
ПРЕДМЕТИ ВІДАННЯ                                                                                                      

підкомітетів Комітету  

ПІДКОМІТЕТ                                                                                                                                 

з питань запобіганні і протидії корупції 

Питання: 

здійснення аналізу практики застосування: 

– Закону України „Про засади запобігання і протидії корупцією”; 

– Закону України „Про правила етичної поведінки”; 

– положень Кодексу України про адміністративні 

правопорушення і Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за корупційні правопорушення; 

підготовки та внесення на розгляд Комітету законопроектів щодо 

запобігання і протидії корупції; 

діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції; 

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. 

ПІДКОМІТЕТ                                                                                                                                   

з питань боротьби з організованою злочинністю  

Питання: 

здійснення аналізу практики застосування: 

– Закону України „Про організаційно-правові основи боротьби                         

з організованою злочинністю”; 

– Закону України „Про протидію торгівлі людьми”; 

– положень Кримінального кодексу України щодо 

відповідальності за злочини, що  вчиняються  у  зв'язку  з  

створенням  та діяльністю організованих злочинних угруповань;  

підготовки та внесення на розгляд Комітету законопроектів щодо 

боротьби з організованою злочинністю, протидії наркоманії та торгівлі 

людьми; 
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діяльності державних органів, які здійснюють боротьбу з 

організованою злочинністю та беруть участь у цій боротьбі. 

ПІДКОМІТЕТ                                                                                                                                 

з питань контролю за дотриманням законодавства                                                              

у сфері боротьби з організованою злочинністю                                                                

і корупцією органами державної влади                                                                              

та місцевого самоврядування 

Питання: 

 державної політики у сфері боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією, запобігання легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом; 

 контролю за застосуванням органами державної влади і 

місцевого самоврядування законодавства у сфері боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією. 

ПІДКОМІТЕТ 

з питань контролю, координації, інформаційно-аналітичного                                              

та науково-дослідного забезпечення боротьби                                                                    

з організованою злочинністю і корупцією 

Питання: 

 контролю, координації та сприяння діяльності органам, які 

здійснюють боротьбу з організованою злочинністю і 

корупцією та беруть у ній участь; 

 організації інформаційно-аналітичного забезпечення боротьби 

з організованою злочинністю і корупції; 

 взаємодії з науково-дослідними установами у сфері боротьби 

з організованою злочинністю і корупцією. 

 

ПІДКОМІТЕТ                                                                                                                                 

з питань боротьби з тероризмом 

Питання: 

здійснення аналізу практики застосування Закону України „Про 

боротьбу з тероризмом”; 

підготовки та внесення на розгляд Комітету законопроектів щодо 

боротьби з тероризмом. 
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ПІДКОМІТЕТ                                                                                                                                                   

з питань запобігання та протидії                                                                                

легалізації (відмиванню)                                                                               

доходів, одержаних злочинним шляхом 

Питання: 

моніторинг та контроль виконання Закону України „Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму”; 

підготовки та внесення на розгляд Комітету законопроектів щодо 

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних протиправним 

шляхом; 

моніторинг та контроль виконання рекомендацій Групи з розробки 

фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ). 

ПІДКОМІТЕТ 

з питань міжнародного співробітництва                                                                                       

у сфері боротьби з організованою злочинністю                                                                             

і тероризмом та протидії легалізації (відмиванню) доходів,                                                      

одержаних злочинним шляхом 

Питання: 

 міжнародного співробітництва з питань боротьби з 

організованою злочинністю, корупцією, тероризмом і 

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом; 

 реалізації положень: 

Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції; 

Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією; 

Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією; 

Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності; 

Єдиної  конвенції про наркотичні засоби 1961 року; 

Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу 

проти незаконного обігу наркотичних засобів і 

психотропних речовин; 

Конвенції Ради Європи про протидію торгівлі людьми; 
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Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та 

конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про 

фінансування тероризму; 

Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням 

тероризму; 

Міжнародної конвенції про боротьбу з захопленням 

заручників; 

Конвенції про маркування пластичних вибухових речовин з 

метою їх виявлення; 

Міжнародної конвенції про боротьбу з бомбовим 

тероризмом; 

Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом; 

Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного 

тероризму; 

Конвенції Ради Європи про запобігання тероризму. 

ПІДКОМІТЕТ                                                                                                                            

з питань взаємодії з громадянським суспільством 

Питання: 

дотримання прав і свобод людини і громадянина органами, які 

здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, торгівлею людьми, 

наркоманією і тероризмом та протидіють корупції; 

взаємодії з громадськими та неурядовими організаціями. 

 


