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станом на 25.04.2018 року 

СТАН РОЗГЛЯДУ ЗАКОНОПРОЕКТІВ,  

які знаходяться на опрацюванні в Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

РОЗДІЛ I. ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ ОТРИМАЛИ ВИСНОВОК КОМІТЕТУ І ПІДГОТОВЛЕНІ ДО РОЗГЛЯДУ 

ПАРЛАМЕНТОМ  

Номер 

реєстрацiї 

Дата 

реєстрацiї 

Назва законопроекту рішення Комітету 

2097а 17.06.2015 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 Закону 

України Про запобігання корупції") 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

2183а 30.06.2015 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

удосконалення окремих положень з питань діяльності 

Національного антикорупційного бюро України 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

2343а 14.07.2015 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо запобігання корупції та конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, які займають політичні посади 
 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

2344а 14.07.2015 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) 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

2485 27.03.2015 Проект Закону про внесення змін Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо проведення спеціальної перевірки) 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55608
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=365050&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2004.10.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=365050&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2004.10.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55756
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=364154&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2011.11.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=364154&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2011.11.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55998
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=365064&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2011.11.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=365064&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2011.11.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56000
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=364223&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2010.11.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=364223&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2010.11.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54564
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=370561&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2020.05.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=370561&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2020.05.2015
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2886 18.05.2015 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

виконання Україною міжнародних рекомендацій про фіскальну 

прозорість суддів 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

3787  20.01.2016 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

вимог фінансового контролю з метою запобігання корупції 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

4416 13.04.2016 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

запобігання корупції 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

4706 20.05.2016 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" 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

4812 14.06.2016 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо діяльності Національного антикорупційного бюро 

України) 

Рішення Комітету 

прийняти за основу і в 

цілому 

4944 12.07.2016 Проект Закону про внесення зміни до статті 25 Закону України 

"Про запобігання корупції" (щодо уточнення кола осіб, на яких не 

поширюється обмеження щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності) 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

5409 16.11.2016 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо розширення сфери застосування 

спеціальних перевірок 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

5581 22.12.2016 Проект Закону про Дисциплінарний статут Національного 

антикорупційного бюро України 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

5672 
доопрацьований 

19.01.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо визначення посадової особи 

юридичної особи публічного права) 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

6196 15.03.2017 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо громадянства осіб, які претендують на зайняття 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55185
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=379628&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2010.11.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=379628&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2010.11.2015
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57697
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=391497&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2027.01.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=391497&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2027.01.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58717
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=393807&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2001.06.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=393807&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2001.06.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59193
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=410634&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.07.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=410634&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.07.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59404
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=394313&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.07.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=394313&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.07.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=59637
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=398751&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2007.09.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=398751&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2007.09.2016
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60516
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=414604&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2008.02.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=414604&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2008.02.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60788
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=414560&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2008.02.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=414560&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2008.02.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60955
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=427346&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2021.06.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=427346&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2021.06.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61350
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=434126&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2020.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=434126&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2020.09.2017
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посад з відповідальним або особливо відповідальним становищем, 

а також з підвищеним корупційним ризиком 

6272 31.03.2017 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 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

6289 05.04.2017 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) 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

6335 11.04.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо удосконалення порядку організації 

роботи Національного агентства з питань запобігання корупції 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

6387 14.04.2017 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення ефективності та незалежності діяльності 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

6399 20.04.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо доповнення переліку суб'єктів 

декларування Президентами України, після перебування на посаді 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

6549 06.06.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо перезавантаження Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

6561 08.06.2017 Проект Закону про внесення зміни до статті 27 Закону України 

"Про запобігання корупції" щодо роботи близьких осіб військових 

посадових осіб 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

7276 10.11.2017 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення належного доступу Національного агентства з 

питань запобігання корупції до інформації, необхідної для 

реалізації його повноважень 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61480
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=434131&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2020.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=434131&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2020.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61504
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=432408&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=432408&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61573
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=440122&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=440122&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61644
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=433100&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=433100&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61668
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=452209&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2004.04.2018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=452209&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2004.04.2018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61959
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=433029&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=433029&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61983
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=434133&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2020.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=434133&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2020.09.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62856
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=443993&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.12.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=443993&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.12.2017
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8209 29.03.2018 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо звільнення від відповідальності 

окремих категорій осіб 

Рішення Комітету 

Прийняти за основу 

8209-1 02.04.2018 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо звільнення окремих категорій осіб від 

виконання вимог фінансового контролю 

Рішення Комітету 

прийняти за основу 

 

РОЗДІЛ II. ЗАКОНОПРОЕКТИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА РОЗГЛЯДІ КОМІТЕТУ І ЩЕ НЕ ОТРИМАЛИ 

ВИСНОВКУ КОМІТЕТУ 

5707 24.01.2017 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 

 

6209 17.03.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо врегулювання окремих питань 

застосування превентивних антикорупційних механізмів 

 

6225 23.03.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо встановлення грошової винагороди 

для викривачів 

 

6278 03.04.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо підстав дострокового припинення 

повноважень члена Національного агентства з питань 

запобігання корупції 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63754
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=443993&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2006.12.2017
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63772
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=452229&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2004.04.2018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc77_1?pf35401=452229&pcaption=%C2%E8%F1%ED%EE%E2%EE%EA%20%EA%EE%EC%B3%F2%E5%F2%F3%20%2004.04.2018
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=60996
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61365
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61397
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61487
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6294 06.04.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо вдосконалення вимог контролю за 

діяльністю Національного агентства з питань запобігання 

корупції) 

 

6325 10.04.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" та до Регламенту Верховної Ради України 

щодо посилення парламентського контролю за діяльністю 

Національного агентства з питань запобігання корупції та 

спрощення порядку звільнення Голови та членів агентства 

 

6434 11.05.2017 Проект Закону про внесення змін до статті 46 Закону України 

"Про 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 

 

6499 25.05.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо віднесення до суттєвих змін у 

майновому стані отримання певних видів доходу) 

 

6740 17.07.2017 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо вдосконалення заходів 

запобігання конфлікту інтересів) 

 

7049 30.08.2017 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 

(щодо запобігання корупції окремими суб'єктами виборчого 

процесу) 

 

7431 21.12.2017 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо підвищення ефективності превентивних 

антикорупційних механізмів 

 

8129 15.03.2018 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 

запобігання корупції" (щодо удосконалення здійснення 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61512
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=61558
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61768
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61885
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62315
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62437
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63203
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63635
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фінансового контролю окремих категорій суб'єктів 

декларування) 

8158 19.03.2018 Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України 

"Про запобігання корупції" 

 

8291 19.04.2018 Проект Закону про внесення зміни до статті 26 Закону України 

"Про Національне антикорупційне бюро України" щодо 

удосконалення механізму визначення членів комісії 

зовнішнього контролю Національного антикорупційного бюро 

України 

 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63681
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63892

