
 
 

 

 

 

На №  5886  від 11.01.2020 

ПІДЛУЖНОМУ В. 
foi+request-60979-64abe342@dostup.pravda.com.ua 

 

Шановний пане Василю! 

 

  У Апараті Верховної Ради України розглянуто Ваші запитання, які 
надійшли форматом запит на отримання публічної інформацію 
(реєстраційний № 5886 від 11 січня 2020 року) «Доброго дня! 
 

На підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» від 13 січня 2011 року, які надають 
право звертатись із запитами до розпорядників інформації щодо 
надання публічної інформації, прошу надати наступну 
інформацію (наступні документи): 
 

Чи передано  на підпис Президенту України проект Закону про 
внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо 
усунення норм, які порушують права та законні інтереси 
роботодавців України) (Номер, дата реєстрації: 1233 від 
02.09.2019) -? 

 

Якщо вищезазначений проект Закону не передано на підпис, то 
чому і коли буде передано на підпис? 
 

З повагою,  Василь Підлужний 
 

  Прошу надати відповідь у визначений законом термін 
електронною поштою на адресу foi+request-60979-

xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx  

------------------------------------------------------------- 

Це повідомлення було надіслане через сайт "Доступ до Правди", 
призначення якого - надання можливості громадянам надсилати 
запити про публічну інформацію з подальшою публікацією цих 
запитів та відповідей на них».  

 

            Відповідно до Розпорядження Голови Верховної Ради України від 11 
травня 2011 року № 393 "Про забезпечення виконання Закону України "Про 
доступ до публічної інформації" в Апараті Верховної Ради України", 
Інформаційне  управління Апарату Верховної Ради України визначає 
структурний підрозділ (структурні підрозділи) Апарату Верховної Ради 
України, який згідно з функціональними обов’язками та компетенцією 
володіє або має володіти запитуваною інформацією . 

 У секретаріаті Комітету Верховної Ради України з питань соціальної 
політики та захисту прав ветеранів розглянуто в порядку статті 19 Закону 
України «Про доступ до публічної інформації» запит громадянина 
В.Підлужного від 11 січня 2020 року з проханням надати інформацію: чи 

ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ 

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ  
15.01.2020 

 

УКРАЇНИ
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передано на підпис Президенту України проект Закону України про внесення 
змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які 
порушують права та законні інтереси роботодавців України) (реєстр. №1233). 

З порушеного питання повідомили наступне. 
Верховна Рада України 12 грудня 2019 року своїм рішенням в 267 

голосів прийняла проект Закону Україну «Про внесення змін до статті 265 
Кодексу законів про працю України» (реєстр. № 1233) в другому читанні та в 
цілому як Закон. 

При підготовці законопроекту для підпису Головою Верховної Ради 
України Апаратом Верховної Ради України виявлено неузгодженості між 
текстом законопроекту та його назвою, які виникли за результатами 
голосування законопроекту. 

З огляду на це, Голова Комітету з питань соціальної політики та 
захисту прав ветеранів Третьякова Г.М. звернулася до Голови Верховної 
Ради України Разумкова Д.О. з пропозиціями щодо усунення в порядку, 
встановленому статтею 131 Регламенту Верховної Ради України, 
редакційних неточностей та неузгодженостей між окремими положеннями 
прийнятого Закону. 

Враховуючи вищевикладене та керуючись статтею 131 Регламенту 
Верховної Ради України Голова Верховної Ради України Разумков Д.О. вніс 
11 січня 2020 року на розгляд парламенту пропозицію щодо усунення 
неузгодженості в проголосованому Законі. 

Суть пропозиції полягала у виключенні з назви проголосованого 
Закону України «Про внесення змін до статті 265 Кодексу законів про працю 
України» слова та цифр «статті 265», виклавши його назву в такій редакції: 
«Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України». 
 Верховна Рада України 14 січня 2020 року своїм рішенням в 270 
голосів підтримала пропозицію Голови Верховної Ради України Разумкова 
Д.О. щодо усунення неточностей в прийнятому 12 грудня 2019 року Законі. 
 Керуючись частиною восьмою статті 131 Регламенту Верховної Ради 
України головний комітет за участю юридичного та редакційного підрозділів 
Апарату Верховної Ради України протягом трьох днів має підготувати і 
подати на підпис Голові Верховної Ради України уточнений текст закону. 
Підписаний закон Голова Верховної Ради України невідкладно направляє 
Президентові України. 

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», 
рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 
оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.  

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до 
суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства 
України.  

 

       З повагою  

Заступник керівника управління                      О.КУЗЬМІН  
 


