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ЗВІТ                                                                                                                                 

про підсумки роботи                                                                                                

Комітету з питань запобігання і протидії корупції                                                         

у листопаді 2014 року – січні 2015 року 

Комітет з питань запобігання і протидії корупції утворено згідно з 

Постановою Верховної Ради України від 4 грудня 2014 р. № 22-VІІІ „Про 

перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради 

України восьмого скликання» у складі 22 народних депутатів України. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. 

№ 23-VІІІ „Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, 

секретарів, членів комітетів Верховної Ради України восьмого скликання та 

обрання голови Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з 

питань приватизації” до складу Комітету обрано народних депутатів 

України: Соболєва Є. В. (Голова Комітету), Савчука Ю. П. (перший 

заступник Голови Комітету),  Березу Б. Ю., Гарбуза Ю. Г. Попова І. В., 

Чумака В. В. (заступники Голови Комітету), Добродомова Д. Є. (секретар 

Комітету), Артюшенка І. А., Барну О. С., Дерев'янка Ю. Б., Дунаєва С. В., 

Ільюка А. О., Кривохатька В. В., Ланьо М. І., Лещенка С. А., Луценка І. В., 

Матейченка К. В., Мельничука І. І., Мирного І. М., Осуховського О. І., 

Парасюка В. З., Тимошенка Ю. В.  

Діяльність Комітету упродовж першої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання здійснювалася у відповідності прийнятих парламентом 

рішень і доручень Верховної Ради України та її керівництва. 

За цей період проведено 11 засідань Комітету, на яких розглянуто                

69 питань, з яких 37 (53,6 %) - пов’язані із здійсненням законопроектної 

функції. 

Комітетом розглянуто 3 з 6 законопроектів, по яких Комітет визначено 

головним з підготовки і попереднього розгляду. Стосовно 6 законопроектів, 

предмет правового регулювання яких також віднесений до повноважень 

Комітету, надіслано 1 попередній висновок до головного комітету з його 

підготовки і попереднього розгляду.  

За звітній період Комітетом отримано близько 860 доручень Голови 

Верховної Ради України щодо здійснення, відповідно до вимог                         
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статті 15 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” та 

статті 93 Регламенту Верховної Ради України, антикорупційної експертизи 

законопроектів та їх вивчення на предмет відповідності антикорупційному 

законодавству. З цих питань Комітетом підготовлено 498 експертних 

висновків щодо проектів нормативно-правових актів, серед яких 29 визнані 

такими, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Комітетом також ініційовано питання щодо формування комісії з 

проведення конкурсу на зайняття посади Директора національного 

антикорупційного бюро України (Постанова Верховної Ради України від 

25.12.2014 року № 64-VIII „Про формування комісії з проведення конкурсу 

на зайняття посади Директора Національного антикорупційного бюро 

України”. 

На виконання доручення Голови Верховної Ради України               

Гройсмана В. Б. від 12 січня 2015 року у Комітеті створено робочу групу з 

підготовки законопроекту про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у сфері запобігання і протидії корупції щодо уточнення їх окремих 

положень, а також щодо забезпечення діяльності Національного 

антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань 

запобігання корупції, органів прокуратури (14 січня 2015 р., протокол № 9). 

До складу робочої групи включені народні депутати - члени Комітету 

Соболєв Є.В., Чумак В.В., Лещенко С.А., Савчук Ю.П., Дерев'янко Ю.Б., 

Осуховський О.І., Луценко І.В., Попов І.В., Береза Б.Ю., Парасюк В.3., 

Артюшенко I.А.; народний депутат України Луценко Ю.В.; завідувач 

секретаріату Комітету Сорочик Ю.Ю., головний консультант з питань 

юридично-наукового забезпечення секретаріату Комітету Орел Ю. М.; 

директор департаменту антикорупційної політики Міністерства юстиції 

України Сіверс Р.В.; експерти реанімаційного пакету реформ Котляр Д. і 

Шабунін В.; спеціаліст з правових питань Департаменту юстиції США 

Ємельянова А. і менеджер проектів Кустова О. Посольства США в Україні; 

міжнародні експерти Сакварелідзе Давід, Углава Гизо; адвокат          

Закревська Є. М., а також представники Адміністрації Президента України, 

члени комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора 

Національного антикорупційного бюро України. 

Головою робочої групи визначено голову Комітету Соболєва Є.В.  

Також Комітетом прийнято рішення, що під час доопрацювання 

робочою групою за основу буде взято проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності 

Національного антикорупційного бюро України та Національного агентства 

України з питань запобігання корупції (реєстр. № 1660-1), поданий 

народними депутатами України Чумаком В. В., Соболєвим Є. В. та іншими, 
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та до 3 лютого 2015 року подано узгоджений проект закону до Верховної 

Ради України. 

Відповідно до цього рішення у Комітеті проведено два засідання 

робочої групи, під час яких розглянуті проекти законів України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення їх 

окремих положень з питань запобігання і протидії корупції та легалізації 

(відмиванню) доходів» (реєстр. № 1406), поданий народними депутатами 

України Чумаком В.В., Соболєвим Є.В. та іншими, «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності 

Національного антикорупційного бюро України» (реєстр. № 1660), поданий 

народним депутатом України Луценком Ю.В., «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного 

антикорупційного бюро України та Національного агентства України з 

питань запобігання корупції» (реєстр. № 1660-1), поданий народними 

депутатами України Соболєвим Є.В., Чумаком В.В. та іншими, «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення 

належного функціонування антикорупційних органів» (реєстр. № 1741), 

поданий народним депутатом України Драюком С.Є., та досягнуто узгоджень 

з основних питань. Законопроект, доопрацьований робочою групою, буде 

поданий до Верховної Ради України. 

22 з 69 питань, розглянутих Комітетом на своїх засіданнях, стосувалися 

організації роботи Комітету.  

Рішенням Комітету від 24 грудня 2014 року (протокол № 5) у складі 

Комітету для забезпечення основних напрямів своєї діяльності створено 7 

підкомітетів, визначено їх предмети відання та персональний склад:  

 з питань антикорупційної політики (голова - Мирний І. М.): 

Питання: 

Здійснення аналізу практики застосування: 

- Закону України „Про засади державної антикорупційної політики 

в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки”; 

- Закону України „Про запобігання і протидію корупції” - в частині 

формування та реалізації антикорупційної політики; 

Моніторингу стану корупції в України, виконання плану дій щодо 

реалізації державної антикорупційної політики; 

Організації інформаційно-аналітичного забезпечення запобігання і 

протидії корупції, взаємодії з науково-дослідними установами; 

 з питань законодавчого забезпечення запобігання і протидії 

корупції (голова - Матейченко К.В.): 

Питання: 
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Здійснення аналізу практики застосування: 

- Закону України „Про запобігання і протидію корупції”; 

- положень Кодексу України про адміністративні правопорушення 

і Кримінального кодексу України в частині відповідальності за корупційні 

правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією; 

співпраця з Міністерством юстиції України щодо роз’яснення 

положень чинного антикорупційного законодавства; 

Здійснення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів; 

 з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю 

спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції 

(голова - Осуховський О.І.): 

Питання: 

Здійснення аналізу практики застосування: 

- Закону України „Про Національне антикорупційне бюро 

України”; 

- Закону України „Про запобігання і протидію корупції” в частині 

правового статусу та діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції; 

Моніторингу діяльності спеціальних органів у сфері запобігання і 

протидії корупції;  

Контролю за дотриманням законодавства спеціальними органами у 

сфері запобігання і протидії корупції; 

 з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції органами державної влади та 

місцевого самоврядування (голова - Дерев’янко Ю.Б.): 

Питання: 

 Контролю за застосуванням органами державної влади і 

місцевого самоврядування законодавства у сфері запобігання і протидії 

корупції; 

 Виконання та реалізації антикорупційних програм, інших заходів, 

спрямованих на запобігання корупції; 

Взаємодії з Національним агентством з питань запобігання корупції, 

іншими органами державної влади та місцевого самоврядування в частині 

стану виконання та реалізації антикорупційних програм; 

 з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції юридичними особами (голова - 

Барна О.С.): 
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Питання: 

Правового статусу та діяльності Уповноважених юридичних осіб; 

Контролю за застосуванням юридичними особами законодавства у 

сфері запобігання і протидії корупції; 

Взаємодії з юридичними особами публічного права; 

 з питань міжнародного співробітництва та імплементації 

антикорупційного законодавства (голова - Лещенко С.А.): 

Питання: 

Виконання: 

- рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції 

(ГРЕКО); 

- заходів (рекомендацій) Стамбульського плану дій по боротьбі з 

корупцією Антикорупційної мережі для країн Східної Європи та Центральної 

Азії Організації економічного співробітництва та розвитку. 

Реалізації положень: 

- Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції; 

- Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією; 

- Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією; 

Імплементації у вітчизняне антикорупційне законодавство 

міжнародних вимог та рекомендацій, підготовки та внесення на розгляд 

Комітету відповідних законопроектів; 

Узагальнення світового досвіду боротьби з корупцією; 

Міжнародного співробітництва з питань запобігання та протидії 

корупції, співпраці з міжнародними урядовими інституціями та неурядовими 

організаціями; 

 з питань взаємодії з громадянським суспільством (голова -          

Луценко І.В.). 

Питання: 

Дотримання прав і свобод людини і громадянина органами, які 

протидіють корупції; 

Взаємодії з громадськими об’єднаннями;  

Координації співпраці з громадською експертною радою при Комітеті 

(у разі її створення); 

Організації та підготовки спільних заходів (конференцій, круглих 

столів), які проводяться у Комітеті або за його участю. 
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10 грудня 2014 року було проведено спільне засідання комітетів з 

питань запобігання і протидії корупції та з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності щодо заходів, які вживаються 

Генеральною прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ 

України, Службою безпеки України з метою встановлення та притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинів проти 

мирних громадян 30.11.2013 р., 01.12.2013 р., 18 та 20.02.2014 р., та інших 

злочинів, пов’язаних з  викраденням, катуванням, побиттям громадян – 

учасників Революції Гідності. 

На засіданнях Комітету, серед інших, розглянуто такі питання: 

– „Про заслуховування Міністра юстиції України Петренка П. Д. з 

питань, що стосуються готовності Міністерства до вступу з 1 січня 

2015 року в дію Закону України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодо 

одержувачів юридичних осіб та публічних діячів” щодо відкриття 

доступу до Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

відображення в Єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб-

підприємців інформації про кінцевих вигодоодержувачів (24 грудня 

2014 р., протокол № 5); 

– „Про заслуховування Міністра енергетики та вугільної 

промисловості України Демчишина В. В. щодо ситуації, що 

склалася з відключеннями електроенергії, та зловживаннями у сфері 

вугільних закупівель (9 січня 2015 р., протокол № 8); 

– „Про заслуховування Голови ДФС України Білоуса І.О., першого 

заступника Голови Хоменка В.П., заступника Голови               

Макаренка А.В. щодо порушень працівниками органів ДФС чинного 

законодавства, а також з приводу кадрових призначень, які не 

відповідають вимогам Закону України засади запобігання і протидії 

корупції” (21 січня 2015 р., протокол № 11); 

– „Про заслуховування Міністра аграрної політики та продовольства 

України Павленка О.М., першого заступника начальника Головного 

управління Генеральної  прокуратури України Гузира В.П., першого 

заступника Голови ДФС України Хоменка В.П. щодо незаконної 

діяльності посадових осіб ДП „Укрспирт”  та вкрай важкого стану у 

сфері виробництва і обігу спирту” (21 січня 2015 р., протокол № 11); 

– Щодо голосування на засіданні Верховної Ради України картками 

інших (відсутніх) народних депутатів України („кнопкодавство”)  

під час голосування по проекту Закону України „Про Державний 

бюджет України на 2015 рік” (реєстр. № 1000) та фальсифікацію 

остаточних текстів проектів законів України „Про внесення змін до 

Податкового кодексу України щодо удосконалення податкового 



 7 

контролю за трансфертним ціноутворенням” (реєстр. № 1264-1) і 

„Про Державний бюджет України на 2015 рік” (реєстр. № 1000) 

(стосовно пільгового оподаткування книгодрукування). 

За період з 27 листопада 2014 року по 27 січня 2015 року у Комітеті 

розглянуто 825 заяв, скарг та клопотань фізичних і юридичних осіб, 43 

звернення народних депутатів України. 

Загальний документообіг секретаріату Комітету становить 3429 

документа.  

Секретаріатом Комітету продовжено роботу з інформаційного 

наповнення веб-сайту Комітету. 

 

 

Секретар Комітету Д. ДОБРОДОМОВ 

 


