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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві 
положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню 
коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо перебігу строків звернення за 

отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину " 
(реєстр. № 5454, доопрацьований)

____________________________________________________________________________________________________________________

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 
доопрацьований проект Закону України "Про внесення змін до розділу II 
"Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо перебігу строків 
звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії 
карантину".

Законопроект підготовлено Комітетом на повторне перше читання на 
виконання Постанови Верховної Ради України від 09.09.2021 № 1738-IX "Про 
направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо перебігу строків звернення за 
отриманням адміністративних та інших послуг під час дії карантину".

В порядку визначеному частиною першою статті 109 Регламенту 
Верховної Ради України до законопроекту надійшла пропозиція члена 
підкомітету з питань адміністративних послуг та адміністративних процедур 
Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування, народного депутата України 
Плачкової Т.М. щодо внесення змін до структури та основних положень 
законопроекту, а також викладення назви законопроекту у новій редакції.
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Під час доопрацювання законопроекту було враховано пропозицію 
народного депутата України та зауваження Головного науково-експертного 
управління Апарату Верховної Ради України.

Так, у доопрацьованому Комітетом законопроекті передбачається 
внесення змін до підпункту 3 пункту 2 розділу II "Прикінцеві положення" Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", 
згідно з якими на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, 
пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), з дня 
оголошення карантину зупиняється перебіг строків звернення за отриманням 
адміністративних та інших послуг, визначених законом, та від дня припинення 
карантину перебіг цих строків продовжується з урахуванням часу, що минув до 
його зупинення. 

Крім того, законопроект доопрацьовано в частині внесення змін до назви 
законопроекту шляхом викладення її у новій редакції, а саме: проект Закону 
України "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві положення" Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" 
щодо перебігу строків звернення за отриманням адміністративних та інших 
послуг під час дії карантину".

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративних послуг та 
адміністративних процедур, з’ясувавши позицію народних депутатів України – 
членів Комітету, запрошених на засідання осіб та обговоривши питання, 
керуючись положеннями пункту 6 частини першої статті 13, пункту 5 частини 
першої статті 16 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», статей 
109, 112 – 115 Регламенту Верховної Ради України,  Комітет у х в а л и в:

Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований Комітетом з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування проект Закону України "Про внесення змін до 
розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" щодо перебігу строків 
звернення за отриманням адміністративних та інших послуг під час дії 
карантину" та рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 
частини першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України 
за наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти за основу та в 
цілому.

У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в повторному 
першому читанні та в цілому пропонуємо доручити Комітету при підготовці 
відповідного Закону на підпис Голові Верховної Ради України здійснити його 
техніко-юридичне доопрацювання спільно з Головним юридичним управлінням 
Апарату Верховної Ради України.
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Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 
Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 
питань адміністративних послуг та адміністративних процедур Л.Білозір.

Голова Комітету     А.КЛОЧКО
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