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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону про конституційну процедуру
(реєстр. № 4533 від 21 грудня 2020 року)
На виконання пункту 2 Постанови Верховної Ради України від 15 квітня
2021 року № 1390-IX «Про прийняття за основу проекту Закону України про
конституційну процедуру» Комітет з питань правової політики розглянув на
своєму засіданні 02 вересня 2021 року (протокол № 66) зауваження і пропозиції,
що надійшли від суб’єктів права законодавчої ініціативи до проекту Закону про
конституційну процедуру (реєстр. № 4533 від 5 квітня 2021 року), поданий
народним депутатом України Костіним А.Є., та прийнятого парламентом за
основу (далі – Законопроект).
Комітетом до другого читання підготовлено Порівняльну таблицю до
Законопроекту за результатами розгляду якої рекомендовано Верховній Раді
України прийняти Законопроект у другому читанні та в цілому у редакції
запропонованій Комітетом.
За результатами опрацювання Законопроекту підготовленого до другого
читання, Головним юридичним управління Апарату Верховної Ради України
було висловлено низку зауважень до нього.
Народним депутатом України – членом Комітету Костіним А.Є. подано
140 пропозицій (поправок) до Законопроекту, підготовлених з урахуванням
зауважень Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України.
На підставі частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України
Комітету пропонується розглянути подані народним депутатом України –
членом Комітету Костіним А.Є. пропозиції (поправки) до Законопроекту та
включити їх у Порівняльну таблицю до Законопроекту.
Розглянувши Законопроект, підготовлений до другого читання, а також на
підставі частини шостої статті 118 Регламенту Верховної Ради України Комітет
з питань правової політики вирішив:
1. Включити у Порівняльну таблицю до Законопроекту пропозиції
(поправки) подані народним депутатом України – членом Комітету
Костіним А.Є., підготовлені з урахуванням зауважень Головного юридичного
управління Апарату Верховної Ради України.

2. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про
конституційну процедуру (реєстр. № 4533 від 5 квітня 2021 року), поданий
народним депутатом України Костіним А.Є., прийняти в другому читанні та в
цілому у редакції, запропонованій Комітетом, а також у разі прийняття
Законопроекту як Закону доручити Комітету разом з Головним юридичним
управлінням Апарату Верховної Ради України здійснити редакційне та технікоюридичне доопрацювання його тексту.
3. Доповідачем від Комітету з цього питання під час розгляду на
пленарному засіданні Верховної Ради України визначити Заступника голови
Комітету Совгирю О.В.
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