
                                                                                            

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 

16 листопада 2016 року 

початок о 15:00  

 

I. Організація роботи Комітету   

 

1. Про зустріч з Головою Консультативної місії Європейського Союзу 

Кястутісом Ланчінскасом.  

 

1а. Про затвердження результатів засідання Комітету від 9 листопада 

2016 року.  

Доповідачі Голова Комітету Соболєв Є.В. 

 

 

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 статті 366-1 Кримінального 

кодексу України щодо посилення відповідальності за декларування 

недостовірної інформації (реєстр. № 5175, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Єднак О.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

                                                             

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

України щодо розширення сфери фінансового контролю та врегулювання 

окремих питань застосування антикорупційних механізмів (реєстр. № 5318, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат України   

Дерев’янко Ю.Б.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. 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) 

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

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.  

                                                 

4а. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.  

                                                 

4б. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.  

                                                              

4в. 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. 

4г. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та 

результатів проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.  

                                                             

  

IV. Проекти нормативно-правових актів, 

в яких виявлено корупціогенні фактори (індекс 17) 

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

України щодо здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища в частині дотримання земельного 

законодавства, використання та охорони земель усіх категорій та форм 

власності, родючості ґрунтів (реєстр. № 4356-1, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народні депутати  України Гуляєв В.О., Кривошея Г.Г.,         

Демчак Р.Є.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  
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6. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в 

Україні» (щодо підтримки малого та середнього підприємництва)  (реєстр.      

№ 4440, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати  України 

Лабазюк С.П., Люшняк М.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.                                                 

7. Про проект Закону про внесення зміни до статті 4 Бюджетного 

кодексу України (реєстр. № 4747, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат  України Немировський А.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  
 

8. Про проект Закону про внесення змін до розділу ІХ «Рентна плата» 

Податкового кодексу України щодо деяких питань оподаткування рентною 

платою (реєстр. № 4850, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Лопушанський А.Я.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  
 

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

України щодо особливостей стягнення в дохід держави необґрунтованих 

активів та активів, власник яких не встановлений (реєстр. № 4890, суб’єкт 

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

Тетерук А.А. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

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

радіочастотний ресурс України» (щодо забезпечення умов ефективного 

використання радіочастотного ресурсу)» (реєстр. № 5019, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Денісова Л.Л.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

11. Про проект Закону  про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України щодо забезпечення умов ефективного використання радіочастотного 

ресурсу (реєстр. № 5020, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Денісова Л.Л.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

12. Про проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу 

України щодо забезпечення умов ефективного використання радіочастотного 

ресурсу (реєстр. № 5021, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Денісова Л.Л.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

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

виконавче провадження» (щодо заборони звернення стягнення на деякі 

об’єкти нерухомого майна фізичної особи) (реєстр. № 5059, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Тимошенко Ю.В.).  
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Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

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

регулювання містобудівної діяльності» (щодо граничного розміру пайової 

участі у розвитку інфраструктури населеного пункту замовників будівництва 

об'єктів промисловості та сільського господарства) (реєстр. № 5076 

доопрацьований, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати 

України Денисенко В.І., Дзюблик П.В. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

15. Про проект Закону про додаткове фінансування програм соціального 

захисту населення і обороноздатності країни за рахунок конфіскованих коштів 

та коштів, отриманих і спрямованих до державного бюджету від реалізації 

майна за рішенням суду за вчинення корупційного та пов'язаного з корупцією 

правопорушення (реєстр. № 5088, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народні депутати України Денісова Л.Л., Бурбак М.Ю., Горбунов О.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

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

забезпечення комерційного обліку природного газу» (щодо захисту прав 

споживачів при встановленні вузлів комерційного обліку природного газу) 

(реєстр. № 5093 доопрацьований, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Воропаєв Ю.М.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

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

щодо створення місцевих фондів розвитку туризму та цільового використання 

їх коштів (реєстр. № 5103, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні 

депутати України Вадатурський А.О., Романова А.А. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

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

щодо надання можливості органам місцевого самоврядування враховувати 

кон’юнктуру ринку при визначені розміру ставки туристичного збору (реєстр. 

№ 5104, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати України 

Вадатурський А.О., Романова А.А. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

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

України (щодо посилення відповідальності за правопорушення, учинені 

відносно працівників правоохоронних органів) (реєстр. № 5110, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України Найєм М.М., Тетерук А.А. 

та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  
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20. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (реєстр. № 5130 доопрацьований, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – Кабінет Міністрів України).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

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

(щодо удосконалення складання та виконання бюджетів (реєстр. № 5131 

доопрацьований, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  Кабінет Міністрів 

України).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

22. Про проект Закону про внесення змін до чинного законодавства щодо 

відновлення можливості апеляційного та касаційного  оскарження прокурором, 

органом державної влади, органом місцевого самоврядування чи іншим 

суб’єктом владних повноважень (реєстр. № 5151, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народні депутати України Сольваром Р.М., Розенблатом Б.С.  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

23. Про проект про внесення змін до статті 469 Кримінального 

процесуального кодексу України щодо окремих питань удосконалення 

інституту угод про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи 

обвинуваченим (реєстр. № 5211, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Паламарчук М.П.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

24. Про проект про внесення змін до Кримінального процесуального 

кодексу України щодо окремих питань визначення підслідності для 

забезпечення оперативності та ефективності кримінального провадження 

(реєстр. № 5212, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат 

України Паламарчук М.П.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

25. Про проект про внесення змін до Митного кодексу України (щодо 

зняття мита на устаткування та обладнання) (реєстр. № 5251, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Головко М.Й.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

26. Про проект про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо 

зняття оподаткування податком на додану вартість устаткування та 

обладнання) (реєстр. № 5258, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Головко М.Й.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

27. Про проект про внесення зміни до частини сьомої статті 108 

Бюджетного кодексу України (щодо делегування повноважень виконавчим 

органам місцевих рад) (реєстр. № 5269, суб’єкт права законодавчої ініціативи 

– народний депутат України Довгий О.С.).  
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Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

Різне. 

28. Про розгляд звернення народного депутата України – голови 

підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері 

запобігання і протидії корупції органами державної влади та місцевого 

самоврядування Дерев’янка Ю.Б.  за зверненням до нього гр. Рапоти К.О. щодо 

можливого вчинення окремими посадовими особами ГУ СБУ у м. Києві та 

Київській області та прокуратури Київської області численних кримінальних 

правопорушень,  а також щодо забезпечення безпеки громадянину Рапоті К.О. 

відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 

участь у кримінальному судочинстві». 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

28.1 Про створення робочої групи щодо дослідження фактів зловживань 

та корупції на підприємствах - учасниках ДК «Укроборонпром». 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

28.2 Про розгляд звернення народного депутата України        

Корнацького А.О. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

 

28.3 Про звернення народного депутата України           

Константіновського В.Л. щодо публічного обговорення відомостей про 

доходи (гроші, кошти та інше майно), які зазначені ним у електронній 

декларації за 2015 рік, що була заповнена на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції.  

                                                 

28.4 Про публічне обговорення відомостей про доходи (гроші, кошти та 

інше майно),  які зазначені  народним депутатом України Гринівим О.І.  у 

електронній декларації за 2015 рік, що була заповнена на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції.  

                                                 

 

 


