Додаток 9
Реєстр. номер 3719-2

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Подається проект

Закону про внесення змін до Закону України "Про
повну загальну середню освіту" (щодо збереження
санаторних шкіл (санаторних шкіл-інтернатів) для
можливості відновлення здоров’я дітей у тісній
єдності з навчанням і вихованням, у співпраці
лікарів та педагогів)

Суб’єкт права законодавчої
ініціативи

Народний депутат України О.Качура, О.Горобець,
Л.Білозір, Д.Шпенов, О.Ткаченко, О.Лукашев,
В.Зуб, Є.Брагар, К.Касай, М.Кучер, І.Кісільов,
А.Пушкаренко, С.Шахов, В.Столар, І.Колихаєв,
О.Герега, Б.Торохтій, Т.Грищенко, С.Мінько,
В.Кінзбурська, Г.Вацак, Т.Плачкова, В.Стернійчук,
І.Констанкевич, Н.Приходько, О.Руденко,
Ю.Камельчук, О.Куницький, Г.Мамка, Д.Чорний,
Ю.Заславський, В.Гнатенко, Д.Любота, С.Мандзій,
В.Вагнєр, Ю.Яцик, Г.Мазурашу, С.Вельможний,
І.Кириленко, В.Арешонков, О.Кабанов,
В.Струневич

Стан проходження

Опрацьовується в комітеті

Мета проекту
(коротка анотація)

Метою законопроекту є забезпечення
законодавчого підґрунтя для реформування
системи загальної середньої освіти, що сприятиме
підвищенню якості освіти та освітньої діяльності,
істотному зростанню інтелектуального,
культурного, духовно-морального потенціалу
суспільства та особистості, зокрема законодавчого
визначення подальшого функціонування
санаторних шкіл (шкіл-інтернатів).

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

від 01.07.2020 Фінансово-економічне
обґрунтування зроблено авторами законопроекту.
Відповідно до п.5 Пояснювальної записки
"реалізація проекту Закону не потребує додаткових
витрат з Державного бюджету України або
місцевих бюджетів".

Юридичне обґрунтування проекту
Науково-експертний висновок

від 06.07.2020 Головне управління висловлює
зауваження до поданого законопроекту.

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

від 08.07.2020 Законопроект реєстр. № 3719-2
відхилити

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

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

Качура Олександр Анатолійович - н.д. IX скл.;
Заступник голови Комітету Верховної Ради України
з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування
Гришина Юлія Миколаївна - н.д. IX скл.; Голова
підкомітету з питань вищої освіти
(список додається)

Проект
узгоджено і завізовано
(вказати ким і коли)
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

3 хв.
5 хв.
3 хв.
5 хв.
10 хв.

- Разом

26 хв.

Проект Постанови Верховної Ради України з цього питання додається
Комітет згоден на оприлюднення тексту (так, ні)
Дата дозволу: 10.07.2020
Голова Комітету з питань освіти,
науки та інновацій
(назва комітету)
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