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I. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд 

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 3) 

1. Про проект Закону про захист викривачів і розкриття інформації про 

шкоду або загрозу суспільним інтересам (реєстр. № 4038а, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України Заліщук С.П.,     

Лещенко С.А., та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

1а. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

запобігання корупції» (щодо декларації) (реєстр. № 5079, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Донець Т.А.).  

 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

1б. Про проект Закону про внесення змін до статті 52 Закону України 

«Про запобігання корупції» (реєстр. № 5080, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Донець Т.А.).  

 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

1в. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

запобігання корупції» (щодо зазначення в декларації податків, зборів та 

благодійної допомоги)» (реєстр. № 5081, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Донець Т.А.).  

 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 
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II. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд 

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 15) 

2. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

політичні партії в Україні» (щодо відміни державного фінансування 

політичних партій) (реєстр. № 5084, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Каплін С.М.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

3. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального та 

Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення 

положень у частині запобігання корупції та недопущення випадків 

уникнення кримінальної відповідальності (реєстр. № 5159, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України Добродомов Д.Є., 

Матківський Б.М. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 366-1 Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за декларування 

недостовірної інформації (реєстр. № 5175, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Єднак О.В.).  

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) 

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

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

                                                

5а. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.  

5б. 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.  
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5в. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.  

                                                              

5г. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.  

5д. 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) 

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

щодо вдосконалення державного регулювання процесу будівництва  (реєстр. 

№ 4187, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат  України 

Голуб В.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

7. Про проект Закону про внесення змін до статті 142 Податкового 

кодексу України в зв’язку з прийняттям нової редакції Закону України «Про 

зайнятість населення» (реєстр. № 4284, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народні депутати  України Вілкул О.Ю., Колєсніков Д.В., 

Шпенов Д.Ю.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

8. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо строків розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу) (реєстр. № 4305, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат  України Тетерук А.А.).  

 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 

9. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні» (щодо підтримки малого та середнього підприємництва)  (реєстр.   
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№ 4440, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні 

депутати  України Лабазюк С.П., Люшняк М.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

10. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР на території 

України (реєстр. № 4650, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні 

депутати України Продан О.П., Острікова Т.Г. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 

11. Про проект Закону про детінізацію ринку азартних ігор та 

забезпечення доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань 

(реєстр. № 4663, суб’єкт права законодавчої ініціативи – Кабінет Міністрів 

України).  

 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

12. Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо уповноваженого економічного оператора та спрощень митних 

формальностей (реєстр. № 4777, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

Кабінет Міністрів України).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

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

України щодо забезпечення права власників об'єктів нерухомого майна на 

викуп земельних ділянок державної та комунальної власності (реєстр.         

№ 4804, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат України 

Мушак О.П.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  
 

14. Про проект Закону про внесення змін до розділу ІХ «Рентна плата» 

Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування рентною 

платою (реєстр. № 4850, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Лопушанський А.Я.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 
 

15. 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.  

16. Про проект Закону про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та 

перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо створення 
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належних умов для фінансового забезпечення  (реєстр. № 5004, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат України Єфімов 

М.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

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

України (щодо забезпечення запобігання зловживанню процесуальними 

правами)  (реєстр. № 5032, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Мураєв Є.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

18. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо встановлення інвестиційних преференцій у виді 

інвестиційного податкового кредиту) (реєстр. № 5037, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Мураєв Є.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

Різне. 19. 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.  

19.1. Про звернення народного депутата України Купрія В.М. щодо 

блокування призначення керівника державного підприємства «Національна 

енергетична компанія «Укренерго» та неправомірних дій посадових осіб ДП 

ПАТ «УКРТРАНСГАЗ». 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 

19.2. Про звернення народного депутата України   Барни О.С. щодо 

розгляду його депутатських звернень керівництвом ПРООН з питань 

фінансування програми із запуску Національним агентством з питань 

запобігання корупції системи електронного декларування. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                             

19.3. Про обговорення і затвердження результатів засідання Комітету 

від 14 вересня 2016 року щодо звернення Голови Громадської організації 

«Всеукраїнське об’єднання «Автомайдан» О.Гриценка.  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 

19.4. Про звернення Керівника Проектного офісу реформ Міністерства 

оборони України Загороднюка А.П.  щодо делегування представника Комітету 
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для участі у створенні та організації роботи Експертного 

антикорупційного консультативно – дорадчого комітету при Міністерстві 

оборони України. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 

19.5. Про звернення народного депутата України – члена Комітету 

Кривохатька В.В.  щодо проведення виїзного засідання Комітету у м. 

Запоріжжя у жовтні – листопаді поточного року. 

Доповідач Член  Комітету Кривохатько В.В.  

19.6. Про звернення Голови Комітету  з питань податкової та митної 

політики Южаніної Н.П.   щодо делегування народних депутатів України – 

членів Комітету до складу спільної робочої групи стосовно підготовки 

законопроекту про проведення одноразового декларування.  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

 

 


