
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Проект 

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

6 липня 2016 року 

початок о 15:00  

 

I. Організація роботи Комітету   

1. Про затвердження Рекомендацій парламентських слухань на тему: 

«Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні»,  що відбулися 18 

травня 2016 року. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

 

2. Про затвердження результатів проведення виїзного засідання 

Комітету до смт. Коцюбинське Київської області. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

 

3. Про звернення народного депутата України – голови підкомітету  з 

питань взаємодії з громадянським суспільством  Луценка І.В. щодо 

перегляду висновку Комітету від 3 червня 2015 року до проекту Закону 

України про Товариство сприяння обороні України (реєстр. №. 2496) на 

предмет вимогам антикорупційного законодавства.  

Доповідачі Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

народний депутат України Луценко І.В. 

 

II. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд 

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 3) 

4. Про проект Закону України «Про внесення змін до розділу II 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній 

корупції» (реєстр. № 4706, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Зубач Л.Л.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

                                                               

5. Про проект Закону України про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України (щодо діяльності Національного  
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антикорупційного бюро України) (реєстр. № 4812, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України Гопко Г.М.,      

Романюк В.М. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

 

III. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд  

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 15) 

6. Про проект Закону про оперативно-розшукову діяльність  (реєстр. 

№ 4778, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати України 

Кожем’якін А.А., Паламарчук М.П. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В., 

 

IV. Проекти нормативно-правових актів,                                                                            

які опрацьовуються Комітетом на предмет відповідності                                      

вимогам антикорупційного законодавства (індекс 16)                                                    

та з метою проведення антикорупційної експертизи (індекс 17) 

 

7. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

7а. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

7б. 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.,  

                                                 

7в. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

7г. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   
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Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

7д. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

7є. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.,  

 

 

V. Проекти нормативно-правових актів, 

в яких виявлено корупціогенні фактори (індекс 17) 

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

адвокатуру та адвокатську діяльність»  (реєстр. № 2270, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Лубінець Д.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

9. Про проект Закону про віднесення земель державної власності за 

межами    населених    пунктів    до    комунальної    власності        об’єднаних  

територіальних громад (реєстр. № 3510 доопрацьований, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України Федорук М.Т.,        

Бойко О.П. та інші). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

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

України щодо розмежування земель державної та комунальної власності на 

територіях об’єднаних територіальних громад та врегулювання інших 

земельних відносин  (реєстр. № 3510-1 доопрацьований, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України Амельченко В.В., 

Макар’ян Д.Б. та інші). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

11. Про проект Закону про застосування тимчасового спеціального 

режиму митного контролю та митного оформлення на території Одеської 

області (реєстр. № 4140, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Власенко С.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                 

12. Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

(щодо застосування Закону України «Про застосування тимчасового 

спеціального режиму митного контролю та митного оформлення на території 
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Одеської області») (реєстр. № 4145, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Власенко С.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                 

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

регулювання містобудівної діяльності» щодо пайової участі (реєстр. № 4243, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати України       

Бублик Ю.В., Ревега О.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                 

14. Про проект Закону про внесення змін до статті 40 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» (щодо безоплатної передачі до 

комунальної власності відповідного населеного пункту частини житлових 

приміщень у спорудженому будинку) (реєстр. № 4282-1, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Голубов Д.І.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                 

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

України щодо визначення цільового призначення земельних ділянок, 

зайнятих захисними насадженнями лінійного типу  (реєстр. № 4296 

доопрацьований, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат 

України Бублик Ю.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

16. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо строків розгляду клопотання про 

застосування запобіжного заходу) (реєстр. № 4305, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Тетерук А.А.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

17. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України (щодо встановлення відповідальності за невиконання річного 

фінансового плану державного підприємства, порушення порядку його 

затвердження/погодження) (реєстр. № 4396, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Мураєв Є.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

18. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо уточнення ознак класифікації за групами платників єдиного 
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податку) (реєстр. № 4397, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Мураєв Є.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

19. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності» (щодо відтермінування заборони на 

відведення земельних ділянок) (реєстр. № 4415, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Міщенко С.Г.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

20. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

державну службу» щодо деяких особливостей функціонування державної 

служби (реєстр. № 4489, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Князевич Р.П.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

21. Про проект Закону про державне регулювання у сфері транспорту  

(реєстр. № 4640, суб’єкт права законодавчої ініціативи – Кабінет Міністрів 

України). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

                                                 

22. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

правонаступництво України» щодо скасування дії актів СРСР на території 

України (реєстр. № 4650, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні 

депутати  України Продан О.П., Острікова Т.Г. та інші). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

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

України у сфері автомобільного транспорту з метою приведення їх у 

відповідність з актами Європейського Союзу (реєстр. № 4683, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – Кабінет Міністрів України.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

24. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо 

оформлення права власності на нерухоме майно (реєстр. № 4768, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи – народний депутат України      

Лопушанський А.Я.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  
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25. Про проект Закону про території зі спеціальним 

екологічним статусом (реєстр. № 4785, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України  Балицький Є.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

26. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України (щодо особливостей оподаткування на територіях зі спеціальним 

екологічним статусом) (реєстр. № 4786, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Балицький Є.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  
 

27. Про проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України (щодо особливостей фінансування територій зі спеціальним 

екологічним статусом) (реєстр. № 4787, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України  Балицький Є.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.,  

 

28. Різне. 


