ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про публічні консультації»
Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми)
проєкту акта
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб
місцевого самоврядування
…
12. Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, які відповідно до закону є
регуляторними
актами,
розробляються,
розглядаються, приймаються та оприлюднюються у
порядку, встановленому Законом України «Про
засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності».

Стаття 59. Акти органів та посадових осіб
місцевого самоврядування
…
12. Акти органів та посадових осіб місцевого
самоврядування, які відповідно до закону є
регуляторними
актами,
розробляються,
розглядаються,
приймаються
та
оприлюднюються у порядку, встановленому
Законом України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської
діяльності».

Пояснення змін

Приведення
у
відповідність
до
положень
проєкту
Закону України «Про
публічні консультації»

13. Публічні консультації щодо проектів
актів органів та посадових осіб місцевого
самоврядування проводяться відповідно
до вимог Закону України «Про публічні
консультації»
Регламент Верховної Ради України, затверджений Законом України “Про Регламент Верховної Ради України»
…….

Стаття 901. Проведення електронних
консультацій законопроектів, що вносяться
народними депутатами України.
1. Щодо законопроектів, розроблених
народними депутатами України проводяться
публічні консультації у формі електронних
консультацій шляхом оприлюднення на

Визначення
особливостей
проведення публічних
консультацій
щодо
проєктів
актів,
внесених на розгляд
Верховної
Ради
України
народними

2

офіційному веб-сайті Верховної Ради депутатами України.
законопроекту разом з обґрунтуванням
необхідності прийняття законопроекту.
2. Особа, яка бажає взяти участь в
електронних консультаціях
заповнює
спеціальну форму на офіційному веб-сайті
Верховної Ради України та розміщує
пропозиції та зауваження до законопроекту.
3.
Організацію
та
проведення
електронних консультацій щодо проектів
актів, розроблених народними депутатами
України здійснює Апарат Верховної Ради
України.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників Стаття 41. Розпорядження голів і накази Приведення у
структурних підрозділів місцевих державних керівників структурних підрозділів місцевих відповідність до
положень проєкту
адміністрацій
державних адміністрацій
Закону України «Про
…
…
публічні консультації»
Проекти нормативно-правових актів місцевих «Публічні консультації щодо проєктів
державних адміністрацій виносяться на громадське нормативно-правових актів місцевих
обговорення шляхом оприлюднення в порядку, державних адміністрацій проводяться
передбаченому Законом України «Про доступ до відповідно до вимог Закону України
публічної інформації», крім випадків виникнення «Про публічні консультації».
надзвичайних ситуацій та інших невідкладних

3

випадків, передбачених законом, коли такі проекти
актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.
Закон України «Про запобігання корупції»
у
Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо Стаття 21. Участь громадськості в заходах Приведення
відповідність
до
запобігання корупції
щодо запобігання корупції
положень
проєкту
…
…
Закону України «Про
3. Законопроекти та проекти інших нормативно- 3. Законопроекти та проекти інших публічні консультації»
правових актів, що передбачають надання пільг, нормативно-правових
актів,
що
переваг окремим суб’єктам господарювання, а передбачають надання пільг, переваг
також делегування повноважень державних окремим суб’єктам господарювання, а також
органів, органів влади Автономної Республіки делегування
повноважень
державних
Крим або органів місцевого самоврядування, з органів,
органів
влади
Автономної
метою їх громадського обговорення розміщуються Республіки Крим або органів місцевого
на офіційних веб-сайтах відповідних органів самоврядування, підлягають публічним
невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів консультаціям у порядку, визначеному
до дня їх розгляду з метою прийняття.
Законом
України
«Про
публічні
консультації».
Закон України «Про Національну поліцію»
Стаття 9. Відкритість та прозорість

Стаття 9. Відкритість та прозорість

…

…

6. Проекти нормативно-правових актів, що Виключити
стосуються прав та свобод людини, обов'язково
проходять громадське обговорення в порядку,
визначеному Міністром внутрішніх справ України.

Директор Департаменту публічного права

Приведення
у
відповідність
до
положень
проєкту
Закону України «Про
публічні консультації»

Людмила КРАВЧЕНКО

