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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Подається проект

Закону про внесення змін до п.3 розділу Х
"Перехідні та прикінцеві положення" Закону
України "Про повну загальну середню освіту" щодо
розширення можливостей для трансформації
освітньої мережі

Суб’єкт права законодавчої
ініціативи

Народний депутат України Ю.Гришина,
Б.Торохтій, П.Сушко, О.Саладуха, Є.Кравчук,
І.Кривошеєв, А.Загоруйко, Г.Лічман,
О.Жмеренецький, С.Бабак, С.Мандзій, О.Коваль,
О.Лис, А.Клочко, Н.Піпа, Д.Любота, Т.Рябуха,
А.Пушкаренко

Стан проходження

Опрацьовується в комітеті

Мета проекту
(коротка анотація)

Метою законопроєкту є забезпечення формування
освітньої мережі органами місцевого
самоврядування у відповідності до потреб громади
та забезпечення права кожного на освіту.

Проект підготовлено, доопрацьовано
(вказати ким)
Фінансово-економічне
обгрунтування проекту
(вказати ким, коли зроблено, короткий
його виклад, чи потребує додаткових
видатків)

від 23.06.2020 Обґрунтування зроблено народними
депутатами України - авторами проєкту Закону. У
Пояснювальній записці до законопроєкту
зазначено, що реалізація проєкту Закону не
потребує витрат з Державного бюджету України
або місцевих бюджетів.

Юридичне обгрунтування проекту
Науково-експертний висновок

від 24.06.2020 Головне управління висловлює
зауваження до поданого законопроекту.

Рішення Комітету
(назва комітету, дата розгляду,
короткий виклад)
Визначено
з цього питання:

від 24.06.2020 Прийняти законопроєкт за основу і
цілому як Закон.

Доповідачем
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)
Співдоповідачем
(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Запрошені
Проект
узгоджено і завізовано
(вказати ким і коли)

Гришина Юлія Миколаївна - н.д. IX скл.; Голова
підкомітету з питань вищої освіти
Бабак Сергій Віталійович - н.д. IX скл.; Голова
Комітету Верховної Ради України з питань освіти,
науки та інновацій
(список додається)

Орієнтовний регламент
розгляду питання:
- для доповіді
- для відповідей на запитання до доповідача
- для співдоповіді
- для відповідей на запитання до співдоповідача
- для обговорення і прийняття рішення

5 хв.
5 хв.
3 хв.
5 хв.
10 хв.

- Разом

28 хв.

Проект Постанови Верховної Ради України з цього питання додається
Комітет згоден на оприлюднення тексту (так, ні)
Дата дозволу: 25.06.2020
Голова Комітету з питань освіти,
науки та інновацій
(назва комітету)

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:БАБАК СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
Сертифікат: 2B6C7DF9A3891DA10400000094701A00C7A81501

Дійсний до: 15.08.2020 23:59:59

_____________________
(підпис)

С. Бабак
(прізвище та ініціали)

Апарат Верховної Ради України
№ 04-24/3-2020/88420 від 26.06.2020

