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У Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування (далі - 
Комітет) за дорученням Голови Верховної Ради України Д.Разумкова 
розглянуто звернення Інтернет Асоціації України з проханням «...сприяти 
включенню до порядку денного одного з найближчих засідань Верховної Ради 
України проекту Закону України з реєстр. №4017 від 02.09.2020, а також 
підтримати його під час розгляду і голосування у Верховній Раді України». За 
наслідками даного звернення в межах предмету відання Комітету зазначаємо 
таке.

Насамперед інформуємо, що Комітет на своєму засіданні 2 грудня 2020 
року розглянув вказаний законопроект та за наслідками розгляду ухвалив 
висновок, яким рекомендував Верховній Раді України включити його до 
порядку денного четвертої Верховної Ради України дев’ятого скликання. За 
рішенням Верховної Ради України даний законопроект 15 грудня 2020 року  
включено до Порядку денного сесії. 

Також Комітет на засіданні 2 грудня ухвалив висновок рекомендувати 
Парламенту відповідно до пункту 1 частини першої та частини другої статті 114 
Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в першому читанні 
прийняти даний проект Закону за основу та в цілому. 

Принагідно інформуємо, що згідно з частиною першою статті 24 
Регламенту Верховної Ради України проект Розкладу пленарних засідань 
Верховної Ради України на кожний місяць готується Апаратом Верховної Ради 
за поданнями комітетів, тимчасових спеціальних комісій та тимчасових слідчих 
комісій з урахуванням пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) 
відповідно до затвердженого порядку денного сесії Верховної Ради і подається 
на розгляд Погоджувальної ради. До складу Погоджувальної ради входять 



Голова Верховної Ради України, Перший заступник і заступник Голови 
Верховної Ради України, голови депутатських фракцій (голови депутатських 
груп) з правом ухвального голосу та голови комітетів з правом дорадчого 
голосу (частина друга статті 73 Регламенту Верховної Ради України).
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