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Голові Комітету Верховної Ради 
України з питань інформатизації та
зв'язку
народному депутату України

Данченку О.І.

Щодо участі у засіданні Комітету

Шановний Олександре Івановичу!

Користуючись нагодою, Комісія з питань науки та ІТ (далі — Комісія) висловлюють
Вам свою повагу та звертаються з наступного приводу.

На  сайті  Верховної  Ради  України  (далі  -  ВРУ)
http  ://  static  .  rada  .  gov  .  ua  /  zakon  /  new  /  RK  /  RK  070415.  htm розміщено  орієнтовний  графік
засідань Комітетів, згідно якого на 8 квітня 2015 року заплановано проведення засідання
Комітету з питань інформатизації та зв’язку, який Ви очолюєте. Одним з питань, що буде
розглядатися на засіданні, визначено розгляд проекту Закону про внесення змін до деяких
законодавчих  актів  України  щодо  захисту  інтересів  держави,  споживачів
телекомунікаційних  послуг  та  удосконалення  державного  регулювання  у  сфері
користування радіочастотним ресурсом України (р.№1888, н.д. О.Данченко) (далі – проект
Закону). 

Листом від  11.03.2015  №54 Комісією на  Вашу адресу  направлялося  звернення,  з
відповідними зауваженнями та пропозиціями до зазначеного проекту Закону.

Звертаємо увагу, що відповідно до частини другої статті 44  Закону України «Про
комітети  Верховної  Ради  України»  (далі  –  Закон  про  Комітети)  засідання  комітетів
проводяться відкрито і гласно, а пунктом 11 частини першої статті 16 та частиною першою
статті  22  цього закону  визначено,  що комітети  при  здійсненні  законопроектної  функції
зобов'язані вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об'єднань громадян,
будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у
внесенні змін до законодавчих актів.

На виконання частини п’ятої та шостої  статті  93  Закону України «Про Регламент
Верховної Ради України», а також частини першої статті 48 Закону про Комітети прошу
Вас  запросити  на  засідання  Комітету  представників  Комісії  для  надання  роз’яснень  та
висловлення думку щодо доцільності прийняття проекту Закону.

Для  участі  у  засіданні  будуть  делеговані  віце-президент  УСПП  Пєтухов  Іван
Михайлович та перший заступник голови Комісії Гусєв Олег Юрійович.

Про прийняте Вами рішення прошу повідомити.

Віце-президент УСПП,
Голова Комісії з питань науки та ІТ               І.М.Пєтухов
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