
1994 – 1998 роки 

Верховна Рада України другого скликання (до 1 лютого 2000 року —

тринадцятого скликання) 25 травня 1994 року прийняла рішення про 

утворення Комісії з питань боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією (постанова № 21/94-ВР). Пропозицію щодо утворення такої 

Комісії 24 травня 1994 року вніс народний депутат України Пинзеник В. М. 

Склад Комісії затверджено постановою від 3 червня 1994 року № 51/94-ВР 

(див. персоналії). 

4 квітня 1995 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

„Про комітети Верховної Ради України”. Відповідно до вимог статті 89 та 

пункту 1 розділу ХV Конституції України постановою Верховної Ради 

України від 5 травня 1997 року № 241/97-ВР постійні комісії Верховної Ради 

України перетворено у відповідні комітети Верховної Ради України. 

На засіданні Верховної Ради України 21 грудня 1994 року заслухано 

питання щодо проектів законів, що стосуються боротьби з корупцією. У 

першому читанні прийнято („за” проголосувало 207 з 336 присутніх 

народних депутатів України) Закон України про боротьбу з корупцією.  

У другому читанні цей законопроект прийнято 11 липня 1995 року 

(„за”  проголосувало 215 з 324 присутніх народних депутатів України) і, 

згідно з Протоколом засідання Верховної Ради України,  доручено комісіям, 

які очолювали Омельченко Г. О. (Комісія з питань боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією) та Стретович В. М. (Комісія з питань правової 

політики та судово-правової реформи) підготувати його на третє читання, 

уточнивши визначення корупційних дій та доопрацювання статей 7 і 8. 

У Постанові Верховної Ради України з цього питання від 11 липня 1995 

року № 284/95-ВР зазначено: 

„Доручити Комісії Верховної Ради України з питань боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією підготувати до повторного другого 

читання статті 7, 8 проекту Закону України про боротьбу з корупцією і 

внести на розгляд Верховної Ради України”. 

Верховною Радою України 5 жовтня 1995 року прийнято Закон 

України „Про боротьбу з корупцією” (введено в дію 16 листопада 1995 року), 

який визначає правові та організаційні засади запобігання корупції, 

виявлення та припинення її проявів, поновлення законних прав та інтересів 

фізичних і юридичних осіб, усунення наслідків корупційних діянь. 

 

 


