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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
За дорученням Верховної Ради України, Комітет з питань
антикорупційної політики розглянув підготовлений до другого читання проект
Закону України про внесення змін до деяких законів України стосовно
приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у
відповідність до вимог Конституції України (реєстр. № 5459-1), який прийнято
Верховною Радою України за основу 21 травня 2021 року (Постанова
Верховної Ради України 1475-IX від 21.05.2021).
Метою проекту, відповідно до пояснювальної записки, є усунення
суперечностей між Конституцією України та Законом України «Про
Національне антикорупційне бюро України» і пов’язане з цим забезпечення
гарантій незалежності для Національного бюро.
Під час підготовки законопроекту до другого читання від суб'єктів права
законодавчої ініціативи надійшло 307 поправок і пропозицій, які відповідно
до пункту 5 частини першої статті 12 Закону України «Про комітети Верховної
Ради України» були узагальнені Комітетом та включені до порівняльної
таблиці.
Також під час підготовки законопроекту до другого читання до
порівняльної таблиці було включено пропозиції та поправки, внесені
народними депутатами України під час обговорення проекту на засіданні
Комітету відповідно до пункту 4 частини першої статті 15 Закону України
«Про комітети Верховної Ради України». Таким чином, порівняльна таблиця
містить 337 пропозицій та поправок народних депутатів України, з яких 76
враховано та 261 відхилено.
На засіданні Комітету 7 жовтня 2021 року прийнято рішення схвалити
порівняльну таблицю до проекту Закону України про внесення змін до Закону
України про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення
статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до
вимог Конституції України (реєстр. № 5459-1), підготовлену до розгляду у
другому читанні, та рекомендувати Верховній Раді України прийняти
законопроект у другому читанні та в цілому з необхідним техніко-юридичним
опрацюванням.

Доповідачем від Комітету на пленарному засіданні Верховної Ради
України визначено Голову Комітету Верховної Ради України з питань
антикорупційної політики Радіну А.О.
Порівняльна таблиця додається.
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