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     ПЛАН РОБОТИ 
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№ 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; 

протокол № 25 

Матейченко К.В. Чілікіна А.В. вересень-
жовтень 

2 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.) 

10.11.2015 - 

прийняти за основу; 

протокол № 46 

Соболєв Є.В. Чілікіна А.В. вересень-

жовтень 

3. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

07.10.2015 - Матейченко К.В. Дацун В.Д. вересень-
жовтень 



(щодо обов'язкового відчуження 

істотної участі в юридичній особі 

суб'єктами, на яких поширюється дія 

Закону України Про запобігання 

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

Дерев’янко Ю.Б., Суслова І.М.) 

прийняти за основу; 

протокол № 38 

4. 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; 

протокол № 31 

24.11.15 – ВРУ 

прийняття рішення 

відкладено; 

Чумак В.В. Чілікіна А.В. вересень-

жовтень 

 

5. 

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) 

11.11.15 – прийняти 

за основу; 

протокол № 47 

Соболєв Є.В. Дацун В.Д. вересень-
жовтень 

6. Проект Закону України про внесення 

змін Закону України "Про запобігання 

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) 

10.11.2015 – 

прийняти за основу; 

протокол № 46 

Соболєв Є.В. Мігай М.М. вересень-

жовтень 

7. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо вимог 

27.01.2016 – 

прийняти за основу; 

Попов І.В. Вишневська К.О. вересень-

жовтень 



фінансового контролю з метою 

запобігання корупції (реєстр. № 3787 від 

05.01.16, н. д. Парубій А.В., Сироїд О.І. та інші) 

протокол № 56 

8. Проект Закону про внесення змін до 

розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні 

положення" Закону України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо запобігання і 

протидії політичній корупції" (реєстр.       № 

4706 від 20.05.16, н. д. Зубач Л.Л.) 

06.07.2016 – 

прийняти за основу; 

протокол № 77 

Соболєв Є.В. Дацун В.Д. вересень-
жовтень 

9. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

(щодо діяльності Національного 

антикорупційного бюро України) (реєстр. 

№ 4812 від 14.06.16, н. д. Гопко Г.М., Романюк В.М. 

та інші) 

06.07.2016 – 

прийняти за основу  і 

в цілому; 

протокол № 77 

Соболєв Є.В. Чілікіна А.В. вересень-

жовтень 

10. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

запобігання корупції (реєстр. № 4416 від 

13.04.16., н. д. Співаковський О.В., Соболєв Є.В. та 

інші) 

01.06.2016 – 

прийняти за основу; 

протокол № 73 

Соболєв Є.В. Мігай М.М. вересень-

жовтень 

11. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

уточнення окремих положень) (реєстр. № 

4262 від 17.03.16., н. д. Парубій А.В., Соляр В.М. та 

інші) 

13.04.2016 – 

прийняти за основу; 

протокол № 68 

 

Соболєв Є.В. 

 

Чілікіна А.В. 

 

вересень-

жовтень  

12. 

 

Проект Закону про внесення зміни до 

статті 25 Закону України "Про 

07.09.2016 – 

прийняти за основу; 

Тимошенко 

Ю.В.  

Мігай М.М. 

 

вересень-

жовтень  



запобігання корупції" (щодо уточнення 

кола осіб, на яких не поширюється 

обмеження щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності) 

(реєстр. № 4944 від 12.07.16., н. д. Бурбак М.Ю., 

Корчик В.А. та інші) 

протокол № 81 

 

 

13. Проект Закону про захист викривачів і 

розкриття інформації про шкоду або 

загрозу суспільним інтересам майна 

(реєстр. № 4038а від 20.07.16., н. д. Заліщук С., 

Лещенком С.А. та іншими) 

 

05.10.2016 – 

прийняти за основу; 

протокол № 84 

 

Чумак В.В. 

 

Дацун В.Д. 

 

вересень-

жовтень  

14. 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо розширення сфери 

застосування спеціальних перевірок 

(реєстр. № 5409 від 16.11.16., н. д. Силантьєв Д.О., 

Ляшко О.В. та інші)  

08.02.2017 – 

прийняти за основу; 

протокол № 94 

 

Соболєв Є.В. 

 

Чілікіна А.В. вересень-

жовтень 

15. 

 

Проект Закону про Дисциплінарний 

статут Національного       

антикорупційного бюро України 

(реєстр. № 5581 від 22.12.16., н. д. Чумак В.В., 

Соболєв Є.В. та інші) 

08.02.2017 – 

прийняти за основу; 

протокол № 94 

 

Чумак В.В. Чілікіна А.В. жовтень-

листопад 

16. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" (щодо визначення посадової 

особи юридичної особи публічного 

21.06.2017 

прийняти за основу; 

протокол № 106 

Матейченко К.В. Дацун В.Д. жовтень-

листопад 



права) (реєстр. № 5672д  від 14.03.2017 н.д. 

Матейченко К.В., Тимошенко Ю.В. та інші) 

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

17. Проект Закону про внесення змін до 

чинного законодавства України щодо 

вдосконалення механізму встановлення 

протипоказань для повноцінного 

виконання своїх функціональних 

обов'язків особами, які займають або 

претендують на посади, що 

передбачають зайняття відповідального 

або особливо відповідального 

становища, а також посад з підвищеним 

корупційним ризиком (реєстр. № 5707 від 

24.01.17., н.д. Савчук Ю.П., Добродомов Д.Є. та 

інші) 

 Соболєв Є.В. Дацун В.Д. вересень-

грудень 

18. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо громадянства осіб, які 

претендують на зайняття посад з 

відповідальним або особливо 

відповідальним становищем, а також з 

підвищеним корупційним ризиком 

(реєстр. № 6196 від 15.03.2017 н.д. Чумак В.В.) 

 

 

Соболєв Є.В. Чілікіна А.В. вересень-

грудень 

19. 

 

Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 
 Соболєв Є.В. Мігай М.М. вересень-

грудень 



корупції" щодо врегулювання окремих 

питань застосування превентивних 

антикорупційних механізмів (реєстр. № 

6209 від 17.03.2017 н.д. Береза Б.Ю.) 

20. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо встановлення грошової 

винагороди для викривачів (реєстр. № 6225 

від 23.03.2017 н.д. Рабінович В.З.) 

 
Соболєв Є.В. Дацун В.Д. вересень-

грудень 

21. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо особливостей 

фінансового контролю окремих 

категорій осіб (реєстр. № 6271 від 31.03.2017 

н.д. Тимошенко Ю.В., Соболєв С.В. та інші) 

 Соболєв Є.В. Вишневська К.О. вересень-

грудень 

22. Проект Закону про внесення зміни до 

статті 46 Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо зазначення 

відомостей про громадянство 

(підданство) іншої держави 

(громадянства (підданства) інших 

держав у разі його (їх) наявності (реєстр. 

№ 6272 від 31.03.2017 н.д. Ляшко О.В., Вовк В.І. та 

інші) 

 Соболєв Є.В. Чілікіна А.В. вересень-

грудень 

23. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо підстав дострокового 

припинення повноважень члена 

 Соболєв Є.В. Мігай М.М. вересень-

грудень 



Національного агентства з питань 

запобігання корупції (реєстр. № 6278 від 

03.04.2017 н.д. Москаленко Я.М.) 

24. Проект Закону про внесення змін до 

статті 45 Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо 

удосконалення порядку подання 

декларації з метою запобігання збоїв у 

роботі електронної системи) (реєстр. № 

6289 від 05.04.2017 н.д. Сольвар Р.М., Арюшенко 

І.А. та інші.) 

 Соболєв Є.В. Вишневська К.О. вересень-

грудень 

25. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" (щодо вдосконалення вимог 

контролю за діяльністю Національного 

агентства з питань запобігання корупції) 

(реєстр. № 6294 від 06.04.2017 н.д. Мураєв Є.В., 

Рабінович В.З.)  

 Соболєв Є.В. Мігай М.М. вересень-

грудень 

26. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" (щодо депутатів сільських рад) 

(реєстр. № 6300 від 06.04.2017 н.д. Демчак Р.Є., 

Спориш І.Д. та інші)   

 Соболєв Є.В. Вишневська К.О. вересень-

грудень 

27. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" та до Регламенту Верховної 

Ради України щодо посилення 

парламентського контролю за 

 Соболєв Є.В. Мігай М.М. вересень-

грудень 



діяльністю Національного агентства з 

питань запобігання корупції та 

спрощення порядку звільнення Голови 

та членів агентства (реєстр. № 6325 від 

10.04.2017 н.д. Рабінович В.З.)   

28. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо удосконалення порядку 

організації роботи Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

(реєстр. № 6335 від 11.04.2017 Кабінет Міністрів 

України)     

 Соболєв Є.В. Мігай М.М. вересень-

грудень 

29. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України щодо 

забезпечення ефективності та 

незалежності діяльності Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

(реєстр. № 6387 від 14.04.2017 н.д. Чумак В.В., 

Новак Н.В. та інші)     

 Соболєв Є.В. Мігай М.М. вересень-

грудень 

30. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо доповнення переліку 

суб'єктів декларування Президентами 

України, після перебування на посаді 

(реєстр. № 6399 від 20.04.2017 н.д.              

Кривохатько В.В.)     

 Соболєв Є.В. Вишневська К.О. вересень-

грудень 

31. Проект Закону про внесення змін до 

статті 46 Закону України "Про 
 Соболєв Є.В. Вишневська К.О. вересень-

грудень 



запобігання корупції" щодо внесення до 

декларації даних про лікування та/або 

навчання осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та їх 

близьких осіб (реєстр. № 6434 від 11.05.2017 

н.д. Рабінович В.З.)     

32. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" (щодо віднесення до суттєвих 

змін у майновому стані отримання 

певних видів доходу) (реєстр. № 6499 від 

25.05.2017 н.д. Мураєв Є.В.)     

 Соболєв Є.В. Вишневська К.О. вересень-

грудень 

33. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо перезавантаження 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції (реєстр. № 6549 від 

06.06.2017 н.д. Алексєєв І.С., Артюшенко І.А.)     

 Соболєв Є.В. Вишневська К.О. вересень-

грудень 

34. Проект Закону про внесення зміни до 

статті 27 Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо роботи 

близьких осіб військових посадових осіб 

(реєстр. № 6561 від 08.06.2017 н.д. Паламарчук 

М.П., Король В.М. та інші)      

 Соболєв Є.В. Чілікіна А.В. вересень-

грудень 

35. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо 

забезпечення відкритості для 

 Соболєв Є.В. Вишневська К.О. вересень-

грудень 



суспільства інформації про 

фінансування діяльності громадських 

об'єднань та використання міжнародної 

технічної допомоги реєстр. № 6674 від 

10.07.2017 Президент України)      

36. Проект Постанови про створення 

депутатської робочої групи з питань 

перевірки фактів законності виплати 

премій керівникам та заступникам 

керівників правоохоронних органів, 

членам Національного агентства з 

питань запобігання корупції, міністрам 

та їх заступникам у 2016 році (реєстр. № 

6526 від 30.05.2017 н.д. Каплін С.М.)      

 Соболєв Є.В. Рій В.О. вересень-

грудень 

37. Проект Постанови про створення 

депутатської робочої групи з питань 

розслідування проблемної ситуації, яка 

склалася навколо видавництва 

"Страна.UA" з метою забезпечення 

громадського і депутатського контролю 

за законним, неупередженим та 

об'єктивним розслідуванням справи 

(реєстр. № 6654 від 26.06.2017 н.д. Каплін С.М.)      

 Соболєв Є.В. Рій В.О. вересень-

грудень 

38. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України (щодо 

запобігання корупції окремими 

суб'єктами виборчого процесу) (реєстр. № 

 Соболєв Є.В. Вишневська К.О. вересень-

грудень 



7049 від 30.08.2017 н.д. Буглак Ю.О.,             

Дехтярчук О.В. та інші)      

Розділ ІІІ. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету (із зазначенням дати і місця 

проведення засідань) 

39. 

 

 

Виїзне засідання Комітету до                             

м. Львова у співпраці з програмою 

РАДА (USAID) 

жовтень 2017-

лютий 2018 

 

Соболєв Є.В. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

 

40. Виїзне засідання Комітету до                             

м. Запоріжжя у співпраці з програмою 

РАДА (USAID) 

жовтень 2017-

лютий 2018 

 

Соболєв Є.В. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

 

Розділ ІV. Питання, які розглядаються Комітетом                                                                                                                                         

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

41. Щодо стану виконання вимог Закону 

України «Про запобігання корупції» в 

частині роботи електронної системи 

подання та оприлюднення декларацій 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування  

листопад Соболєв Є.В. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

– 

 

Розділ V. Питання, які пропонується розглянути                                                                                                                                          

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



42. Слухання у Комітеті на тему: «Щодо 

можливих корупційних ризиків при 

забезпеченні потреб Збройних Сил 

України сучасними засобами зв’язку»  

жовтень Соболєв Є.В.                Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

– 

 

Розділ VІ. Конференції, семінари, «круглі столи»,                                                                                                                                            

інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю 

43. Круглий стіл на тему: «Актуальні 

питання реалізації антикорупційного 

законодавства» у співпраці з програмою 

РАДА (USAID)  

вересень Соболєв Є.В. 

 

Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

44. 

 

 

 

 

Інформаційні заходи для громадськості і 

громадських організацій у регіонах 

України на тему: «Впровадження 

правових антикорупційних новел в 

національне законодавство» у співпраці 

з програмою РАДА (USAID) 

упродовж     

усього                 

періоду 

 

члени Комітету  

 

 

Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

– 

 

 

 

45. Участь у роботі конференцій, семінарів, 

засіданнях «круглих столів» тощо з питань 

запобігання і протидії корупції 

упродовж     

усього                 

періоду 

члени Комітету Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

Голова Комітету Секретар Комітету Керівник секретаріату Комітету 
   

   



Є. СОБОЛЄВ Д. ДОБРОДОМОВ Ю. СОРОЧИК 

 

 

 

 


