
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Проект 
[5 листопада 2015 р.] 

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

11 листопада 2015 року 

                                             початок о 15:00  

 

I. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд  

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 15) 

 

         1. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України 

у зв’язку з прийняттям Закону України „Про запобігання корупції” (реєстр.     

№ 2495а, суб’єкт права законодавчої ініціативи - Кабінет Міністрів України).  

  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

                                                відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

2. Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України у 

зв’язку з прийняттям Закону України „Про запобігання корупції” (реєстр.      

№ 2496а, суб’єкт права законодавчої ініціативи - Кабінет Міністрів України).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

                                                відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

II. Проекти нормативно-правових актів,                                                                            

які опрацьовуються Комітетом на предмет відповідності                                      

вимогам антикорупційного законодавства (індекс 16)                                                    

та з метою проведення антикорупційної експертизи (індекс 17) 

 

3. 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. 
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3а. 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. 

 

3б. 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. 

 

3в. 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.  

 

3г. 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 Чілікіна А.В. 

 

        III. Проекти нормативно-правових актів, 

в яких виявлено корупціогенні фактори (індекс 17) 

 

4. Про проект Закону про внесення змін до статті 288 Податкового 

кодексу України (щодо врегулювання питання встановлення орендної плати 

для окремих категорій землекористувачів) (реєстр. № 1063-2, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи - народні депутати  України Кулініч О.І.,        

Лунченко В.В. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

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

України щодо поліпшення умов для ведення сільського господарства (реєстр. 

№ 1368, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народні депутати  України        

Бондар В.В., Яценко А.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

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

регулювання містобудівної діяльності” щодо забезпечення умов розвитку 

містобудівної діяльності та міського господарства (реєстр. № 1735-Д, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи - народні депутати  України          

Скуратовський С.І., Андрієвський Д.Й. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

7. Про проект Закону про внесення змін до Закону України „Про вибори 

народних депутатів України” (щодо обов’язкової перевірки стану здоровя 

кандидатів в народні депутати України) (реєстр. № 2118а, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи  - народний депутат України Онищенко О.Р.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

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

України щодо удосконалення процедури відведення земельних ділянок при 

наданні їх для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (реєстр.   

№ 2155, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати України 

Підлісецький Л.Т., Мірошніченко І.В. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

9. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо 

захисту молоді від алкогольної та тютюнової залежності) (реєстр. № 2155а-1, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України        

Головко М.Й.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

10. Про проект Закону про внесення змін до статті 15-3 Закону України 

„Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного 

і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” (щодо заборони 

продажу алкогольних та тютюнових виробів ближче ніж 300 метрів від 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно – технічних навчальних закладів) 

(реєстр. № 2186а, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народний депутат  

України Фельдман О.Б.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

11. Про проект Закону про внесення змін до Кримінально-виконавчого  

кодексу України (щодо гуманізації порядку і умов виконання покарань) 

(реєстр. № 2252а, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати  

України Мірошниченко Ю.Р., Кожем’якін А.А. та інші).  
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Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

12. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо умов оплати рентної плати за користування надрами) (реєстр. 

№ 2395, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народні депутати  України        

Онищенко О.Р., Артеменко А.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

13. Про проект Закону про внесення змін до Податкового  кодексу 

України щодо звільнення від оподаткування дров, що відпускаються 

населенню для побутових потреб (реєстр. № 2406а, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи - народні депутати України Давиденко В.М.,        

Кучер М.І. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

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

особисте селянське господарство” (щодо окремих прав особистих селянських 

господарств та органів місцевого самоврядування) (реєстр. № 2936, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи - народні депутати  України          

Вадатурський А.О., Медуниця О.В., Курячий М.П.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

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

щодо створення та ведення Кредитного реєстру національного банку України 

(реєстр. № 3111, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати  

України Демчак Р.Є., Довбенко М.В. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

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

України (щодо скасування обов’язкової державної реєстрації права оренди на 

земельну ділянку) (реєстр. № 3127, суб’єкт права законодавчої ініціативи - 

народний депутат  України Гаврилюк М.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

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

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)” (щодо переходу права на нерозподілені (не 
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витребувані) земельні ділянки) (реєстр. № 3128, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи - народний депутат  України Гаврилюк М.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

18. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо строків досудового розслідування) 

(реєстр. № 3197, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народий депутат  

України Геращенко А.Ю. ).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Чілікіна А.В. 

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

щодо документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус, на виконання зобов’язань України з 

лібералізації візового режиму з Європейським Союзом (реєстр. № 3224, 

Кабінет Міністрів України).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                             відповідальні від секретаріату Комітету Чілікіна А.В. 

 

 

20. 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. 

 

 


