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I. Проекти нормативно-правових актів,                                                                            

які опрацьовуються Комітетом на предмет відповідності                                      

вимогам антикорупційного законодавства (індекс 16)                                                    

та з метою проведення антикорупційної експертизи (індекс 17) 

          1. Про проект Закону про порядок продовження реформування системи 

охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та 

місті Києві (реєстр. № 2050, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народні 

депутати України Богомолець О.В., Корчинська О.А. та інші). 

                                                                             

              відповідальний від секретаріату Комітету Орел Ю.М. 

II. Проекти нормативно-правових актів,  

в яких виявлено корупціогенні фактори 

 

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

регулювання містобудівної діяльності” щодо забезпечення умов розвитку 

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

права законодавчої ініціативи  - народні депутати України         

Мартовицький А.В., Павлов К.Ю. та інші.).   

                                                                            відповідальний від секретаріату Комітету Дацун В.Д 
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3. Про проект Закону  про страхування (реєстр. № 1797-1, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи  - народні депутати України Поляков М.А.,       

Рибалка С.В. та інші).   

                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю. В. 

 4. Про проект Закону про ломбарди та ломбардну діяльність (реєстр.    

№ 1800, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народні депутати України 

Поляков М.А., Романюк В.М.).   

                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю. В. 

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

(шодо посилення фінансової самодостатності територіальних громад) (реєстр.    

№ 1899,доопрацьований,  суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народні 

депутати України Тимошенко Ю.В., Кириленко І.Г. та інші).   

                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю. В. 

6. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

(щодо посилення фінансової самодостатності територіальних громад) (реєстр.    

№ 1900, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народні депутати України 

Тимошенко Ю.В., Кириленко І.Г. та інші).   

                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю. В.  

           7. Про проект Закону про внесення зміни  до статті 3 Регламенту 

Верховної Ради України (щодо скорочення днів трансляції пленарних засідань) 

(реєстр. № 2075, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - народний депутат 

України Рабінович В.З.). 

                                                                       відповідальний 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., Мірошниченко І.В.).   

                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю. В. 

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

(щодо оптимізації бази оподаткування для платників єдиного податку 

четвертої групи) (реєстр. № 2160, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - 

народні депутати України Кучер М.І., Бакуменко О.Б., Юрчишин П.В.). 

                                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Магдяк А.Я.   

           10. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо оптимізації бази оподаткування для платників єдиного податку 
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четвертої групи) (реєстр. № 2160-1, суб’єкт права законодавчої ініціативи  - 

народний депутат України Нестеренко В.Г.). 

                                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Магдяк А.Я.  

           11. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо оподаткування легкових автомобілів (реєстр. № 2161, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи  - народні депутати України Чумак В.В., 

Продан О.П. та інші.). 

                                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Магдяк А.Я.   

            

           12. Різне. Про заяву автора телепрограми „Наші гроші” талеканалу Zik  

Бігус Д.С. щодо злочинних дій керівника Південно – Західної залізниці           

О. Кривопішина. 

      Доповідач Секретар  Комітету Добродомов Д.Є.,  

                                                          відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю. В. 

 

           13. Різне. Про звернення  до  Міністра  внутрішніх справ  України 

Авакова А.Б.  щодо проведення повної, всебічної перевірки відносно 

працівників Міністерства внутрішніх справ, які раніше проходили службу у 

спецпідрозділі „Беркут”.  

                                                      Доповідач Секретар  Комітету Добродомов Д.Є.,  

                                                              відповідальний від секретаріату Комітету Дацун В.Д. 

 

 

 

 

 

 

 


