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II. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд  

Верховної Ради України Комітет бере участь (індекс 3) 

 

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

щодо удосконалення окремих положень з питань діяльності Національного 

антикорупційного бюро України (реєстр. № 2183а, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи - народні депутати України Мамчур Ю.В.,        

Рибак І.П.). 

 

     Доповідач Заступник голови Комітету Чумак В.В., 

                                            відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

        2а. 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. 
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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. 

 

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. 

                         відповідальний від секретаріату Комітету Карман Ю.В. 

 

4. Про затвердження:  

- Положення про Раду громадського контролю при Комітеті Верховної 

Ради України з питань запобігання і протидії корупції;  

- Порядку проведення відкритого конкурсного відбору кандидатів на 

посаду експертів Ради громадського контролю;  

- Переліку питань до другого етапу відкритого конкурсу з відбору 

кандидатів на посади експертів Ради громадського контролю; 

- Складу конкурсної комісії для проведення відкритого конкурсу з 

відбору кандидатів на посади експертів Ради громадського контролю;  

- Оголошення щодо початку проведення відкритого конкурсу з відбору 

кандидатів на посади експертів Ради громадського контролю.  

               

                    Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

 

5. Різне. 

 


