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Верховна Рада України

ВИСНОВОК
на проект Закону України про хмарні послуги,
внесений народними депутатами України
Федієнком О. П., Крячком М. В., та іншими
(реєстр. № 2655 від 20.12.2019) підготовлений до другого читання
2 червня 2021 року
Протокол № 46
Відповідно до доручення Верховної Ради України Комітет з питань цифрової
трансформації розглянув на своєму засіданні 2 червня 2021 року (протокол № 46)
пропозиції, поправки, що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до
проекту Закону України про хмарні послуги (реєстр. № 2655), який прийнято
Верховною Радою України в першому читанні 16 червня 2020 року (Постанова
Верховної Ради України № 701-IX від 16.06.2020).
Законопроект розроблено з метою врегулювання правових відносини,
пов’язаних із обробкою та захистом даних при використанні технології хмарних
обчислень, наданні хмарних послуг. Прийняття проекту Закону сприятиме активізації
робіт із запровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у
публічному секторі, що дозволить створити умови для ефективного використання

державних ресурсів відповідно до Стратегії розвитку інформаційного суспільства в
Україні шляхом впровадження новітніх технологій при обробці інформації.
До законопроекту для підготовки його до другого читання у термін,
визначений положеннями статті 116 Закону України «Про регламент Верховної Ради
України», надійшло 98 пропозицій від народних депутатів України.
Під час доопрацювання законопроекту до другого читання народними
депутатами України – членами Комітету підготовлено пропозиції на підставі пункту
4 частини першої статті 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»,
а саме 106 пропозицій було подано на розгляд Комітету, підтверджено на його
засіданні та за результатами голосування на засіданні Комітету враховано у
порівняльній таблиці до другого читання.
За результатами розгляду пропозицій суб’єктів права законодавчої ініціативи,
було підготовлено порівняльну таблицю законопроекту до другого читання, яка
містить 204 пропозиції і поправки, з них 125 - враховано, 36 - відхилено, 32 враховано редакційно, 11 - враховано частково.
Враховуючи викладене, керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16
Закону України «Про комітети Верховної Ради України», пунктом 3 частини першої
статті 123 Регламенту Верховної Ради України, Комітет вирішив:
1.

Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду проект

Закону України про хмарні послуги (реєстр. № 2655) прийняти в другому читанні
та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками.
2.

Доповідачем від Комітету під час розгляду законопроекту на

пленарному засіданні Верховної Ради України визначити заступника Голови
Комітету з питань цифрової трансформації – Федієнка Олександра Павловича.
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