінету Міністрів України вжити
заходів щодо приведення у відповідність із
цим Законом підзаконних нормативноправових актів, забезпечивши набрання ними
чинності одночасно з введенням в дію цього
Закону, шляхом:
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№

13

Редакція, прийнята в першому читанні

затвердити
план
заходів
щодо
недопущення укриття податків і зборів у
тіньовому секторі економіки та в офшорних
зонах;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-30- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти
в такій редакції:
2. Кабінету Міністрів України вжити
заходів щодо приведення у відповідність із
цим Законом підзаконних нормативноправових актів, забезпечивши набрання ними
чинності одночасно з набранням чинності цим
Законом, шляхом:
забезпечення
прийняття
нормативно
правових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
приведення своїх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення нормативноправових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади у
відповідність із цим Законом.
-31- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Редакція Комітету з
питань гуманітарної та
інформаційної політики

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечення
прийняття
нормативно
правових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
приведення своїх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення
приведення нормативноправових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади у
відповідність із цим Законом.

Враховано

Абзац виключити, оскільки запропоновані
норми не відповідають загальній меті та
концепції законопроекту
-32- Н.д. Рябуха Т. В. (р.к. №358)

Враховано

абзац другий пункту 2 частини другої
законопроекту виключити
-33- Боблях А. Р.

Враховано

абзац другий пункту 2 частини другої
законопроекту виключити
14
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привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативноправових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади у
відповідність із цим Законом.
-34- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Розділ II «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України включити
інформацію про виконання цього закону до

Враховано редакцію

3. Кабінету Міністрів України включити
інформацію про виконання цього Закону до
звіту про хід і результати виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України за
2021 рік.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

звіту про хід і результати виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України за 2020
рік.».
-35- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Доповнити новим пунктом такого змісту:
"Кабінету Міністрів України включити
інформацію про виконання цього закону до
звіту про хід і результати виконання Програми
діяльності Кабінету Міністрів України за 2021
рік".
17
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