
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 

9 грудня 2015 року 

початок о 15:00 

 

I. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд 

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 3) 

 

         1. Про проект Закону про внесення змін до Закону України „Про 

запобігання корупції” (щодо чіткого визначення кола осіб, які підпадають під 

термін „посадові особи”) (реєстр. № 2525, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи - народні депутати України Шурма І.М., Шпенов Д.Ю.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                                         відповідальні від секретаріату Комітету Дацун В.Д.  

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

запобігання корупції” (щодо чіткого визначення кола осіб, які підпадають під 

термін „посадові особи”) (реєстр. № 2525-1, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи - народний депутат України Кривошея Г.Г.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                            відповідальні від секретаріату Комітету Дацун В.Д. 

 

II. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд  

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 15) 

 

          3. Про проект Закону про внесення зміни до статті 364 Кримінального 

кодексу України щодо відповідальності за зловживання владою або службовим 

становищем при виконанні Закону України „Про очищення влади” (реєстр.     

№ 2314, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати України 

Дерев’янко Ю.Б., Суслова І.М.).  

 Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

                                                              відповідальні від секретаріату Комітету Рій В.О.  

 



 2 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 354  Кримінального 

кодексу України (щодо посилення відповідальності за підкуп працівника 

підприємства, установи чи організації) (реєстр. № 2384а, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи - народний депутат України Заставний Р.Й.). 

 Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

                                                відповідальні від секретаріату Комітету Рій В.О. 

 

5. Про проект Закону про внесення змін до статті 191  Кримінального 

кодексу України (щодо посилення відповідальності осіб, які займають 

відповідальне і особливо відповідальне становище, за вчинення корупційних 

злочинів) (реєстр. № 2385а, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний 

депутат України Заставний Р.Й.). 

 Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

                                                відповідальні від секретаріату Комітету Рій В.О. 

 

III. Проекти нормативно-правових актів,                                                                            

які опрацьовуються Комітетом на предмет відповідності                                      

вимогам антикорупційного законодавства (індекс 16)                                                    

та з метою проведення антикорупційної експертизи (індекс 17) 

 

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

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

                                                відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

6а. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України      

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

                                                відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

 

6б. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України      

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

                                                відповідальні від секретаріату Комітету Вишневська К.О. 

 

6в. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України      

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

                                                відповідальні від секретаріату Комітету Дацун В.Д. 
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6г. 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.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Рій В. О.  

 

    

      

      IV. Проекти нормативно-правових актів, 

в яких виявлено корупціогенні фактори (індекс 17) 

 

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

України (щодо функціонування державних контролюючих органів й 

страхування на випадки виникнення природної та / або техногенної ситуації)  

(реєстр. № 2121а-1, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний 

депутат України Головко М.Й.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

 

8. Про проект Закону про внесення змін до Земельного кодексу України 

(щодо децентралізації повноважень із розпорядження землями) (реєстр.         

№ 2267, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України 

Корнацький А.О.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

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

України щодо виконання зобов’язань експедиторами (реєстр. № 2275а, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України       

Кужель О.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

10. Про проект Закону про втрату чинності Регламенту Верховної Ради 

України (реєстр. № 2277а, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні 

депутати  України Чумак В.В., Пинзеник В.М. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 
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11. Про проект Закону про внесення змін до статті 79-1 Земельного 

кодексу України (щодо спрощення порядку формування земельних ділянок) 

(реєстр. № 2304а, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати 

України Антонищак А.Ф., Батенко Т.І., Мусій О.С. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

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

України щодо децентралізації в сфері земельних відносин (реєстр. № 2322, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України 

Нестеренко В.Г.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

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

України щодо децентралізації в сфері земельних відносин (реєстр. № 2322-1, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати України     

Кривошея Г.Г., Константіновський В.Л.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

14. Про проект Закону про внесення змін до Сімейного кодексу України 

щодо обов’язкової участі органу опіки і піклування під час надання дозволу на 

тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди одного з батьків (реєстр.            

№ 2516а, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат  України 

Гарбуз Ю.Г.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

15. Про проект Закону про заходи з відновлення належного 

функціонування державних підприємств оборонно-промислового комплексу 

України та усунення перешкод для їх розвитку, створених в 2010 - на початку 

2014 років (реєстр. № 2690, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні 

депутати України Вінник І.Ю., Пашинський С.В., Кривенко В.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

16. Про проект Закону про внесення зміни до статті 142 Податкового 

кодексу України (щодо держаної підтримки соціальних підприємств) (реєстр. 

№ 2711, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України     

Фельдман О.Б.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 
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17. Про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (щодо уточнення 

деяких положень) (реєстр. № 2786, суб’єкт права законодавчої ініціативи - 

народний депутат України Купрієнко О.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

18. Про проект Закону про фармацевтичне самоврядування (реєстр. № 

3054, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України         

Гарбуз Ю.Г.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

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

щодо державної підтримки кінематографії в Україні (реєстр. № 3239, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи - народні депутати України Кондратюк О.Е., 

Червакова О.В. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Чілікіна А.В. 

20. Про проект Закону про загальні засади створення і функціонування 

вільних митних зон промислового типу та здійснення на їх територіях 

промислово-виробничої діяльності (реєстр. № 3264, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи - народні депутати України Фролов М.О., Ванат П.М. 

та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

21. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо особливостей оподаткування у вільних митних зонах 

промислового типу (реєстр. № 3265, суб’єкт права законодавчої ініціативи - 

народні депутати України Фролов М.О., Ванат П.М. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

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

України (щодо недопущення неповернення з-за кордону коштів в національній 

або іноземній валюті) (реєстр. № 3298, суб’єкт права законодавчої ініціативи 

- народний депутат  України Мураєв Є.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Вишневська К.О. 

23. Про проект Закону про перелік адміністративних послуг (реєстр.           

№ 3319, суб’єкт права законодавчої ініціативи - Кабінет Міністрів України).  
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Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Чілікіна А.В. 

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

України щодо фінансування капітальних ремонтів багатоквартирних будинків 

(реєстр. № 3332, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати  

України Насалик І.В., Юринець О.В. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Вишневська К.О. 

25. Про проект Закону про внесення змін до пункту 33 розділу VI 

„Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України (щодо 

будівництва, реконструкції, ремонту, експлуатаційного утримання 

автомобільних доріг загального користування та розбудови пунктів пропуску 

через Державний кордон України для автомобільного сполучення) (реєстр.    

№ 3351, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України 

Бурбак М.Ю.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Чілікіна А.В. 

26. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо податкової лібералізації (реєстр. № 3357, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи - народні депутати України Южаніна Н.П., 

Острікова Т.Г. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

27. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України щодо обмеження права на проведення 

негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів (реєстр.   

№ 3365, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України 

Яценко А.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Чілікіна А.В. 

28. Про проект Закону про внесення змін до деяких Законів України 

(щодо приведення стандартів правосуддя у відповідність до міжнародних 

принципів) (реєстр. № 3414, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний 

депутат України Шпенов Д.Ю.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Вишневська К.О. 

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

(щодо приведення у відповідність до висновку Венеціанської комісії) (реєстр.          
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№ 3415, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України 

Шпенов Д.Ю.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Вишневська К.О. 

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

України (щодо невідворотності покарання осіб, які вчинили тяжкі та особливо 

тяжкі злочини) (реєстр. № 3465, суб’єкт права законодавчої ініціативи - 

народні депутати України Заліщук С.П., Лещенко С.А. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                               відповідальні від секретаріату Комітету Чілікіна А.В. 

 

31. Різне 

 

31.1. Про визначення дати (16 грудня 2015 року) розгляду звернення 

Асоціації підприємств інформаційних технологій України та інших 

підприємств галузі щодо здійснення тиску з боку фіскальних і правоохоронних 

органів на IT - бізнес в Україні. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

 

31.2. Про визначення дати (17 грудня 2015 року) заслуховування 

Міністра юстиції України Петренка П.Д. щодо стану реалізації вільного 

доступу до реєстрів речових прав на нерухоме майно та директора Головного 

сервісного центру МВС України Криклія В.А. - щодо доступу до Реєстру 

власників транспортних засобів.  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                

 

 


