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Шановні Анатоліє Вікторовичу та  

Володимире Васильовичу! 

 

Я, Підласа Роксолана Андріївна, народна депутатка України, у відповідь на 

Ваше звернення №100-9-247/2.2. від 17 квітня 2020 року, щодо підтримки прийняття 

проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

посилення захисту телекомунікаційних мереж)» №2654 від 20.12.2019, повідомляю: 

З огляду на зміст отриманого мною звернення вбачається, що «виконавчий 

директор Інтернет Асоціації України Куковський В.В. звернувся до народного 

депутата України зі зверненням голови правління Інтернет Асоціації України 

Пятнікова А.В. у якому просить підтримати та якнайшвидше прийняти проект 

Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення 

захисту телекомунікаційних мереж)» №2654 від 20.12.2019». 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про статус народного депутата 

України», вбачається, що діяльність народного депутата України в першу чергу 

спрямована на законотворчу та контролюючу функцію, а також ряд інших 

повноважень: 1) бере участь у засіданнях ВРУ; 2) бере участь у роботі депутатських 

фракцій (груп); 3) бере участь у роботі комітетів, тимчасових спеціальних комісій, 

тимчасових слідчих комісій, утворених ВРУ; 4) виконує доручення ВРУ та її органів; 

5) бере участь у роботі над законопроектами, іншими актами ВРУ; 6) бере участь у 

парламентських слуханнях; 7) звертається із депутатським запитом або депутатським 

зверненням до Президента України, органів ВРУ, КМУ, керівників інших органів 
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державної влади та органів місцевого самоврядування, а також керівників 

підприємств, установ та організацій, розташованих на території України, незалежно 

від їх підпорядкування і форм власності.  

Відповідно до положень частини 1 статті 25 Закону України «Про Регламент 

Верховної Ради України» (далі – Регламент) вбачається, що порядок денний 

пленарних засідань Верховної Ради на кожний день пленарного тижня готується 

Апаратом Верховної Ради на підставі затвердженого розкладу пленарних засідань 

сесії Верховної Ради з урахуванням передбаченої в ньому черговості та фактичного 

стану готовності кожного питання до розгляду Верховною Радою. 

Відповідно до частини 4 вказаної вище статті Регламенту вбачається, що 

питання порядку денного пленарного засідання Верховної Ради розглядаються в тій 

послідовності, у якій їх включено до порядку денного пленарного засідання 

Верховної Ради. 

Частиною 6 статті 47 Регламенту вбачається, що рішення Верховної Ради щодо 

проектів законів, постанов, інших актів Верховної Ради приймаються лише з питань, 

включених до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради. 

Враховуючи той факт, що 16 квітня 2020 року вказаний проект Закону було 

прийнято в першому читанні за основу зі скороченням строку підготовки. Народними 

депутатами України, суб’єктами права законодавчої ініціативи, було підготовлено та 

подано пропозиції до нього для підготовки порівняльної таблиці до другого читання. 

Після чого - постатейне обговорення і прийняття рішення по проекту Закону у 

другому читанні. 

Слід звернути увагу, що відповідно до статті 44 Регламенту вбачається, що 

голосування при прийнятті рішень Верховної Ради з будь-якого питання проводиться 

на пленарному засіданні безпосередньо після його обговорення, крім випадку, коли 

неможливо провести голосування. 

Таким чином, позицію щодо згаданого проекту Закону буде сформовано після 

детального ознайомлення з його текстом, зокрема який буде підготовлено до другого 

читання, а також проведення обговорення безпосередньо у залі пленарних засідань у 

межах розгляду питань порядку денного. Додатково, думку Інтернет Асоціації 

України взято до відома та буде враховано при розгляді згаданого проекту Закону у 

залі пленарних засідань. 

Користуючись нагодою, хочу висловити Вам щиру подяку за активну 

громадянську позицію і за те, що не залишаєтесь осторонь важливих процесів у  

державі. 

 

 


