
 Затверджено  

рішенням Комітету з питань запобігання і 

протидії корупції                                                 

від 15 вересня 2015 р., протокол № 34 

 ПЛАН РОБОТИ 

Комітету Верховної Ради України                                                                                                                                                        

з питань запобігання і протидії корупції                                                                                                                                                    

на вересень 2015 року – січень 2016 року  

№ Питання, які вносяться на розгляд Комітету 
Термін                             

розгляду Комітетом                         
(місяць) 

Відповідальні за підготовку Пропозиції                        
щодо терміну 

розгляду                 
Верховною Радою 

України          
(місяць) 

члени Комітету 
працівники                                  

секретаріату Комітету 

 

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України 

1. Проект Закону про внесення змін 

Закону України "Про запобігання 

корупції" (щодо проведення 

спеціальної перевірки) (реєстр. № 2485 від 

27.03.2015,  н. д. Ляшко О.В., Чижмарь Ю.В.) 

20.05.2015 - 

прийняти за 

основу; 

жовтень 

Матейченко К.В. Дацун В.Д. вересень - 
жовтень 

2 Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" (щодо чіткого визначення 

кола осіб, які підпадають під термін 

"посадові особи") (реєстр. № 2525              

від 02.04.15,   н. д. Шурма І.М., Шпенов Д.Ю.) 

жовтень Барна О.С. Дацун В.Д. жовтень - 

листопад 

3. Проект Закону України про внесення 

змін до Закону України "Про 

жовтень Барна О.С. Дацун В.Д.  
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запобігання корупції" (щодо чіткого 

визначення кола осіб, які підпадають 

під термін "посадові особи") (реєстр.           

№ 2525-1 від 20.04.15, н. д. Кривошея Г.Г.) 

4. Проект Закону про внесення зміни до 

статті 27 Закону України „Про 

запобігання корупції” (щодо 

обмеження спільної роботи близьких 

осіб, які прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування) (реєстр. № 2736 від 

24.04.15, н. д. Медуниця О.В., Крулько І.І. та інші)  

жовтень Соболєв Є.В. Дацун В.Д. жовтень 

5.  Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

виконання Україною міжнародних 

рекомендацій про фіскальну прозорість 

суддів (реєстр. № 2886 від 18.05.15, н. д. 

Власенко С.В.) 

жовтень Соболєв Є.В. Карман Ю.В. жовтень - 

листопад 

6. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо обов'язкового відчуження 

істотної участі в юридичній особі 

суб'єктами, на яких поширюється дія 

вересень Матейченко К.В. Орел Ю.М. жовтень 
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Закону України "Про запобігання 

корупції") (реєстр. № 2097а від 17.06.15,  н. д. 

Дерев’янко Ю.Б., Суслова І.М.) 

7. Проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання і протидії 

політичній корупції (реєстр. № 2123а від 

19.06.15, н. д. Луценко Ю.В., Лещенко С.А. та 

інші) – друге читання 

вересень Дерев’янко Ю.Б. Дацун В. Д. 16.07.2015 
прийнято у І 
читанні; 
 
жовтень 

8. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

удосконалення окремих положень з 

питань діяльності Національного 

антикорупційного бюро України (реєстр. 

№ 2183а від 30.06.15,  н. д. Мамчур Ю.В., Рибак 

І.П.) 

14.07.15 – 

прийняти за 

основу; 

жовтень 

Чумак В.В. Карман Ю.В. вересень - 

жовтень 

9. Проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання корупції та 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, 

які займають політичні посади (реєстр. 

№ 2343а від 14.07.15, н. д. Чумак В.В., Новак Н.В. 

та інші) 

жовтень Соболєв Є.В. Орел Ю.М. жовтень - 
листопад 

10. Проект Закону України про внесення 

змін Закону України "Про запобігання 

жовтень Соболєв Є.В. Карман Ю.В. жовтень - 
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корупції" (щодо вимог до членів 

конкурсної комісії з відбору кандидатів 

на посади членів Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції) (реєстр. № 2344а від 14.07.15, н. д. 

Соболєв Є.В., Чумак В.В. та інші) 

листопад 

11. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України у 

зв'язку з прийняттям Закону України 

"Про запобігання корупції" (реєстр. № 

2494а від 11.08.15,  Кабінет Міністрів України) 

жовтень Матейченко К.В. 

 

Карман Ю.В. жовтень - 

листопад 

12. Щодо проектів законів України та 

постанов Верховної Ради України 

протягом скликання відповідно до окремих доручень Голови Верховної 

Ради України та Голови Комітету   

Розділ ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції 

13. Щодо проектів законів України та 

постанов Верховної Ради України 

протягом скликання відповідно до окремих доручень Голови Верховної 

Ради України та Голови Комітету 

Розділ ІІІ. Законопроекти, по яких Комітет має здійснити антикорупційну експертизу 

14. Щодо проектів законів України, 

внесених на розгляд Верховної Ради 

України народними депутатами 

України, Кабінетом Міністрів України, 

протягом скликання відповідно до окремих доручень Голови Верховної 

Ради України та Голови Комітету 
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Президентом України, а також 

проектів постанов Верховної Ради 

України  

Розділ ІV. Питання, які розглядаються Комітетом                                                                                                                                         

в порядку контролю за виконанням законів, постанов Верховної Ради України, власних рішень 

15. Щодо стану реалізації законодавства в 

частині вільного доступу до реєстрів 

речових прав на нерухоме майно, 

транспортні засоби та з інших питань 

вересень Соболєв Є.В. Карман Ю.В.  – 

16 Щодо стану функціонування 

банківської системи та діяльності 

Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб 

жовтень Барна О.С. Вишневська К.О. – 

 

17. Щодо здійснення незаконної забудови 

у м. Києві (у тому числі на території 

міських парків, дитячих майданчиків 

тощо) 

жовтень Чумак В. В., 

Соболєв Є.В., 

Береза Б. Ю. 

Вишневська К.О., 

Желих Н.М. 

– 

 

18. Щодо стану реалізації Закону України 

„Про очищення влади” 

жовтень Дерев’янко Ю.Б. Дацун В.Д. – 
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Розділ V. Питання, які пропонується розглянути                                                                                                                                          

на парламентських слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті 

19. Слухання у Комітеті на тему: „Про стан 

реалізації законодавства в частині 

роботи Єдиного реєстру речових прав 

на нерухоме майно і Єдиного реєстру 

юридичних та фізичних осіб - 

підприємців (щодо відображення 

інформації про кінцевих 

вигодоодержувачів) та формування і 

ведення Єдиного державного реєстру 

осіб, які вчинили корупційні 

правопорушення”  

жовтень Соболєв Є.В. Карман Ю.В., 

Вишневська К.О. 

 

– 

20. Круглий стіл на тему: „Актуальні 

питання реалізації антикорупційного 

законодавства”  

листопад Чумак В.В. 

 

Дацун В.Д., 

Рій В.О. 

– 

21. Виїзні засідання Комітету до                             

м. Сєверодонецьк Луганської області 

вересень Соболєв Є.В. Карман Ю.В. – 

 

22. Виїзні засідання Комітету  протягом скликання відповідно до окремих рішень Комітету 
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Розділ VІ. Конференції, семінари, „круглі столи”,                                                                                                                                            

інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю 

23. Семінар „Відновлення демократії в 

Україні” в рамках проекту JICA  

вересень  Сорочик Ю.Ю., 

Орел Ю.М. 

– 

 

24. Участь у роботі конференцій, семінарів, 

засіданнях „круглих столів” тощо з 

питань запобігання і протидії корупції  

упродовж     

усього                 

періоду 

члени Комітету  працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

 

 

 

Голова Комітету Секретар Комітету Завідувач секретаріату Комітету 
   

   

Є. СОБОЛЄВ Д. ДОБРОДОМОВ Ю. СОРОЧИК 

 


