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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
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ВИСНОВОК
до проекту Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум
(реєстр. № 3612, друге читання)
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування на виконання доручення Верховної
Ради України розглянув у другому читанні на своїх засіданнях 16 вересня
2020 року (протокол № 45) та 18 листопада 2020 року (протокол № 52) проект
Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612).
До розгляду законопроекту Верховною Радою України в другому читанні
Комітетом підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 1386 пропозицій,
що надійшли від 49 народних депутатів України як суб’єктів права
законодавчої ініціативи, з яких: 366 пропозицій враховано, 39 – враховано
частково, 52 – враховано редакційно, 929 – відхилено.
Пропозиції та поправки, що надійшли до зазначеного законопроекту
розглядалися утвореною у Комітеті Робочою групою із залученням до участі
в роботі даної Групи народних депутатів України, представників Центральної
виборчої комісії, Національного банку України, центральних органів
виконавчої влади, провідних асоціацій органів місцевого самоврядування,
неурядових та міжнародних організацій, науковців, експертів.
Зважаючи на положення частини другої статті 117 і частини шостої статті
118 Регламенту Верховної Ради України, Комітетом враховано більшість
зауважень, що були надані до законопроекту Головним управлінням
документального забезпечення та Головним юридичним управлінням Апарату
Верховної Ради України.
У ході підготовки до другого читання законопроекту за реєстр. № 3612
Комітетом збережено загальну концепцію та всі основні положення редакції
законопроекту, прийнятого Верховною Радою України в першому читанні
18 червня 2020 року.
Загалом положення законопроекту узгоджено з Виборчим кодексом
України, з урахуванням нещодавно прийнятих змін до нього.

Комітетом також підтримано поправки і пропозиції, що були спрямованні
на врахування рекомендацій, висловлених у терміновому спільному висновку
Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційської комісії) та
Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів та прав людини (БДІПЛ) щодо
законопроекту про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр.
№ 3612), прийнятому на онлайн засіданні 124-ї пленарної сесії Венеційської
комісії 8–9 жовтня 2020 року. Зокрема, це пропозиції щодо одночасного
проведення загальнодержавних, чергових місцевих виборів та всеукраїнського
референдуму, вимог до формулювання питання, що виноситься на
всеукраїнський референдум, проведення теледебатів між учасниками процесу
всеукраїнського референдуму, невідкладного реагування Національною
радою України з питань телебачення і радіомовлення на випадки порушення
вимог Закону в частині участі засобів масової інформації та інформаційних
агентств в інформаційному забезпеченні всеукраїнського референдуму та
проведенні агітації всеукраїнського референдуму, а також частково враховано
пропозицію щодо вимог до тексту інформаційного плаката.
Крім того, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії було
збільшено термін збору підписів під ініціативою щодо проведення
всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, надано ініціативній
групі всеукраїнського референдуму можливість виправлення технічних
помилок і неточностей, виявлених у поданих документах, наявність яких не
буде підставою для відмови в реєстрації ініціативної групи, вдосконалено
алгоритм зупинення та відновлення процесу всеукраїнського референдуму
через обставини, які є підставами для його зупинення та встановлено період,
упродовж якого закон або окремі його положення, що втратили чинність за
результатами всеукраїнського референдуму, не можуть бути прийняті
парламентом у тій самій редакції.
Заслухавши інформацію підкомітету з питань виборів, референдумів та
інших форм безпосередньої демократії, з’ясувавши позицію народних
депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання,
Комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту
3 частини першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект
Закону про народовладдя через всеукраїнський референдум (реєстр. № 3612)
прийняти в другому читанні та в цілому.
У разі прийняття Верховною Радою України проекту Закону з реєстр.
№ 3612 в другому читанні та в цілому пропонуємо доручити Комітету з питань
організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального
розвитку та містобудування при підготовці відповідного тексту Закону на
підпис Голові Верховної Ради України здійснити спільно з Головним
юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України його технікоюридичне доопрацювання.
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Доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено народного депутата України, голову підкомітету з питань
виборів, референдумів та інших форм безпосередньої демократії, Заступника
Голови Комітету А.Загоруйко.

Голова Комітету
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