
 
 

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ 

 Комісія з питань науки і ІТ 

01034, м Київ, вул.О.Гончара,15/3,офіс 22  

тел./факс: (044) 2782925 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34, 

тел.: (044) 2783069, факс: (044) 2263152 

 

 
від «30» травня 2016 р.  

№80 

Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 

 
Щодо не підтримки проекту Постанови ВРУ  

№2133а/П від 21.04.2016 

 

Шановний Андрію Володимировичу! 

 
Інтернет Асоціація України (далі ІнАУ) та Комісія з питань науки та 

інформаційних технологій (далі — Комісія) висловлює Вам свою повагу та 

звертається з наступного приводу. 

Незважаючи на те, що Головне науково-експертне управління Апарату 

Верховної Ради України (далі - ГНЕУ) вважає, що за результатами розгляду в 

першому читанні законопроект реєстр.№2133а від 19.06.2015 доцільно повернути 

суб’єкту законодавчої ініціативи на доопрацювання, 13.04.2016 на засіданні 

Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (далі - 

Комітет) прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України за 

результатами розгляду на пленарному засіданні в першому читанні цей 

законопроект прийняти за основу. За результатами такого рішення Комітету у ВРУ 

зареєстровано відповідний проект Постанови ВРУ №2133а/П від 21.04.2016 (далі – 

проект Постанови). 

Звертаємо увагу, що листами від 01.07.2015 №106 та від 08.07.2015 №148 

ІнАУ та Комісія направили до Комітету зауваження та пропозиції (додаток 1 та 2), 

де було акцентовано увагу на те, що законопроектом пропонуються зміни, які є 

повною калькою засуджених українським суспільством і парламентом законів 

16-го січня 2014 року і впровадження яких загрожує посиленням диктатури у 

державі через створення авторитарних механізмів управління галуззю 

телекомунікацій та усіх сфер суспільного життя, перекреслює надію на 

євроінтеграцію. Проте, відповідей так і не отримали.  

Відповідно до частини другої статті 44 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» (далі – Закон) засідання комітетів проводяться відкрито і 

гласно, а пунктом 11 частини першої статті 16 та частиною першою статті 22 Закону 

визначено, що комітети при здійсненні законопроектної функції зобов'язані 

вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об'єднань 

громадян, будь-які пропозиції. 

Аналіз доступних у мережі Інтернет документів Комітету (протокол - 

http://komzakonpr.rada.gov.ua/uploads/documents/31554.pdf та стенограма - 

http://komzakonpr.rada.gov.ua/uploads/documents/31565.pdf ) показує, що обговорення  

http://komzakonpr.rada.gov.ua/uploads/documents/31554.pdf
http://komzakonpr.rada.gov.ua/uploads/documents/31565.pdf















