
 

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  

(ВУЛ. САДОВА, 3-А, ЗАЛ ЗАСІДАНЬ №330)  

7 лютого 2018 року 

початок о 15:00 

  

I. Організація роботи Комітету   

1. Про розклад засідань Комітету на березень 2018 року.  

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

2. Про план  роботи Комітету на лютий – липень 2018 року. 

Доповідач Секретар Комітету Добродомов Д.Є. 

3. Про пропозиції Комітету до проекту порядку денного пленарних 

засідань восьмої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

4. Звіт про підсумки роботи Комітету у вересні 2017 року – січні 2018 року. 

Доповідач Секретар Комітету Добродомов Д.Є. 

5. Про проведення 16 травня 2018 року парламентських слухань на тему: 

«Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні».  

       Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

6. Про проект положення про кваліфікаційний відбір  кандидата від 

Верховної Ради України у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами одержаними від корупційних та інших злочинів.   

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

7. Про оголошення проведення кваліфікаційного відбору кандидата від 

Верховної Ради України у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності 

Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління 

активами одержаними від корупційних та інших злочинів.   

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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8. Про проект положення про кваліфікаційний відбір  кандидата від 

Верховної Ради України у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) 

діяльності Національного антикорупційного бюро України.  

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

9. Про оголошення проведення кваліфікаційного  відбору кандидата від 

Верховної Ради України у члени комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) 

діяльності Національного антикорупційного бюро України.  

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
 

II. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд  

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 3) 

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

України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції» 

(реєстр. № 7409, суб’єкт права законодавчої ініціативи – Кабінетом Міністрів 

України). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

                               

11. Про 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, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи – народний депутат України Кривохатько В.В.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

III. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд  

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 15) 

12. Про проект Закону про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – Президент України). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

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

судоустрій і статус суддів» щодо антикорупційного суду (реєстр. № 7440-1, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат України       

Писаренко В.В). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

14. Про проект Закону про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440-

2, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат України          

Каплін С.М.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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15. Про проект Закону про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440-

3, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати України             

Сотник О.С., Войціцька В.М. та інші). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

16. Про проект Закону про Вищий антикорупційний суд (реєстр. № 7440-

4, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат України             

Луценко І.В.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

                                

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

судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» (реєстр. № 7441, суб’єкт права законодавчої ініціативи 

– Президент України). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

                                

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

судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Вищий 

антикорупційний суд» (реєстр. № 7441-1, суб’єкт права законодавчої ініціативи 

– народні депутати України Сотник О.С., Войціцька В.М. та інші). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

                                

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

судоустрій і статус суддів» у зв’язку з прийняттям Закону України «Про 

запобігання корупції» (реєстр. № 7388, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

Кабінет Міністрів України). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

IV. Проекти нормативно-правових актів,                                                                            

які опрацьовуються Комітетом на предмет відповідності                                      

вимогам антикорупційного законодавства (індекс 16)                                                    

та з метою проведення антикорупційної експертизи (індекс 17) 

20.  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 перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

20а. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи).  
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Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

                               

20б. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи).  

  Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

20в. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

20г. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи).  

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

20д. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

 

V. Проекти нормативно-правових актів, 

в яких виявлено корупціогенні фактори (індекс 17) 

21. Про проект Закону про внутрішній водний транспорт (реєстр. № 2475а 

доопрацьований, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народні депутати 

України Козир Б.Ю., Кононенко І.В. та інші). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

22. Про проект Закону про внесення змін до підрозділу 4 розділу ХХ 

Податкового кодексу України щодо безнадійної заборгованості суб'єктів 

господарювання, які втратили можливість здійснення господарської діяльності 

на тимчасово неконтрольованих територіях (реєстр. № 6030, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи –  народні депутати України Денисенко А.П.,       

Кужель О.В. та інші). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

державну підтримку сільського господарства України» (щодо Аграрного фонду) 

(реєстр. № 6055 доопрацьований, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  

народні депутати України Козир Б.Ю., Кононенко І.В. та інші). 
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Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

України (щодо вирішення проблемних питань проведення антитерористичної 

операції та посилення боротьби з тероризмом) (реєстр. № 6079, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи –  народні депутати України  Македон Ю.М.,           

Вінник І.Ю.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

25. Про проект Закону про внесення змін до розділу ХХ «Перехідні 

положення» Податкового кодексу України щодо розвитку виробництва в 

Донецькій і Луганській областях шляхом стимулювання залучення інвестицій в 

реальний сектор економіки (реєстр. № 6336, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи –  народні депутати України  Кірш О.В., Тарута С.О.,       

Матейченко К.В.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

26. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо забезпечення здійснення закупівель лікарських засобів та медичних 

виробів) (реєстр. № 6367, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народні 

депутати України Шипко А.Ф., Шурма І.М. та інші). 

  Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

27. Про проект Закону про внесення змін до статті 87 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів» (щодо удосконалення порядку формування та 

діяльності Громадської ради доброчесності) (реєстр. № 6593 доопрацьований, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народний депутат України              

Безбах Я.Я.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

України щодо фінансових послуг у галузі поштового зв’язку  (реєстр. № 6601, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народні депутати України              

Курило В.С., Рибалка С.В. та інші). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

29. Про проект Закону про внесення змін до статті 4 Закону України «Про 

пестициди та агрохімікати» щодо ввезення пестицидів на митну територію 

України (реєстр. № 6606, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народні 

депутати України Бакуменко О.Б., Івченко В.Є. та інші). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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30. Про проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу 

України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо 

розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за 

невиконання законних вимог Вищої ради правосуддя, її органу або члена) 

(реєстр. № 6661, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народний депутат 

України  Мисик В.Ю.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

31. Про проект Закону про меценатство у фізичній культурі і спорті 

(реєстр. № 6770, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народні депутати 

України  Ричкова Т.Б., Павелко А.Л. та інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

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

щодо меценатства у фізичній культурі і спорті (реєстр. № 6771, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи –  народні депутати України  Ричкова Т.Б., Павелко А.Л. 

та інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

33. Про проект Закону про внесення змін до статті 287 Митного кодексу 

України щодо меценатства у фізичній культурі і спорті (реєстр. № 6772, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи –  народні депутати України  Ричкова Т.Б., 

Павелко А.Л. та інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

34. Про проект Закону про фінансове оздоровлення Публічного 

акціонерного товариства «Одеський припортовий завод» (реєстр. № 6779, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народні депутати України              

Чекіта Г.Л., Немировський А.В. та інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

35. Про проект Закону про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (реєстр. № 7067, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  

Кабінет Міністрів України). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

прокуратуру» (щодо прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням 

законів про трудові та соціальні права громадян) (реєстр. № 7287, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи –  народний депутат України  Каплін С.М.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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37. Про проект Закону про внесення змін до статті 214 Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо особливостей початку досудового 

розслідування по окремим категоріям правопорушень) (реєстр. № 7315, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи –  народні депутати України  Безбах Я.Я.,    

Жеваго К.В.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

38. Про проект Закону про внесення доповнень до Митного кодексу 

України (щодо зняття обмежень на ввезення готівкових коштів в Україну) 

(реєстр. № 7460, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народний депутат 

України  Головко М.Й.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  
 

 

Різне. 

39. Про звернення народного депутата України – заступника Голови 

Комітету Чумака В.В. про проведення слухання у Комітеті керівництво 

Національного агентства з питань запобігання корупції щодо питань роботи 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, виконання вимог статті 52-1 

Закону України «Про запобігання корупції», результатів перевірок щорічних 

декларацій, Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 

08.12.2017 року № 1375. 

Доповідач заступник Голови Комітету Чумак В.В. 

40. Про розгляд звернення народного депутата України – секретаря 

Комітету Добродомова Д.Є. з приводу критичної ситуації, що склалася на 

стратегічному для м. Луцьк підприємстві – ДКП «Луцьктепло». 

Доповідач секретар Комітету Добродомов Д.Є. 

41. Про звернення заступника Голови Координаційної ради 

загальнонаціонального форуму з безпеки руху В. Караєва щодо створення у 

Комітеті робочої групи для розробки законопроекту у сфері безпеки дорожнього 

руху. 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
 


