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В И С Н О В О К

 

до проекту Закону України
«Про внесення змін до Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» щодо діяльності 
Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації»

(реєстр. № 3757 від 30.06.2020)
_____________________________________________________________

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної Ради 
України Д.Разумкова розглянув на своєму засіданні 16 вересня 2020 року (протокол 
№ 45) проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет 
Міністрів України» щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань 
приватизації» (реєстр. № 3757 від 30.06.2020), поданий Кабінетом Міністрів 
України.

Метою законопроекту, як зазначено у пояснювальній записці до нього, є 
узгодження Закону України «Про Кабінет Міністрів України» із Законом України 
«Про приватизацію державного і комунального майна» із змінами, внесеними 
Законом України від 11 вересня 2019 року № 55-IX, яким було виключено статтю 9 
Закону, що регулювала діяльність Спеціальної контрольної комісії з питань 
приватизації.

Комітет з питань бюджету, розглянувши законопроект, ухвалив рішення, що 
законопроект не матиме впливу на показники бюджету та, у разі прийняття 
відповідного закону, він може набирати чинності у термін, запропонований 
автором законопроекту.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 
проаналізувавши законопроект, підтримує запропоновану законодавчу ініціативу, 
з огляду на виключення із Закону України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» статті 9, що регулювала діяльність Спеціальної контрольної 
комісії з питань приватизації, та припинення діяльності цієї комісії.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань організації державної влади, 
державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних 
символів та нагород, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів 



Комітету, запрошених на засідання осіб та всебічно обговоривши питання,    
Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 
частини першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України 
проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Кабінет 
Міністрів України» щодо діяльності Спеціальної контрольної комісії з питань 
приватизації» (реєстр. № 3757 від 30.06.2020), поданий Кабінетом Міністрів 
України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу та в 
цілому.

У  разі  прийняття  законопроекту  за  наслідками  розгляду у  першому читанні 
за основу та в цілому Верховній Раді України пропонується доручити Комітету з  
питань  організації  державної  влади,  місцевого  самоврядування, регіонального  
розвитку  та  містобудування при  підготовці  закону  на  підпис Голові  Верховної 
Ради  України  здійснити  спільно  з  Головним  юридичним управлінням  Апарату  
Верховної  Ради  України  його  техніко-юридичне доопрацювання.

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 
України визначено народного депутата України, голову підкомітету з питань 
організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 
самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка.
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