
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Проект 
[25 червня 2015 р.] 

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

1 липня 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 зміни до статті 46 Закону України 

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

уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 

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

Кабінет Міністрів України)- друге читання. 

     Доповідач Заступник голови Комітету Чумак В.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) 

 

         2. Про проект Закону про внесення змін до розділу II „Прикінцеві 

положення” Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб 

та публічних діячів” щодо терміну подачі відомостей про кінцевого 

вигодоодержувача (реєстр. № 2892, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - 

народні депутати України Єремеєв І.М., Москаленко Я.М.). 

 Доповідач Заступник голови Комітету Чумак В.В.,   

                                                           відповідальні від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 
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III. 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 Дацун В.Д. 

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 Магдяк А.Я.  

3в. 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.  

3г. 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) 

 

        4. Про проект Закону про внесення змін до статті 5 Закону України „Про 

тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції” (щодо 

створення сприятливих умов для суб’єкта господарювання, що здійснюють 



 3 

діяльність на території проведення АТО) (реєстр. № 2098а, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи - народні депутати України                                    

Кужель О.В.,Крулько І.І. та інші).  

                                                         Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

                                           відповідальний від секретаріату Комітету Дацун В.Д. 

 

5. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо окремих аспектів застосування 

запобіжних заходів у вигляді застави, тримання під вартою та оскарження 

окремих рішень у кримінальному провадженні) (реєстр. № 2284, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи - народні депутати України Вінник І.Ю., 

Пашинський С.В.). 

                                                         Доповідач Голова підкомітету Луценко І.В. 

                                           відповідальний від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

 

          6. Про проект Закону про Збройні сили територіальної оборони України 

(реєстр. № 2415, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат 

України Петренко О.М.). 

                                                           Доповідач Заступник голови Комітету Чумак В.В.  

                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Дацун В.Д.   

 

          7. Про проект Закону про особливості управління окремими 

територіями Донецької та Луганської областей (реєстр. № 2435, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи  - народні депутати України Німченко В.І.,  

Воропаєв Ю.М.). 

                                                           Доповідач Заступник голови Комітету Чумак В.В.  

                                               відповідальний від секретаріату Комітету Дацун В.Д. 

 

         8. Про проект Закону про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень (реєстр. № 2982, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи  - народні депутати України Ляшко О.В., Алєксєєв С.О. та інші). 

                                                               Доповідач Член Комітету Парасюк В.З. 

                                                  відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

         9. Про проект Закону про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (реєстр. № 2983, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати України        

Ляшко О.В., Алєксєєв С.О. та інші). 

                                                               Доповідач Член Комітету Тимошенко Ю.В. 

                                                  відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 
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10. Про стан реалізації законодавства в частині роботи 

Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно і Єдиного реєстру 

юридичних та фізичних осіб - підприємців (щодо відображення інформації 

про кінцевих вигодоодержувачів) та формування і ведення Єдиного 

державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. 

                                              Доповідач Міністр юстиції України Петренко П.Д. 

                                            відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

 


