
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

 

Проект 

П О Р Я Д О К   Д Е Н Н И Й 
 ЗАСІДАНЬ   

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

16 січня 2019 року  

 

початок о 15:00  

 

I.Організація роботи Комітету 

 

1. Про проект пропозицій Комітету до проекту порядку денного пленарних 

засідань десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання. 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

2. Про проект Звіту про підсумки роботи Комітету у вересні 2018 року – 

січні 2019 року. 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

3. Про проект плану  роботи Комітету на лютий – липень 2019 року. 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

4. Про розклад засідань Комітету на лютий 2019 року.  

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) 

5. 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 (реєстр. № 8291, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Дерев'янко Ю.Б.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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6. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо оптимізації процедур фінансового контролю в сфері запобігання 

корупції) (реєстр. № 9008, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Шахов С.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) 

7. Про проект Закону про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за 

адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією) (реєстр. № 9014, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат України  

Антонищак А.Ф.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П.                              

 

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

України щодо встановлення заборони відкривати та використовувати за межами 

України валютних рахунків в установах банків-нерезидентів особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

(реєстр. № 9434, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народними 

депутатами України Рабіновичем В.З., Король В.М.). 

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) 

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

реєстр. №№ 6424-1, 8205, 9139, 9267 доопрацьований, 9304, 9310-1, 9324, 9333, 

9340, 9349, 9354). 

(перелік проектів постанов: реєстр. №№  9305, 9317, 9318, 9325, 9329, 

9334, 9343, 9344, 9355-П, 9361, 9366, 9368, 9371, 9376, 9378, 9384). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

                               

9а. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

реєстр. №№ 8279 (із зауваженнями), 9024 (із зауваженнями), 9067 (із 

зауваженнями), 9140-1, 9140-2, 9140-3, 9140-4, 9197 (із зауваженнями), 9241 (із 

зауваженнями), 9225 (із зауваженнями),9243, 9455). 
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 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

    

 

9б. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

реєстр. №№.6671-д (із зауваженнями), 9049, 9079, 9166, 9219, 9223 (із 

зауваженнями), 9224, 9224-1 (із зауваженнями), 9224-2, 9254, 9287, 9307 (із 

зауваженнями), 9357-1, 9357-2, 9358, 9359, 9360, 9391 (із зауваженнями), 9398, 

9418, 9427, 9428, 9428-1, 9431, 9439, 9454, 9457). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

9в. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

реєстр. №№ 7071-д (із зауваженням), 7341 (із зауваженням), 7453 (із 

зауваженням), 8212 (із зауваженням), 9082 (із зауваженням), 9123, 9235 (із 

зауваженням), 9255 (із зауваженням), 9264, 9266, 9295, 9300 (із зауваженням), 

9320, 9321 (із зауваженням), 9351, 9385, 9390, 9399, 9404, 0198). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
 

9г. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

реєстр. №№ 9303, 9364, 9365, 9365-1, 9365-2, 9388 (із зауваженнями), 9379, 

9433, 9443, 9459, 9460 (із зауваженнями)). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

9д. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

реєстр. №№ 8509, 8530 (із зауваженнями), 9222, 9271, 9308, 9312 (із 

зауваженнями). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

9е. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

реєстр. №№ 8387-1 (із зауваженнями), 9240, 9244, 9251, 9253, 9297, 9306, 9331, 

9353, 9380, 9389, 9392 (із зауваженнями), 9426, 9432, 9438, 9449, 9453). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

9є. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

реєстр. №№ 0205, 9200, 9238, 9239, 9246, 9261, 9284, 9290, 9293, 9309, 9315 (із 

зауваженнями), 9328 (із зауваженнями), 9336 (із зауваженнями), 9336-1, 9337, 

9339, 9345, 9346, 9347, 9347-1, 9348, 9350, 9356, 9362, 9363, 9367, 9381, 9381-1, 

9395, 9396, 9400, 9403 (із зауваженнями), 9407, 9422, 9441). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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V. Проекти нормативно-правових актів, 

в яких виявлено корупціогенні фактори (індекс 17) 

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

публічні закупівлі» (щодо закупівлі товарів і послуг необхідних для проведення 

навчально-тренувальних зборів збірних команд України) (реєстр. № 5194, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати України        

Палатний А.Л, Величкович М.Р. та інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

 

11. Про проект Закону про внесення змін до Житлового кодексу 

Української РСР та інших законодавчих актів України щодо забезпечення прав 

власників (користувачів) приміщень жилого будинку (реєстр. № 6424-д 

доопрацьований), суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати 

України Андрієвський Д.Й., Герасимов А.В. та інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

12. Про проект Закону про внесення зміни до Розділу Х «Перехідні 

положення» Земельного кодексу України щодо вжиття невідкладних заходів із 

прискорення паювання земель державної власності (реєстр. № 6433, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи – народний депутат України Рабінович В.З.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

13. Про проект Закону про внесення зміни до статті 71 Бюджетного 

кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні (реєстр.     

№ 6541, суб’єкт права законодавчої ініціативи –Кабінетом Міністрів України). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

14. Про проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України «Про 

публічні закупівлі» (щодо модернізації окремих положень в галузі санітарно-

епідемічного благополуччя населення) (реєстр. № 6625, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України Балицький Є.В.,             

Ревега О.В.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

України щодо протидії загрозам національній безпеці в інформаційній сфері 

(реєстр. № 6688, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народні депутати 

України Вінник І.Ю., Тимчук Д.Б., Чорновол Т.М.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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16. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про захист 

прав споживачів» та деяких законодавчих актів України щодо заходів детінізації 

діяльності суб’єктів електронної комерції (реєстр. № 6754, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи –  народні депутати України Демчак Р.Є., Мацола Р.М. 

та інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

 

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

та деяких законодавчих актів України щодо створення умов для детінізації 

розрахунків в сфері торгівлі і послуг (реєстр. № 6757, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи –  народні депутати України Демчак Р.Є., Чекіта Г.Л. 

та інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

 

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

України (щодо забезпечення ефективного використання державного майна 

закладів освіти, підприємств, установ та організацій, що відносяться до сфери 

освіти і науки) (реєстр. № 7001, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  

народні депутати України Кремінь Т.Д., Бриченко І.В., Підберезняк В.І.). 

 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

 

19. Про проект Закону про внесення змін до Митного кодексу України 

щодо особливостей оподаткування митом деяких товарів, направлених на 

стимулювання залучення інвестицій для розвитку гірських населених пунктів в 

Україні (реєстр. № 7039, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народний 

депутат України Лопушанський А.Я.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

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

положення» Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування 

суб'єктів підприємницької діяльності, що зареєстровані та працюють у 

населених пунктах, яким надано статус гірських (реєстр. № 7040, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Лопушанський А.Я.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

 

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

Конституційний Суд України» (щодо порядку організації та діяльності 
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Конституційного Суду України) (реєстр. № 7074, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат України Мураєв Є.В.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

22. Про проект Закону про ринок земель (реєстр. № 7112, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України Мушак О.П., Хлань С.В. та 

інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

України щодо управління земельними ресурсами в межах території об'єднаних 

територіальних громад (реєстр. № 7118, суб’єкт права законодавчої ініціативи 

– Кабінет Міністрів України). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

України щодо управління земельними ресурсами в межах території об'єднаних 

територіальних громад та врегулювання інших питань у сфері земельних 

відносин (реєстр. № 7118-1, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні 

депутати України Кулініч О.І., Лунченко В.В. та інші). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

25. 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. 

  

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

України щодо удосконалення процедури добровільного об'єднання 

територіальних громад (реєстр. № 7467, суб’єкт права законодавчої ініціативи 

– народні депутати України Дехтярчук О.В., Федорук М.Т. та інші).  

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
  

27. Про проект Закону про відкликання народного депутата України 

(реєстр. № 7481, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат 

України  Міщенко С.Г.).  

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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28. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про вибори 

народних депутатів України» (щодо законодавчого врегулювання окремих 

питань виборів народних депутатів України) (реєстр. № 8061, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України  Яценко А.В., Бондар В.В. 

та інші). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

29. Про проект Закону про внесення зміни до статті 14 Закону України 

«Про політичні партії в Україні» щодо здійснення внесків на підтримку 

політичних партій (реєстр. № 8078, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  

народні  депутати України Кривенко В.М., Кишкар П.М.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

30. Про проект Закону про судову експертизу та самоврядування судових 

експертів (реєстр. № 8223, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Лапін І.О.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

України щодо удосконалення управління об'єктами державної власності 

(реєстр. № 8225, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народний депутат 

України Бурбак М.Ю.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

Конституційний Суд України» (щодо забезпечення виконання рішень і висновків 

Конституційного Суду України) (реєстр. № 8230, суб’єкт законодавчої 

ініціативи - народний депутат України Мураєв Є.В.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

України (щодо дозволеної безліцензійної діяльності) (реєстр. № 8232, суб’єкт 

законодавчої ініціативи - народний депутат України Мураєв Є.В.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

34. Про проект Закону про засади формування та діяльності політичних 

інститутів у Верховній Раді України (реєстр. № 8233, суб’єкт законодавчої 

ініціативи - народний депутат України Мураєв Є.В.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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35. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо запобігання порушенню процедури внесення змін до Конституції 

України, призначення всеукраїнського референдуму, прийняття законів) 

(реєстр. № 8234, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат 

України Мураєв Є.В.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

36. Про проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України "Про 

публічні закупівлі" щодо проведення публічних закупівель органами державної 

влади та місцевого самоврядування (реєстр. № 8245, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи - народний депутат України Лапін І.О.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

37. Про проект Закону про особливості погашення заборгованості, що 

утворилися на оптовому ринку електричної енергії (реєстр. № 8253, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи – Кабінет Міністрів України). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

38. Про проект Закону про правовий режим добровільного декларування 

коштів, майна та інших об’єктів фізичними особами (реєстр. № 8257 

доопрацьований, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати 

України Шинькович А.В., Чекіта Г.Л.). 

 Доповідач член Комітету Соболєв Є.В. 

  

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

щодо добровільного декларування коштів, майна та інших об'єктів фізичними 

особами (реєстр. № 8258, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні 

депутати України Шинькович А.В., Чекіта Г.Л.). 

 Доповідач член Комітету Соболєв Є.В. 

  

40. Про проект Закону про внесення змін до статті 42 Земельного кодексу 

України (щодо гарантування права на земельні ділянки під багатоквартирними 

будинками) (реєстр. № 8272, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  народний 

депутат  України Одарченко Ю.В.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

41. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про ринок 

природного газу» (щодо посилення конкуренції на ринку постачання природного 

газу) (реєстр. № 8312, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні 

депутати України Лопушанський А.Я., Білозір О.В., Довбенко М.В.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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42. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про санкції» 

(реєстр. № 8340, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат 

України Зварич Р.М.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

43. Про проект Закону про Державне бюро військової юстиції (реєстр.            

№ 8387, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати України 

Кожем’якін А.А., Матіос М.В., Лапін І.О.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

44. Про проект Закону про внесення змін і доповнень до деяких 

законодавчих актів України щодо приватизації земельних ділянок, на яких 

знаходяться об'єкти приватизації) (реєстр. № 8452, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народний депутат  України Лапін І.О.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

45. Про проект Закону про внесення змін до статті 98 Кримінального 

процесуального кодексу України (щодо забезпечення визначеності протоколу 

слідчих дій) (реєстр. № 8475, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний 

депутат України Микитась М.В.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

щодо контролю за дотриманням бюджетного законодавства  (реєстр. № 8482, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат України              

Яценко А.В.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

47. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні 

закупівлі» щодо забезпечення державного зовнішнього фінансового контролю 

(аудиту) у сфері публічних закупівель (реєстр. № 8483, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат  України Яценко А.В.). 

  Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

України щодо прозорості та відкритості інформації про діяльність благодійних 

організацій та громадських об'єднань, які отримують фінансування від іноземних 

держав та іноземних неурядових організацій (реєстр. № 8501, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Тарута С.С.). 

 Доповідач член Комітету Соболєв Є.В. 
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49. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (щодо 

перейменування місцевих об'єктів топоніміки за рішенням органів місцевого 

самоврядування та надання права місцевим громадам визначатися відносно 

перейменування населених пунктів шляхом місцевого референдуму) (реєстр.    

№ 8516, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати України 

Балицький Є.В., Ларін С.М.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

50. Про проект Закону  про внесення змін до статті 40 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльності» (реєстр. № 8537, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи –  народний депутат  України Унгурян П.Я.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

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

лікарські засоби» щодо забезпечення економічної конкуренції та захисту прав 

пацієнтів при здійсненні роздрібної торгівлі лікарськими засобами (реєстр. № 

8591, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народні депутати  України 

Сисоєнко І.В., Романова А.А. та інші).  

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

52. Про проект Закону про громадянський контроль за діяльністю органів 

влади, їх посадових і службових осіб (реєстр. № 9013, суб’єкт права 

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

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

53. Про проект Закону про внесення змін до статті 2 Закону України «Про 

публічні закупівлі» щодо послуг за договорами про надання професійної 

правничої допомоги  (реєстр. № 9081, суб’єкт права законодавчої ініціативи –  

народний депутат  України Писаренко В.В.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

державну підтримку сільського господарства України» (щодо першочергової 

державної підтримки фермерських господарств та розвитку зрошуваного 

землеробства України) (реєстр. № 9110, суб’єкт права законодавчої ініціативи 

– народні депутати  України Івченко В.Є., Кириленко І.Г., Хлань С.В.). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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55. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення природоохоронного рівня у межах територій 

природно-заповідного фонду (реєстр. № 9136, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народні депутати України Вадатурський А.О., Рибак І.П., 

Романова А.А.).  

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

56. Про проект Закону про фінансування охорони здоров'я та 

загальнообов'язкове медичне страхування в Україні (реєстр. № 9163, суб’єкт 

права законодавчої ініціативи – народні депутати України Шипко А.Ф., 

Бахтеєва Т.Д. та інші). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

57. Про проект Закону про внесення змін до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» щодо підстав дострокового припинення повноважень 

сільської, селищної, міської ради (реєстр. № 9178, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народні депутати України Федорук М.Т., Денисенко В.І. та інші). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

58. Про проект Закону про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні (реєстр. № 9218, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народні депутати України Березенко С.І., Геращенко А.Ю. та інші).  

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

судоустрій і статус суддів» (реєстр. № 9258, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи –  Кабінет Міністрів  України). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

  

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

(реєстр. № 9291, суб’єкт права законодавчої ініціативи – Кабінет Міністрів 

України). 

 Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

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

України (щодо заборони народним депутатам України, членам Кабінету 

Міністрів України та членам їх сімей отримувати медичну допомогу в приватних 

медичних закладах та за кордоном) (реєстр. № 9296, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи - народний депутат України Каплін С.М.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 
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62. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення парламентського контролю за діяльністю Державного бюро 

розслідувань та порядку висловлення недовіри Директору Державного бюро 

розслідувань (реєстр. № 9326, суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний 

депутат України Паламарчук М.П.). 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

63. Про проект Закону про внесення зміни до статті 15 Закону України 

"Про політичні партії в Україні" (реєстр. № 9444, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи - народні депутати України Кривенком В.М., Кишкарем П.М.). 

 

Доповідач перший заступник Голови Комітету Савчук Ю.П. 

 

Різне 

 

64. Обговорення пропозицій про утворення з числа народних депутатів 

України окремої робочої групи щодо ініціювання питання про створення у 

кожному регіоні України, спільно з правоохоронними органами, незалежних 

Комісій у сфері діяльності лікарських комісій, які розглядають питання про 

надання групи інвалідності військовослужбовцям. 

Доповідач Голова підкомітету Комітету Савчук Ю.П. 

                               

65. Про обговорення питання щодо стану кваліфікаційного відбору 

представника  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. 

 

66. Про звернення народного депутата України – заступника  Голови 

Комітету Чумака В.В. щодо Указу Президента України №169/2018 «Про 

визначення особи до складу комісії зовнішнього контролю з проведення 

незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного 

антикорупційного бюро України» від   19 червня 2018 року. 

                        Доповідач заступник Голови Комітету Чумак В.В. 

          

67. Про звернення народного депутата України – голови підкомітету  

Комітету Луценка І.В.  щодо запобігання та протидії корупційним ризикам в 

сфері управління майном та землями Міністерства оборони України. 

Доповідач Голова підкомітету Комітету Луценко І.В. 
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68. Про звернення народного депутата України – секретаря  Комітету 

Добродомова Д.Є.  щодо зловживання та вчинення корупційних правопорушень 

керівництвом Державного агентства  лісових ресурсів України та Волинського 

обласного управління лісового та мисливського господарства. 

Доповідач Секретар  Комітету Добродомов Д.Є. 

                               

 


