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Шановний Володимире Івановичу! 

До Конституційного Су ду У країни надійшло КОНСТИТУЦlИне 

подання 47 народних депутатів України щодо неконституційності 

Закону України ~Про внесення зміни до розділу IV Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України "Про Конституційний Суд 

України" від 4 серпня 2006 року. 

У зв'язку із здійсненням попередньої підготовки матеріалів у цій 

справі для її розгляду Конституційним Судом України і відповідно до 

статті 19 Закону України "Про Конституційний Суд України" 

надсилаю копію зазначеного конституційного подання та прошу 

висловити позицію вчених-фахівців факультету щодо суті тверджень, 

викладених у конституційному поданні. 

Буду вдячний за відповідь у найкоротші терміни. 

Додаток: копія конституційного подання на З аркушах. 

з повагою 

Суддя-доповідач А.Стрижак 
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Судді-доповідачу 

Конституційного Суду 

України 

Стрижаку А.А. 

Шановний Андрію Андрійовичу! 

На Ваш запит за .M~ 336-16/679 вІД 16 жовтня 2006 року щодо 

неконституційності Закону України "Про внесення зміни до розділу ТУ Прикінцеві та 

перехідні положення Закону України "Про Конституційний Суд України" від 4 серпня 

2006 року, надсилаю науковий висновок, підготовлений доцентом кафедри 

конституційного та адміністративного права юридичного факультету Городецьким О.В. 

з повагою, 

Декан 

юридичного факультету роф. Андрейцев B.L 
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висновок 

щодо конституційного подання 47 народних депутатів Украі"ни про 

неконституційність Закону України «Про внесення зміни до розділу ІУ 

Прикінцеві та перехідні положення Закону У країни «Про Конституційний 

Суд Украі"ни» від 4 серпня 2006 року. 

Згідно з статтею 150 Конституції України до повноважень 

Конституційного Суду України належить ВИР1шення питань про 

відповідність Конституції України 

Верховної Ради У країни. 

. . 
закоН1В та ІНших правових акТІВ 

Будь-яких винятків і обмежень щодо повноважень Конституційного 

Суду У вирішенні питання конституційності законів Конституція України не 

встановлює. 

Тому Закон України про внесення змін до Конституції України, як й 

ІНШІ закони, може бути розглянутий Конституційним Судом України на 

предмет його конституційності, у тому числі у зв'язку з порушенням 

процедури його прийняття. 

Верховна Рада України, приймаючи вказаний Закон України, яким 

обмежила повноваження Конституційного Суду України, порушила також 
'"~ ---  

статтю 6 Конституції У країни щодо ПОДІЛу державнО1 влади в У країні на 

законодавчу, виконавчу 1 судову.

Враховуючи вищенаведене є підстави вважати, що Закон України «Про 

внесення зміни до розділу ІУ Прикінцеві та перехідні положення Закону 

України «Про Конституційний Суд України» від 4 серпня 2006 року не 

відповідає Конституції України. 

Доцент кафедри конституційного 

та аДМІНІстративного права 

юридичного факультету 

Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка  Городецький о.в. 


