
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Проект 
[11 червня 2015 р.] 

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

17 червня 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 деяких законів України щодо 

посилення прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання 

корупції (реєстр. № 2423, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народні 

депутати України Козаченко Л.П., Парасюк В.З., Соболєв Є.В. та інші), 

друге читання. 

     Доповідач Голова підкомітету Матейченко К.В., 

                                             відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

1а. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» (реєстр. № 2492, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи  - Кабінет Міністрів України, друге читання. 

                                        

     Доповідач Голова підкомітету Мирний І.М. 

                                             відповідальні від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

 

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

запобігання і протидії корупції ” (щодо декларантів, що перебувають на 

військовій службі) (реєстр. № 2608, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - 

народні депутати України Левус А.М., Величкович В.М., Соляр В.М. та інші), 

друге читання. 

     Доповідач Голова підкомітету Матейченко К.В., 

                                       відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 
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          3. Про проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону 

України „Про запобігання корупції” (щодо декларованої інформації особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування) (реєстр. № 2879, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - 

Кабінет Міністрів України). 

     Доповідач заступник Голови Комітету Чумак В.В., 

      відповідальні від секретаріату Комітету Дацун В.Д. 

 

II. Проекти нормативно-правових актів,                                                                            

які опрацьовуються Комітетом на предмет відповідності                                      

вимогам антикорупційного законодавства (індекс 16)                                                    

та з метою проведення антикорупційної експертизи (індекс 17) 

 

4. 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. 

4а. 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 Магдяк А.Я.  

4б. 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. 

4в. 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.      

III. Проекти нормативно-правових актів, 

в яких виявлено корупціогенні фактори (індекс 17) 

 

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

України щодо правил паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів 
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(реєстр. № 2228, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні 

депутати України Фірсов Є.П., Дубневич Я.В. та інші). 

                                                           Доповідач Голова підкомітету Мирний І.М.,  

                                              відповідальний від секретаріату Комітету Магдяк А.Я. 

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

України (щодо удосконалення законодавства про захист економічної 

конкуренції суб’єктів господарювання) (реєстр. № 2244, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи  - народні депутати України Герега О.В., 

Шинькович А.В.). 

                                                               Доповідач Член Комітету Мельничук І.В., 

                                                  відповідальний від секретаріату Комітету Магдяк А.Я 

          7. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу  

України щодо звільнення від кримінальної відповідальності судді (реєстр.  

№ 2545, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народний депутат України 

Власенко С.В.). 

                                                               Доповідач Голова підкомітету Осуховський О.І., 

                                                  відповідальний від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

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

гуманітарну допомогу” (щодо запровадження спрощеної процедури визнання 

вантажів гуманітарною допомогою) (реєстр. № 2609, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи  - народні депутати України Юринець О.В.,  

Васинюк І.В. та інші). 

                                                               Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

                                                              відповідальний від секретаріату Комітету Магдяк А.Я 

          9. Про проект Закону про внесення змін до Прикінцевих положень 

Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що втратили 

чинність, деяких законодавчих актів України” (щодо обмеження 

максимального розміру заробітної плати народних депутатів України та 

членів Кабінету Міністрів України задля соціальної справедливості) (реєстр. 

№ 2646, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народний депутат України 

Каплін С.М.). 

                                                            Доповідач Член Комітету Дунаєв С.В., 

                                                           відповідальний від секретаріату Орел Ю.М.  

 

          10. Про проект Закону про внесення змін до розділу III „Прикінцеві 

положення” Закону України „Про внесення змін та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких законодавчих актів України” щодо встановлення 

обмеження максимального місячного розміру заробітної плати народних 

депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, суддів, прокурорів та 
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працівників державних органів (реєстр. № 2646-1, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи  - народні депутати України Батенко Т.І.,        

Купрій В.М.). 

                                                            Доповідач Член Комітету Дунаєв С.В., 

                                                           відповідальний від секретаріату Орел Ю.М.  

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

(щодо удосконалення законодавчого регулювання у галузі зовнішньої 

реклами) (реєстр. № 2702, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народні 

депутати України Опанасенко О.В., Ємець Л.О. та інші). 

                                                               Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В., 

                                                           відповідальний від секретаріату Комітету Магдяк А.Я 

          12. 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 оптової торгівлі 

алкогольними напоями, виготовленими з власного виноматеріалу (не 

придбаного) (реєстр. № 2739, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - 

народні депутати України Вадатурський А.О., Козаченко Л.П. та інші). 

 

                                                               Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В., 

                                                           відповідальний від секретаріату Комітету Магдяк А.Я 

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

статус народного депутата України” (щодо обмеження максимального 

розміру заробітної плати народних депутатів) (реєстр. № 2647, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи  - народні депутати України Ляшко О.В., 

Галасюк В.В.,Вовк В.І.). 

                                                            Доповідач Член Комітету Дерев’янко Ю.Б., 

                                                           відповідальний від секретаріату Орел Ю.М.  

14. Про інформацію першого заступника Голови Служби безпеки 

України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки 

України Артюхова Ю.Б. щодо питань виконання головних напрямків 

боротьби з організованою злочинністю і корупцією та ефективність системи 

цієї боротьби. 

                                                            Доповідач перший заступник Голови СБУ –      

                                                начальник ГУ „К” Артюхов Ю.Б. 

                                                                        відповідальний від секретаріату Сорочик Ю.Ю.  

 

 


