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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

Подається проект

Закону про ратифікацію Протоколу між Урядом
України та Урядом Республіки Білорусь про
внесення змін до Угоди між Урядом України і
Урядом Республіки Білорусь про міжнародне
автомобільне сполучення від 17 грудня 1992
року.

Суб’єкт права законодавчої
ініціативи

Кабінет Міністрів України Д.Шмигаль

Стан проходження

Опрацьовується в комітеті

Мета проекту
(коротка анотація)

Ратифікація Протоколу надасть вітчизняним
перевізникам нові можливості в здійсненні своєї
діяльності. Протоколом передбачається
звільнення від дозвільної системи нерегулярних
пасажирських та вантажних перевезень
автомобільним транспортом, збільшення (до 180
днів протягом кожних півроку) терміну
перебування членів екіпажів автобусів, що
здійснюють регулярні перевезення пасажирів, а
також водіїв вантажних автомобілів, що
здійснюють міжнародні вантажні перевезення,
при наявності підтверджуючих документів, на
території держав Сторін. Окрім того, Україна
зможе залучити додаткові вантажопотоки та
пасажиропотоки, адже білоруські перевізники
зможуть виконувати перевезення до України без
дозволів.

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

від 06.08.2020 Відповідно до пояснювальної
записки за підписом Міністра інфраструктури
України В.Криклія, реалізація положень
Договору не потребуватиме додаткових витрат з
Державного бюджету України чи місцевих
бюджетів.

Юридичне обгрунтування проекту
Науково-експертний висновок

від 10.09.2020 Головне управління не заперечує
щодо прийняття поданого законопроекту.

Рішення Комітету
(назва комітету, дата розгляду,
короткий виклад)

від 16.09.2020 За наслідками розгляду
законопроекту на засіданні Комітету (Протокол
№ 34) Комітет ухвалив рішення рекомендувати
Верховній Раді України прийняти згаданий
законопроект за основу і в цілому.

Визначено
з цього питання:

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

Запрошені

Криклій Владислав Артурович - Міністр
(Міністерство інфраструктури України)
Мережко Олександр Олександрович - н.д. IX
скл.; Голова Комітету Верховної Ради України з
питань зовнішньої політики та
міжпарламентського співробітництва
(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 обговорення і прийняття рішення
- Разом

3 хв.
3 хв.
3 хв.
3 хв.
12 хв.

Комітет згоден на оприлюднення тексту (так, ні)
Дата дозволу: 16.09.2020
Голова Комітету з питань
зовнішньої політики та
міжпарламентського
співробітництва
(назва комітету)

СЕДО ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
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_____________________
(підпис)

О. Мережко
(прізвище та ініціали)

Апарат Верховної Ради України
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