Порівняльна таблиця до проекту Закону України
про внесення змін до статті 15 Закону України "Про доступ до публічної інформації" щодо зменшення
терміну оприлюднення проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування
Автор(и):
Народний депутат України Микиша Д. С.
Автори остаточної редакції:
Народні депутати України - Комітет Верховної Ради
України з питань гуманітарної та інформаційної політики
Дата розгляду в комітеті:
02.07.2020

№

1
2

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 15 Закону
України «Про доступ до публічної
інформації»
щодо
зменшення
строку
оприлюднення
проектів
нормативноправових актів, рішень органів місцевого
самоврядування

(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
У назві законопроекту
замінити словом "зміни"

слово

Враховано
"змін"

-2- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)
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Реєстраційний № 2228

Про внесення зміни до статті 15 Закону
України «Про доступ до публічної
інформації»
щодо
зменшення
строку
оприлюднення
проектів
нормативноправових актів, рішень органів місцевого
самоврядування

Відхилено

Назву законопроекту викласти у такій
редакції:
«Про внесення змін до статті 15 Закону
України «Про доступ до публічної
інформації» щодо розмежування строків
оприлюднення
проектів
нормативноправових актів, рішень органів місцевого
самоврядування залежно від можливості
громадськості ознайомлюватися із проектами
нормативно-правових актів».
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Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

5

1. Внести до статті 15 Закону України «Про
доступ до публічної інформації» (Відомості
Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст.
314) такі зміни:

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-3- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Пункт 1 законопроекту викласти в такій
редакції:
"1. У частині третій статті 15 Закону
України «Про доступ до публічної

Враховано

І. В абзаці першому частини третьої статті
15 Закону України «Про доступ до публічної
інформації» (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2019 р.. № 51,
ст. 377) слова і цифри "за 20 робочих днів"
замінити словами і цифрами "за 10 робочих
днів".
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Редакція, прийнята в першому читанні

1) в частині 3 статті 15 слова
робочих днів» замінити словами
календарних днів».

«за 20
«за 10

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

інформації» (Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314) цифри і
слова "за 20 робочих днів" замінити цифрами
і словами "за 10 робочих днів".
-4- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

Підпункт 1 пункту 1 законопроекту
виключити.
-5- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Підпункт 1 пункту 1 викласти у такій
редакції:
«1) в частині 3 статті 15 слова «за 20
робочих днів» замінити словами «за 15
робочих днів».
-6- Н.д. В'ятрович В. М. (р.к. №431)

Відхилено

1) в частині 3 статті 15 слово та цифри "за
10" замінити словом та цифрами "за 15".
2) в частині 3 статті 15 слово "
календарних" замінити словом "робочих"
-7- Н.д. Кравчук Є. М. (р.к. №108)

Враховано

1) в частині 3 статті 15 слова «за 20
робочих днів» замінити словами «за 10
робочих днів».
-8- Штепа С. С.

Враховано

в частині 3 статті 15 слово "календарних"
замінити словом "робочих"
-9- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

в підпункті 1 пункту 1 законопроекту
слово "календарних" замінити словом
"робочих";
-10- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

Частину 3 статті 15 Законопроекту
викласти у такій редакції:
«Проекти нормативно-правових актів,
рішень органів місцевого самоврядування,
розроблені відповідними розпорядниками, що
не потребують одержання зауважень і
пропозицій громадськості, оприлюднюються
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Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати
їх розгляду з метою прийняття.
Проекти нормативно-правових актів,
рішень органів місцевого самоврядування,
розроблені відповідними розпорядниками, що
потребують
одержання
зауважень
і
пропозицій громадськості, оприлюднюються
ними не менше ніж за один місяць та не
більше ніж за три місяці до дати їх розгляду з
метою прийняття.
Вимоги цієї частини щодо строку
оприлюднення не застосовуються до проектів
рішень органів місцевого самоврядування,
спрямованих на надання адміністративних
послуг, якщо це призведе до порушення
встановленого законом строку надання
відповідної адміністративної послуги.».
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2. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

-11- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано

В підпункті 1 пункту 1 законопроекту
слова «за 10 календарних днів» замінити
словами «за 10 робочих днів».
-12- Н.д. Княжицький М. Л. (р.к. №317)

Враховано

пункт 2 законопроекту викласти в такій
редакції:
"2. Прикінцеві положення
1) Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2) в абзаці другому статті 212-3 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до № 51, ст. 1122) слова "від двадцяти
п'яти до п'ятдесяти" замінити словами "від ста
до двохсот"."

Голова Верховної Ради
України
СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Потураєв Микита Русланович

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. В абзаці другому частини першої статті
2123 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122)
слова "від двадцяти п'яти до п'ятдесяти"
замінити словами "від ста до двохсот".
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