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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Закон України
Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту
прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
мають інвалідність

Реєстраційний № 3594

(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Закон України
-1- Н.д. Ватрас В. А. (р.к. №70)

Відхилено

Назву проекту Закону викласти в
наступній редакції:
"Про
внесення
змін
до
деяких
законодавчих актів України щодо захисту
прав
дітей-сиріт,
дітей,
позбавлених
батьківського піклуванн, з інвалідністю."
-2- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

У назві Закону слова "які
інвалідність" замінити словами
встановлена інвалідність"

Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо захисту
прав осіб з числа дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, яким
встановлено інвалідність

мають
"яким

3

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

4

I. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
1. У Сімейному кодексі України (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., № 21―22,
ст. 135):
1) частину третю статті 2563 викласти в
такій редакції:

I. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:
1. У Сімейному кодексі України (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст.
135):
1) частину третю статті 2563 викласти в
такій редакції:

5
6

-3- Н.д. Ватрас В. А. (р.к. №70)
Частину 3 статті 256-3 Сімейного кодексу
України змнити та викласти в наступній
редакції:
"3. Прийомні діти проживають і
виховуються у прийомній сім'ї до досягнення
18-річного віку, а у разі навчання у заклададі
загальної середньої, професійної (професійно-

Відхилено

1

№

7

Редакція, прийнята в першому читанні

“3. Прийомні діти проживають і
виховуються у прийомній сім’ї до досягнення
18-річного віку, а у разі навчання у закладі
загальної середньої, професійної (професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої освіти
— до його закінчення.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

технічної), фахової передвищої, вищої освіти
та післядипломної освіти - до його закінчення.
Діти - сироти і діти, позбавлені
батьківського піклування, з інвалідністю,
перебувають та виховуються у прийомній
сім'ї до досягнення ними 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони у
закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти в тому числі післядипломної
освіти.".
-4- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано редакцію

Прийомні діти проживають і виховуються
у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного
віку, а в разі продовження навчання у
закладах загальної середньої освіти, за
денною формою навчання у закладах
професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої та вищої освіти - до 23 років або
до закінчення відповідних закладів освіти.
-5- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано

В абзаці другому підпункту 1 пункту 1
Розділу І законопроекту (щодо викладення в
новій редакції абзацу першого частини третьої
статті 256-3 Сімйеного кодексу України) знак
"-" замінити словами "можуть проживати"
-6- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано

У абзаці 1 частини третьої статті 256-3
Сімейного кодексу України після слів
"фахової передвищої, вищої освіти" знак "-"
замінити на фразу такого змісту: "можуть
проживати"
-7- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано

В абзаці другому підпункту 1) пункту 1.
Розділу І. законопроекту знак "-" замінити
словами "можуть проживати"
-8- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«3. Прийомні діти проживають і
виховуються у прийомній сім’ї до досягнення
18-річного віку. Після досягнення 18-річного
віку такі особи у разі продовження навчання в
закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої
чи вищої освіти можуть, за їх вибором,
продовжити проживати і виховуватись у цій
прийомній сім’ї до закінчення такого закладу.

Абзац другий підпункту 1 пункту 1 Розділу
І законопроекту викласти в такій реакції:

2

№

8

Редакція, прийнята в першому читанні

Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
мають інвалідність, можуть проживати та
виховуватися у прийомній сім’ї до досягнення
ними 23-річного віку незалежно від того, чи
навчаються вони у закладі загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої
освіти.”;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

«3. Прийомні діти проживають і
виховуються у прийомній сім’ї до досягнення
18-річного віку. Після досягнення 18-річного
віку такі особи, у разі продовження навчання
у закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої
та вищої освіти, можуть, за їх вибором,
продовжити проживати і виховуватись у цій
прийомній сім’ї до закінчення такого закладу»
-9- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

У абзаці 2 частини 3 статті 256-3
Законопроекту слово «інвалідність» замінити
на
слова
«обмежені
можливості
(інвалідність)»
-10- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
мають інвалідність, можуть, за згодою
прийомних
батьків,
проживати
та
виховуватися у прийомній сім’ї до досягнення
ними 23-річного віку незалежно від того, чи
навчаються вони у закладі загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої освіти.
-11- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У абзаці 2 чатини третьої статті 256-3
Сімйеного кодексу України після слів "які
мають інвалідність, можуть проживати" слова
"та виховуватися" виключити.
-12- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Відхилено

В абзаці третьому підпункту 1) пункту 1.
Розділу І. законопроекту слова "та
виховуватися" виключити;
-13- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, яким
встановлено інвалідність, за їхнім вибором
можуть
продовжити
проживати
та
виховуватися у прийомній сім’ї до досягнення
ними 23-річного віку незалежно від того, чи
навчаються вони у закладі загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої
освіти»;

Абзац 3 підпункту 1 пункту 1 Розділу 1
законопроекту викласти в такій редакції:
Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
мають інвалідність з дитинства, можуть

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

проживати та виховуватися у прийомній сім’ї
до досягнення ними 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони у
закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти.”;
-14- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

9

В абзаці третьому підпункту 1 пункту 1
Розділу І законопроекту слова " які мають
інвалідність,
можуть
проживати
та
виховуватися" замінити словами "яким
встановлено інвалідність, за їх вибором
можуть продовжувати проживати ";
-15- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакцію

10

Доповнити підпункт 1) пункту 1. Розділу І.
законопроекту новим абзацом 4 наступного
змісту:
"Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
мають інвалідність, можуть проживати у
прийомній сім'ї після досягнення 23-річного
віку - до закінчення навчання увідповідному
закладі освіти, якщо вони на момент вступу до
них проживали там".
-16- Н.д. Ватрас В. А. (р.к. №70)

Відхилено

2) частину третю статті 2567 викласти в
такій редакції:

Частину 3 статті 256-7 змінити та викласти
в наступній редакції:
"3.Вихованці проживають і виховуються у
дитячому будинку сімейного типу до
досягнення 18-річного віку, а у разі навчання
у закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти та післядипломної освіти - до
його закінчення.
Діти-сироти
і
діти,
позбавлені
батьківського піклування, з інвалідністю,
перебувають та виховуються у дитячому
будинку сімейного типу до досягнення ними
23-річного віку незалежно від того, чи
навчаються вони у закладі загальної

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2) частину третю статті 2567 викласти в
такій редакції:

4

№

11

Редакція, прийнята в першому читанні

“3. Вихованці проживають і виховуються у
дитячому будинку сімейного типу до
досягнення 18-річного віку, а у разі навчання
у закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти — до його закінчення.

Пропозиції та поправки до проекту

середньої,
професійної
(професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої освіти
в тому числі післядипломної освіти".
-17- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Висновки, обґрунтування

Враховано

Вихованці проживають і виховуються у
дитячому будинку сімейного типу до
досягнення 18-річного
віку, а в разі
продовження навчання у закладах загальної
середньої
освіти, за денною формою
навчання
у
закладах
професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої
та вищої освіти - до 23 років або до
закінчення відповідних закладів освіти.
-18- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано

В абзаці другому підпункту 2) пункту 1.
Розділу І. законопроекту знак "-" замінити
словами "можуть проживати".
-19- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Враховано

В абзаці другому підпункту 2 пункту 1.
Розділу І. законопроекту (щодо викладення в
новій редакції абзацу першого частини третьої
статті 256-7 Сімйеного кодексу України) знак
"-" замінити словами "можуть проживати".
-20- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Враховано

У абзаці 1 частини третьої статті 256-7
Сімйеного кодексу України після слів
"фахової передвищої, вищої освіти" знак "-"
замінити на фразу такого змісту: "можуть
проживати".
-21- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«3. Вихованці проживають і виховуються у
дитячому будинку сімейного типу до
досягнення 18-річного віку. Після досягнення
18-річного віку такі особи у разі продовження
навчання в закладі загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої чи вищої освіти можуть, за їхнім
вибором,
продовжити
проживати
і
виховуватися у цьому дитячому будинку
сімейного типу до закінчення такого закладу.

Абзац другий підпункту 2 пункту 1 Розділу
І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Вихованці проживають і виховуються у
дитячому будинку сімейного типу до
досягнення 18-річного віку. Після досягнення
18-річного віку такі особи, у разі продовження
навчання у закладі загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), фахової

5

№

12

Редакція, прийнята в першому читанні

Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
мають інвалідність, можуть проживати та
виховуватися у дитячому будинку сімейного
типу до досягнення ними 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони у
закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти.”.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

передвищої та вищої освіти, можуть, за їх
вибором,
продовжити
проживати
і
виховуватись у цьому дитячому будинку
сімейного типу до закінчення такого закладу».
-22- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Відхилено

Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
мають інвалідність, можуть, за згодою
батьків-вихователів,
проживати
та
виховуватися у дитячому будинку сімейного
типу до досягнення ними 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони у
закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти.
-23- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

У абзаці 2 частини 3 статті 256-7
Законопроекту слово «інвалідність» замінити
на
слова
«обмежені
можливості
(інвалідність)»
-24- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Відхилено

В абзаці третьому підпункту 2) пункту 1.
Розділу І. законопроекту слова "та
виховуватися" виключити.
-25- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У абзаці 2 частини третьої статті 256-7
Сімейного кодексу України після слів "які
мають інвалідність, можуть проживати" слова
"та виховуватися" виключити.
-26- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, яким
встановлено інвалідність, за їхнім вибором
можуть
продовжити
проживати
та
виховуватися у дитячому будинку сімейного
типу до досягнення ними 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони у
закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти».

Абзац 3 підпункту 2 пунтку 1 Розділу 1
законопроекту викласти в такій редакції:
Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
мають інвалідність з дитинства, можуть
проживати та виховуватися у дитячому
будинку сімейного типу до досягнення ними
23-річного віку незалежно від того, чи
навчаються вони у закладі загальної

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

13

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

середньої,
професійної
(професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої
освіти.”.
-27- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

В абзаці третьому підпункту 2 пункту 1
Розділу І законопроекту слова «які мають
інвалідність,
можуть
проживати
та
виховуватися» замінити словами «яким
встановлено інвалідність, за їх вибором
можуть продовжувати проживати»
-28- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакцію

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Доповнити підпункт 2) пункту 1. Розділу І.
законопроекту новим абзацом 4 такого змсту:
"Особи з числа дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування, які
мають інвалідність, можуть проживати у
дитячому будинку сімейного типу після
досягнення 23-річного віку - до закінчення
навчання у відповідному закладі освіти, якщо
вони на момент вступу до них проживали
там".
14

15

2. У статті 31 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):
-29- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
У статті 17 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):
доповнити статтю частиною п'ятою такого
змісту:
"На час перебування дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа в прийомних сім'ях, дитячих
будинках сімейного типу, органи місцевої

Враховано редакцію

2. У Законі 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):
1) статтю 17 доповнити частиною п'ятою
такого змісту:
«З метою підготовки до самостійного
життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа
після вибуття їх із прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування забезпечують надання таким
дітям (особам) під час їх проживання у
прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу додаткових соціальних
(денний догляд, соціальна реабілітація та
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

влади забезпечують організацію за місцем
проживання таких осіб надання їм соціальних
(підтримане проживання, соціальна адаптація,
денний догляд, соціальна реабілітація та
інші), медичних, реабілітаційних та інших
послуг відповідно до законодавства з метою
забезпечення найкращих інтересів таких осіб
після вибуття їх з прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу".
-30- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

інші), медичних, реабілітаційних та інших
послуг відповідно до законодавства»;

Враховано

Пункту 2 Розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Статтю 17 доповнити частиною п'ятою
такого змісту:
«З метою підготовки до самостійного
життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківського піклування, та осіб з їх числа
після вибуття їх з прийомних сімей, дитячих
будинків сімейного типу, місцеві органи
виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування забезпечують надання таким
дітям (особам) під час їх проживання в
прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу додаткових соціальних
(денний догляд, соціальна реабілітація та
інші), медичних, реабілітаційних та інших
послуг відповідно до законодавства»;
16

1) частину п’яту викласти в такій редакції:

17

“Батьки-вихователі
виконують
свої
обов’язки стосовно дітей до досягнення ними
вісімнадцяти років або до закінчення ними
навчання у закладі загальної середньої,
професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої освіти навіть у разі їх
окремого проживання.”;

-31- Н.д. Ватрас В. А. (р.к. №70)
Частину 5 статті 31 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) змінити та викласти в такій
редакції:
“Батьки-вихователі
виконують
свої
обов’язки стосовно дітей до досягнення ними
вісімнадцяти років або до закінчення ними
навчання у закладі загальної середньої,

Відхилено

2) у статті 31:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«Батьки-вихователі
виконують
свої
обов’язки стосовно дітей до досягнення
дітьми вісімнадцяти років, а стосовно осіб з
числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, які навчаються в
закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти – до закінчення такими особами
навчання у такому закладі навіть у разі їх
окремого проживання»;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

професійної (професійно-технічної), фахової
передвищої, вищої освіти та післядипломної
освіти навіть у разі їх окремого проживання.”;
-32- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Абзац другий підпункту 1 пункту 2
викласти в такій редакції:
«Батьки-вихователі
виконують
свої
обов’язки стосовно дітей до досягнення ними
вісімнадцяти років, відносно осіб з числа
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського
піклування, які навчаються у закладі загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої освіти
– до закінчення ними навчання у такому
закладі навіть у разі їх окремого проживання".
18
19

2) доповнити статтю частиною шостою
такого змісту:
“Батьки-вихователі
виконують
свої
обов’язки стосовно осіб з числа дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування,
які мають інвалідність і які проживають та
виховуються у дитячому будинку сімейного
типу, до досягнення ними 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони у
закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти.”.

-33- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333)

Відхилено

У частині 6 статті 31 Законопроекту після
слова
«Батьки-вихователі»
доповнити
словами «– це особи, яким надано статус
батьків-вихователів,
що»,
слово
«інвалідність» замінити на слова «обмежені
можливості (інвалідність)»
-34- Н.д. Ватрас В. А. (р.к. №70)

Відхилено

Частину 6 статті 31 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) змінити та викласти в такій
редакції:
“Батьки-вихователі
виконують
свої
обов’язки стосовно осіб з числа дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування,
з інваліднісю і які проживають та
виховуються у дитячому будинку сімейного
типу, до досягнення ними 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони у
закладі загальної середньої, професійної

доповнити
частиною шостою такого
змісту:
«Батьки-вихователі
виконують
свої
обов’язки стосовно осіб з числа дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування,
яким встановлено інвалідність і які
продовжують проживати та виховуватися у
дитячому будинку сімейного типу, до
досягнення такими особами 23-річного віку
незалежно від того, чи навчаються вони в
закладі загальної середньої, професійної
(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти».
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Висновки, обґрунтування

(професійно-технічної), фахової передвищої,
вищої освіти та післядипломної освіти.”.
-35- Н.д. Остапенко А. Д. (р.к. №425)

Відхилено

Абзац 2 підпукту 2 пункту 2 Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
"Батьки вихователі виконують свої
обов'язки стосовно осіб з числа дітей-сиріт і
дітей, позбавлених батьківського піклування,
які мають інвалідність з дитинства, і які
проживають та виховуються у дитячому
будинку сімейного типу, до досягнення ними
23-річного віку незалежно від того, чи
навчаються вони у закладі загальної
середньої,
професійної
(професійнотехнічної), фахової передвищої, вищої
освіти.”.
-36- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

В абзаці другому підпункту 2 пункту 2
Розділу І законопроекту слова "які мають
інвалідність
і
які
проживають
та
виховуються" замінити словами " яким
встановлено інвалідність і які продовжують
проживати ";
20
21

II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

II. Прикінцеві положення
-37- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)
Пункти 1 та 2 Розділу ІІ законопроекту
викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через три місяці з дня
набрання чинності цим Законом.
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:
приведення своїх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом;

Враховано

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, та
вводиться в дію через три місяці з дня
набрання ним чинності.
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечення приведення нормативноправових актів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади у
відповідність із цим Законом».
22

2. Кабінету Міністрів України протягом
трьох місяців з дня набрання чинності цим
Законом:

23

привести власні нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.

24

2. Кабінету Міністрів України вжити
заходів для приведення у відповідність із цим
Законом підзаконних нормативно-правових
актів, забезпечивши набрання ними чинності
одночасно з введенням в дію цього Закону,
шляхом:
приведення своїх нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом;
забезпечення приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
-38- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

25

Враховано редакцію

1) Розділ II «Прикінцеві положення»
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».
Обґрунтування: з метою ефективності
парламентського контролю за прийнятими
рішеннями
пропонується
передбачити
обов’язок Кабінету Міністрів України
подавати звіт про стан виконання цього
Закону.
26

-39- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)
1) Розділ II «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України щорічно,
починаючи з 2021 року, інформувати
Верховну Раду України про стан виконання
цього Закону».

27

Голова Верховної Ради
України

Враховано

3. Кабінету Міністрів України щороку,
починаючи з 2021 року, інформувати
Верховну Раду України про стан виконання
цього Закону.

Голова Верховної Ради
України
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