
  

КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Проект 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 
ЗАСІДАННЯ 

7 вересня 2016 року 

початок о 15:00  

 

I. Організація роботи Комітету   

1. Про затвердження Рекомендацій парламентських слухань на тему: 

«Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні»,  що відбулися 18 

травня 2016 року. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

 

2. Про визначення та затвердження кандидата до складу конкурсної 

комісії з відбору кандидатів у члени Національного агентства з питань 

запобігання корупції. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

 

II. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд 

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 3) 

3. Про проект Закону про внесення зміни до статті 25 Закону України 

«Про запобігання корупції» (щодо уточнення кола осіб, на яких не 

поширюється обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності) (реєстр. № 4944, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні 

депутати України Бурбак М.М., Тимошенко Ю.В., Корчик В.А. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

 

 

III. Проекти нормативно-правових актів,                                                                            

які опрацьовуються Комітетом на предмет відповідності                                      

вимогам антикорупційного законодавства (індекс 16)                                                    

та з метою проведення антикорупційної експертизи (індекс 17) 

 

4. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи). 
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Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

4а. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

та проекти постанов Верховної Ради України щодо відповідності вимогам 

антикорупційного законодавства та результатів проведення 

антикорупційної експертизи).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

4б. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

4в. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

4г. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

4д. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

                                                              

 

IV. Проекти нормативно-правових актів, 

в яких виявлено корупціогенні фактори (індекс 17) 

 

5. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо ввезення на митну територію України спеціальних транспортних 

засобів)  (реєстр. № 4391 - доопрацьований, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народні депутати України Рибак І.П., Чепинога В.М. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

щодо окремих питань діяльності та реорганізації фондів соціального 

страхування  (реєстр. № 4831-1, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Папієв М.М.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  
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7. Про проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону 

України "Про публічні закупівлі" (щодо скасування тендерних процедур для 

закупівлі медичних засобів, товарів, послуг і робіт для здійснення санітарних 

та протиепідемічних заходів при виникненні інфекційних та масових 

неінфекційних захворювань) (реєстр. № 4934, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народні депутати України Урбанський О.І., Унгурян П.Я.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                 

8. Про проект Закону про спеціальну (вільну) економічну зону «Одеса - 

європейське вікно України»  (реєстр. № 4873, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Рабінович В.З.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

9. Про проект Закону про внесення зміни до Податкового кодексу 

України (щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території 

спеціальної (вільної) економічної зони «Одеса - європейське вікно України») 

(реєстр. № 4874, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат 

України Рабінович В.З.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

10. Про проект Закону про внесення зміни до Митного кодексу України 

(щодо врегулювання інвестиційної діяльності на території спеціальної 

(вільної) економічної зони «Одеса - європейське вікно України») (реєстр. № 

4875, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат України 

Рабінович В.З.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                 

11. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо особливостей стягнення в дохід держави необґрунтованих 

активів та активів, власник яких не встановлений (реєстр. № 4890, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи – народні депутати України Вінник І.Ю., 

Тетерук А.А. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

12. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо належного забезпечення територіальних громад земельними 

ресурсами) (реєстр. № 4957, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Тимошенко Ю.В.).  

 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

13. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо зняття обмеження мінімального розміру орендної плати за 
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земельні ділянки державної та комунальної власності та надання 

повноважень по його встановленню органам місцевого самоврядування 

(реєстр. № 4978, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати 

України Рудик С.Я., Іщейкін К.Є.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

Різне. 

14. Про звернення першого заступника Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань науки і культури Співаковського О.В.  щодо делегування 

представника Комітету для участі у роботі створення робочої групи за 

результатами проведення круглого столу на тему: «Формування духовної 

безпеки української нації: теорія, досвід, практика».  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  
                                                 

14.1. Про звернення Міністра культури України Нищука Є.М. щодо 

делегування представника Комітету для участі у роботі Експертної ради з 

відбору україномовних книг для поповнення фондів публічних бібліотек. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

 


