
СТЕНОГРАМА 

засідання Комітету з питань антикорупційної політики 

12 лютого 2020 року 

Веде засідання Перший заступник голови Комітету ЮРЧИШИН Я.Р. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Шановні колеги, у вас у всіх розданий порядок 

денний нашого засідання. Я пропоную його доповнити першим питанням, 

оскільки в нас фактично є дуже позитивний, скажемо, позитивна обставина, 

та, голова нашого комітету стала мамою і я думаю, що дуже резонно 

привітати пані Анастасію з такою подією, але відповідно у нас немає 

головуючого. Згідно положення про комітети ми маємо погодити, хто має 

головувати на той час, поки наша колега фактично відсутня.  Тому першим 

питанням я пропоную поставити дане питання, а другим питанням на 

ранкове засідання поставити, власне, пропонований проект закону України, 

по підготовці якого ми виступаємо базовим комітетом, тобто Закон про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям 

Закону України "Про запобігання корупції" (№2500). Тобто ранкове 

засідання провести по цим двом питанням. Якщо немає заперечень, то 

пропозиція прийняти такий порядок денний за основу і в цілому одразу, щоб 

ми якісно працювали.  

_______________. Секретар? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ми в першому питанні одразу після головуючого 

вирішимо і питання секретаря. Кабаченко обіцяв прийти. Відповідно до 

моменту його приходу, я думаю, що треба точно призначити секретаря.  

Хто за такий порядок денний, прошу тоді проголосувати.  

Згідно Закону про… Тоді переходимо до першого питання. Згідно про 

Закону про комітети головувати за відсутності голови може як перший 

заступник, так і заступник. Відповідно заступники, оскільки в нас їх є кілька, 

відповідно пропозиції членів комітету, хто на вашу думку мав би зараз вести 

засідання замість Анастасії, яка у декретній фактично відпустці?  



КРАСОВ О.І. В нас є, в мене є пропозиція щодо заступника Галини 

Янченко до ведення цього і наступних комітетів за відсутності головуючої 

Анастасії. Тому пропоную  Галину Янченко, як претендента на цю посаду.  

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, чи будуть ще пропозиції?  

Ну, це був би конфлікт інтересів, який ти мені постійно закидаєш, тому 

в даному випадку я,  напевно, усунуся. Головне не хто веде,  а головне – 

якість роботи.  

Добре, колеги, оскільки  інших пропозицій на даний момент не 

приходило, я поки що  як тимчасовий головуючий ставлю на голосування хто 

за те, щоб роботу комітету до моменту повернення Анастасії з відпустки 

виконувала  заступниця голови комітету Галина Янченко.   

Прошу голосувати хто – за?  Дякую.  Хто – проти? Утримався? Дякую. 

Так, будемо сподіватися, що… 

ЯНЧЕНКО Г.І.  У мене  вже все   добре.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я так розумію, що  рішення у нас є. У нас…  і тому 

передаю з радістю головування  Галині.  

 

Веде засідання заступник голови Комітету ЯНЧЕНКО Г.І. 

 

ГОЛОВУЮЧА. Колеги…  

У нас …  

(Загальна дискусія) 

Колеги, секретар нашого  комітету пан Кабаченко вже доходить, 

буквально  5 хвилин, тому я би пропонувала не змінювати  секретаря 

засідання, враховуючи, що  він вже на підході і розпочати розгляд, власне 

питання.  

У нас сьогодні фактично основне питання   в порядку денному  

ранкового засідання це  розгляд законопроекту номер 2500, ви можете з ним 



отримати доступ, власне, за вашими планшетами. Я бачу, що у більшості 

членів комітетів він є відкритий.  

Коротко хотіла би повідомити, що насправді цей законопроект 

концептуально носить  більш технічний характер, тому що покликаний 

привести у відповідність до норм закону, в тому числі, враховуючи ті зміни, 

які ми з вами приймали на початку нашої каденції.  

Водночас є ряд концептуальних моментів в цьому законопроекті, 

зокрема, те, що стосується правил декларування і деяких задач НАЗК. Ви 

пам'ятаєте, що на минулому засіданні ми з вами прийняли рекомендацію від 

нашого комітету, що декларування за 2019 рік здійснювалося за правилами 

2019 року, відповідно вже декларування за 2020 рік здійснювалося згідно 

нового законодавства. Це також одна із пропозицій закріпити це в законі, 

оскільки на сьогоднішній день є різні думки фахові з цього приводу, а 

прийняття такого рішення в законі закріпило би це  питання і зняло би оці, 

так би мовити, різночитання.  

Тому пропоную нам переходити до розгляду законопроекту. Чи всі 

готові?  Секретаря ще у нас немає, да? Давайте зачекаємо секретаря. А я вам 

пропоную поки що відкрити матеріали які у вас є, і зокрема, порівняльну 

таблицю  з правками до другого читання.  

Поки ми чекаємо секретаря, хотіла би зробити оголошення. В залі 

присутні фахівці, які працювали над цим законопроектом, зокрема, Дмитро 

Котляр і пані Ольга Мельник, якщо я не помиляюся. І хотіла би запитати, чи 

є в залі присутні представники НАЗК? Чи запрошував секретаріат комітету 

представників НАЗК на засідання? Не запрошував. Окей.  

Колеги, на місті секретар, можемо розпочинати розгляд законопроекту. 

Він у всіх відкритий, всі готові до розгляду.  

Отже, розпочинаємо. Враховуючи, що у нас достатньо обмежений 

регламент, і о першій годині ми розпочинаємо друге засідання на якому 

будуть присутні представники НАБУ і САП, принаймні у нас є попередня 

інформація про підтвердження їхньої участі. Пропоную нам іти в такому 



порядку. Я буду зачитувати номер правки і пропозицію, якщо у вас є 

альтернативна пропозиція або ви би хотіли прокоментувати ту чи іншу 

правку в такому випадку прошу піднімати руку буду надавати слово.  

Розпочинаємо розгляд законопроекту. Отже, правка номер 1 народного 

депутата Тарасенка. Є пропозиція правку врахувати. Чи є інші пропозиції? В 

такому випадку ставлю на голосування врахування правки номер 1. Хто – за?  

А, є питання?  Прошу, Антоніна.  

СЛАВИЦЬКА А.К. Я хотіла з вами, колеги, порадитися стосовно 116 

статті Регламенту, бо я так розумію, що ми тут вносимо зміни до тих статей, 

які не були в першому читанні внесені і зараз Регламент нам каже, що таке 

можливо. Якщо про це було оголошено головуючою на засіданні під час 

розгляду такого законопроекту в першому читані, такі пропозиції і поправки 

повинні відповідати предмету правового регулювання законопроекту.  

Ну тут питання чи було оголошено, да?  

ЮРЧИШИН Я.Р. Насправді я можу помилятися, це треба підняти 

стенограму, але коли ми приймали в першому читанні там було оголошено, 

що ми приводимо діюче законодавство у відповідність до закону про 

викривачів і про запобігання корупції. Це фактично приведення Кодексу 

законів про працю відповідно до змін стосовно викривачів. Тому по суті… 

Так, цієї якби правки не було. Але по суті це було, здається, я не можу 

гарантувати стовідсотково стенограму треба піднімати, але те, що ми будемо 

вносити зміни відповідного, технічні зміни, щоби усунути неузгодженість, це 

було оголошено. Тому в даному випадку там є кілька правок, які ми не 

можемо внести, справді, якщо ви по тексту побачите, там є правки до 

кодексів, є правки до Закону про судоустрій, які можна вносити тільки 

змінами до цих законів. Тому в даному випадку на розсуд комітету, але 

насправді про саму суть, що ми будемо приводити до відповідність це 

повідомлялося.  



СЛАВИЦЬКА А.К. Просто в регламенті записано, що крім того, що 

комітет на своєму засіданні мав про це зазначити. Потрібно щоб це було 

оголошено головуючим на пленарному засіданні. 

 СОРОЧИК Ю.Ю. Яке було зроблено.  

СЛАВИЦЬКА А.К..  Оголошено головуючим?  

СОРОЧИК Ю.Ю. Це було рішення і прочитано було рішення комітету. 

СЛАВИЦЬКА А.К.  На пленарному засіданні?  

СОРОЧИК Ю.Ю. На пленарному засіданні. 

ГОЛОВУЮЧА. Я зараз перевірю цю …. 

Дякую.  

Колеги, можемо продовжувати? 

Є питання? Прошу. 

БУРМІЧ А.П.  Коротеньке. На вашу думку, чи не буде тут зловживань з 

боку викривача, скажімо, якщо він недобросовісний там працівник порушує 

дисципліну, але під загрозою та звільнення або покарання, але йому досить 

буде написати якесь там, щодо якогось там керівника там про викриття і таке 

інше, і він уникне того, чи не буде тут з його боку зловживань? Може тут є 

доцільність десь дописати "якщо там інших з його боку порушень немає"? А 

то так можна трактувати, що він буде неприкасаемый. Досить написати йому 

заяву про викривання злочину, і він стає неприкасаемой коровой, вообще то. 

Чи не буде тут зловживань?  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, яка позиція з цього приводу? Чи є позиція 

інших народних депутатів? У нас насправді є перших три правки народного 

депутата Тарасенка. 2 правка його ж авторства. І 3 правка народного 

депутата Красносільської з цього приводу. Попередні пропозиції врахувати 1 

і 3 правку, а 2 врахувати редакційно. Власне, зараз ми можемо працювати з 

тими правками, які подані, і відповідно, які у вас є пропозиції щодо 

формулювання.   



СЮМАР В.П. Чи треба приймати цю зміну, скажіть, будь ласка. Ми 

прийняли закон зовсім недавно, мені здається він надає достатньо гарантій. 

Можна обґрунтувати ці… 

ГОЛОВУЮЧА. Фактично цей законопроект, який ми сьогодні 

розглядаємо, він вносить, він, можна сказати, гармонізує ті зміни, які ми 

прийняли в ряді законопроектів, зокрема, в Законі "Про викривачів", з 

іншими законами.  

Пане Анатолій, у вас є альтернативне формулювання цієї правки?  

БУРМІЧ А.П. Може дописати "якщо з боку викривача немає інших 

порушень", дописати в кінці.  

 Воно має бути узгоджено з законом (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Якщо можна Дмитру Котляру  надати слово.  

КОТЛЯР Д. Добрий день! Якщо можна я хотів би звернути увагу, що 

це технічна по суті правка, яка дублює лише у Кодексі законів про працю те, 

що уже передбачено у Законі про запобігання, тобто там всі гарантії, всі 

запобіжники є у Законі про запобігання. Якщо ми не передбачимо у Кодексі 

про працю, все-таки це спеціальний закон, і ним керуються суди під час 

вирішення трудових спорів, то сам по собі Закон про запобігання він може не 

спрацювати. Але переписувати і встановлювати якісь гарантії яких немає в 

Законі про запобігання,  це немає сенсу. Воно все є там, ми просто тут 

робимо відсилку і фактично кажемо, що дивіться Закон про запобігання, 

якщо є така ситуація. Тому що додавати ще додаткові якісь запобіжники, 

неможна цього робити бо буде суперечність пряма із Законом про 

запобігання.  

ГОЛОВУЮЧА. В такому випадку, колеги, ставлю правку номер 1 на 

врахування комітетом. Прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримався? 3. Дякую.  

Враховуючи, що 2 і 3 правки пов'язані, відповідно пропозиція їх 

розглянути разом. І 2 правку відповідно врахувати редакційно, а 3 правку 

врахувати повністю.  



Прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Хто – проти? Проти – 0. 

Утримався? Утрималося – 3. Дякую.  

Так, ідемо далі. Правка номер 4. Є пропозиція її врахувати. Чи є інші 

пропозиції? В такому випадку ставлю на голосування про врахування правки 

номер 4.  

Прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Проголосували одноголосно, 

якщо я не помиляюся. Але для протоколу. Хто – проти?  Дякую. Нуль. Хто – 

утримався? Нуль. Дякую.  

Ряд інших правок, зокрема, правка номер 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15 та 16, це є правки до цієї ж норми. Враховуючи, що ми проголосували 

нову редакцію, є пропозиція відповідно 5 правку врахувати повністю, 6-у 

врахувати повністю, 7-у врахувати повністю, 8-у врахувати повністю, 9-у 

врахувати, 10-у врахувати, 11-у врахувати, 12-у врахувати, 13-у врахувати, 

14-у врахувати, 15-у також врахувати і 16-у врахувати частково або навіть 

відхилити. 16-у – пропозиція відхилити. Прошу голосувати. Хто – за?  

Ми враховуючи те, що ми щойно проголосували 4 правку, всі інші 

правки пов'язані і роблять відсил до цієї правки, пропозиція всі інші правки 

до цієї частини окрім правки 16 врахувати, правку 16 є пропозиція відхилити. 

СЮМАР В.П. Я правильно розумію, що у нас, ми вносимо зміни до 

Кодексу цивільного захисту України. А чого ми не передбачили все-таки, 

коли ми розглядали закон? Ми ж його теж довго розглядали в другому 

читанні. Ми не розуміли, що ми пропускаємо цілий пласт законопроектів, в 

які ми не внесли зміни? Ну при підготовці в турборежимі, я правильно 

розумію, що ми маємо визнати, що ми упустили цілу низку законопроектів і 

неякісно підготували законопроект?  

ГОЛОВУЮЧА. Це хороше питання насправді, знаєте, часто так 

відбувається в законотворчій діяльності, що приймаються певні закони і 

потім інше законодавство доопрацьовується. Але ваше зауваження слушне. І, 

власне, у всіх народних депутатів є можливість працювати над 



законопроектами. І перед першим читанням і перед другим будемо 

намагатися виконувати роботу нашого комітету більш якісно.  

Ставлю на голосування пропозицію по врахуванню правок 5-15 і 16 на 

відхилення. Прошу голосувати. Хто – за? Одноголосно. Дякую. Для 

протоколу. Хто – проти? 0. Хто – утримався? 0. Дякую.  

Правка номер 17 народного депутата Тарасенка. Є пропозиція 

врахувати.  

Правка номер 18, також до цієї статті, до цієї частини. Є пропозиція її 

також врахувати.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА.  Знову ж таки слушне зауваження. Чи є інші пропозиції 

до цих частин? Якщо немає, прошу голосувати. Правки 17 і 18 на врахування. 

Хто – за? Дякую. Хто – проти? 0. Утримався? 2. Дякую. 

СЮМАР В.П. Я все-таки дозволю собі дати пораду, щоб ми… Це не з 

метою затягнути розгляд, це винятково з метою дотримання Регламенту. 

Регламент же порушили від початку цього засідання. Бо я не розумію тоді 

навіщо нам був розподіл на першого заступника і заступників, даруйте мені, 

якщо у нас все вирішується більшістю і голосуваннями. Але все-таки 

голосувати за кожну поправку нам треба окремо, тому що це є підставою для 

скасування рішення для оскарження рішень. І я з цим мала справу, з 

судовими позовами потім. Для того, щоб не відвішувати потім законопроект і 

не визнавати його таким, що не дійсний, за кожну поправку, якщо "за", 17 – 

за, проголосували, 18 – за, проголосували.  

ГОЛОВУЮЧА. Добре. Колеги, є альтернативні пропозиції? Тоді 

спробуємо рухатися за пропозицією пані Вікторії.  

Правка номер 19 народного депутата Тарасенка. Є пропозиція 

врахувати. Прошу голосувати. Хто – за?  Одноголосно, якщо не помиляюся. 

Для протоколу. Хто – проти? Нуль. Утримався? Нуль. Дякую.  

Правка номер 20 пов'язана із ним. Відповідно пропозиція врахувати. 

Хто – за? Є. Проти? Нуль. Утримались? Нуль. Дякую.  



Правка номер 21, народного депутата Тарасенка. Є пропозиція 

врахувати. Якщо інших… 

 (Не чути)… 19-а і 20-а це частково. 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. В якій частині ви пропонуєте її врахувати, в 

якій відхилити?  

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Вона абсолютно ідентична за змістом.  

 _______________. 22-у та 21-у.  

ГОЛОВУЮЧА. По правці 21 пропозиція врахувати. Чи є інші 

пропозиції? Якщо ні, прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Хто – проти? 

Нуль. Утримався? Один. Дякую.  

Правка номер 22 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Один. Дякую.  

Правка номер 23 пропозиція відхилити. Хто за таке рішення? Дякую. 

Проти? Нуль. Утримались? Нуль. Дякую. 

Правка номер 24 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? 

А в якій…(не чути)… корупціогенні…(не чути). це було інше 

значення…(не чути).. 

ГОЛОВУЮЧА. Насправді тут велика частина змін, які пропонуються 

до закону, полягають в використанні спільної термінології і в назвах 

законопроекту, і в конкретних термінах, які вживаються в інших законах.  

______________. Не, ну, корупціогенні це трошки інший зміст мають, 

насправді ця дефініція має… Це те, що несе корупційні ризики, корупційні це 

вже доконаний факт, да, як визначення. Ми в принципі міняємо логіку тут, 

ми показуємо, що це не той, що несе ризики, а той, що є фактом, в цьому 

зміст?   

ГОЛОВУЮЧА. Ви хочете, щоб ми повернулися до правки номер 24?  

______________. Ні, ми не повернулись, ми її не голосували, ми її 

розглядаємо зараз.  



ГОЛОВУЮЧА. Ми її щойно проголосували.  

______________. Але все-таки от тоді логіка?  

ГОЛОВУЮЧА. Дмитро Котляр, прошу слово.  

КОТЛЯР Д. Тут це суто технічне узгодження, бо далі по тексту закону 

всюди вживаються корупційні ризики. Просто, щоб не було в одному… 

______________. Корупціогенні ми забираємо в принципі (не чути)…? 

КОТЛЯР Д. Да. Да, ми забираємо, щоб було узгоджено, щоб був один 

термін. І він визначений у цьому ж законі, тому там питань немає, просто, 

щоб була однакова термінологія.  

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.  

Правка номер 25. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  

Правка номер 26. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 1.  

Правка номер 27. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Дякую. Утримались? Проти – 0, утримались – 0. 

Правка номер 28. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. Дякую.  

Правка номер 29. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 1. Дякую.  

Правка номер 30. Пропозиція врахувати. Хто – за?  

Дякую. Проти?  

 _______________. Це 30-а, да?  

ГОЛОВУЮЧА. 30-а. Проти? Нуль. Утримались? Один.  

Правка номер 31 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Дякую. Утримались? Утримались – 0. Проти – 0. Одноголосно. Дякую.  

Правка номер 32 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Хто – проти?  

Нуль. Утримались? Нуль. Дякую.  

Правка номер 33 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. Дякую.  



Правка номер 34 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. Дякую.  

Правка номер 35 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. Дякую.  

Правка номер 36 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль.  

Правка номер 37 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Проти – 0. Утримались? Один. Дякую.  

Правка номер 38 пропозиція врахувати частково враховуючи 

попередньо враховані правки. Хто – за?  

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Це фактично правка до тієї ж частини, які ми щойно 

розглядали, враховуючи що попередні правки ми розглянули, відповідно 

пропозиція по правці номер 36… По правці, вибачте, номер 38 врахувати її 

частково в тій редакції, в якій ми проголосували інші правки.  

 СЮМАР В.П. В другій частині фраза доповнити словами "окрім….(не 

чути).….. 

 _______________. Ні. Якраз пропозиція, щоб розглянути ваш 

законопроект окремо по суті якісно. А це технічний проект. Тому зараз, щоб 

це тут не включати, але ще технічно узгодити.  

СЮМАР В.П.  (Не чути). 

 _______________. Ні. Якраз пропозиція, щоб врахувати частково. І 

зараз туди не влазити, хто там виключається, помічники, бо там не тільки 

помічники, там, депутатів народних там треба, і помічників інших рад і так 

далі. Але це вже суттєві зміни і не технічні. І тому, щоб зараз їх не 

розглядати, а потім розглянути коли буде ваш законопроект, то зараз 

пропонується врахувати лише пункт 1 цієї правки. А пункт 2 не враховувати, 

і потім окремо вже розглянути, коли буде ваш законопроект.  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, якщо є… 

 _______________.  По суті нічого не міняємо.  



ГОЛОВУЮЧА. Можу зачитати яким чином саме пропонується 

врахувати цю правку частково. Зокрема, врахувати в такій редакції: в частині 

першій статті 27 слова і знаки в підпунктах а), в), – з) виключити. Таким 

чином текст статті буде узгоджений зі змінами внесеними Законом № 140-IX 

(від 19.10.2019) щодо народних депутатів та інших виборних осіб підпункт в, 

пункт 1, частина один, статті 3. То вони вже і так охоплені у винятку в абзаці 

5, частини першої, статті 27. 

Щодо пункту 2, є пропозиція поправки та його врахування, які 

виходять за межі технічних змін, розглянути, власне, окремим 

законопроектом. І більше того, на мою точку зору, власне, цей законопроект 

також потрібно розглядати найближчим часом для того, щоб дотримуватися 

принципів об'єктивності і розглядати законопроекти усіх народних депутатів 

незалежно від їхньої фракційної приналежності.  

Тому прошу по правці 38 голосувати. 

 _______________. Швидке питання. Я просто не зовсім зрозумів. 

Тобто цією правкою ми залишаємо можливість, щоб близькі особи могли 

бути помічниками-консультантами народного депутата, чи виключаємо і 

ідемо на випередження, щоб узгодити із законопроектом Вікторії.  

ГОЛОВУЮЧА. Прошу, Ярослав.  

ЮРЧИШИН Я.Р.  Я поясню. Нам потрібен законопроект Вікторії з 

однієї банальної причини, це змістовні зміни, які Антоніна дуже резонно 

зауважила, не можна вносити до другого читання. Тому в даному випадку ми 

2 пункт взагалі відкладаємо… 

(Не чути) 

 ЮРЧИШИН Я.Р.  Да. Щоби нам потім, коли ми приймемо закон 

Вікторії, нам не зайшло в колізію і нам не скасували цей насправді 

необхідний закон. Тому 1 пункт в редакції оголошеній Галиною, 2 пункт в 

принципі ми виключаємо.  



ГОЛОВУЮЧА. Більше того, у нас буде можливість окремим 

законопроектом, номер 2203, врахувати цю норму не лише до народних 

депутатів, а і до інших виборних осіб.  

Тому ставлю на голосування. Прошу голосувати. Хто за врахування 

правки частково? Дякую. Хто – проти? 0. Утримались? 0.  

Правка номер 39. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. Дякую.  

Правка номер 40. Пропозиція врахувати. Хто – за? Проти? 0. 

Утримались? 0. Дякую.  

Правка номер 41. Пропозиція врахувати. Хто – за? Проти? 0. 

Утримались? 0. Дякую.  

Правка номер 42. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  

Правка номер 43. Пропозиція врахувати редакційно.  

______________. В якій частині?  

ГОЛОВУЮЧА. В частині вживання термінології. Дмитро Котляр. 

КОТЛЯР Д. Тут, наскільки я розумію, тут просто ці зміни… Ці дві 

попередні правки, 41, 42 і 40, вони це вже врегульовують. А правка 43 вона 

те саме, але трошки інакше викладає, тобто не повністю всю частину 

викладає, а частково її змінює. Але по суті тими попередніми правками це 

вже врахована. І тому воно пишеться, що враховано редакційно, тому що ми 

не буквально його переносимо, а в тій частині, яка відповідає попереднім 

правкам.  

(Не чути) 

КОТЛЯР Д.  Закон "Про місцеві вибори" зараз ще діє для проміжних і 

дострокових виборів, він в цій частині… Ну, так написано у самому 

Виборчому кодексі і написано в Законі "Про місцеві вибори". Да, там на 

самому початку зазначено, що він діє тимчасово до наступних чергових 

місцевих виборів. Тобто, якщо зараз проводяться якісь проміжні вибори, то 



вони здійснюються за Законом "Про місцеві вибори". І тому в принципі закон 

ще актуальний.  

______________.  Його залишали, да, для довиборів фактично. Тобто 

ми маємо усвідомлювати, що ми зараз вносимо оцю зміну про 

підтвердження, яка буде стосуватися виборів в ОТГ, правильно? Які мають 

відбуватися до літа.  

______________.  Ну в тому числі, якщо будуть зараз місцеві вибори, 

то буде стосуватися, да. А підтвердження подання декларації, ідеться про те, 

що подається копія декларації, а не, що не окремо паперова декларація 

заповнюється, а подається підтвердження того, що на сайті НАЗК була 

подана декларація в електронному вигляді. І це вже охоплено попередніми 

правками, там де правка 39, там де по тексту змінено було декларацію назву.  

______________. А у Виборчому кодексі ми в принципі це поміняли 

цим законом? 

______________. Там нова редакція. 

______________. Там нова редакція. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧА. Дякую.  

Відповідно пропозиція врахувати редакційно в частині вживання 

термінології. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. Дякую.  

Правка номер 44. Аналогічна пропозиція врахувати редакційно. Ідеться 

про уточнення в частині вживання термінології. Якщо немає питань, прошу 

голосувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0.  

Правка номер 45. Аналогічна пропозиція врахувати редакційно в 

частині вживання термінології. 

Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 46 врахувати редакційно. Аналогічна пропозиція 

стосується  термінології. Якщо немає питань, то прошу голосувати. Хто – за? 

Дякую. Проти? Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 47 аналогічно врахувати редакційно в контексті 

вживання термінології. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? Нуль.  



Правка номер 48 пропозиція врахувати. Прошу голосувати. Хто – за? 

Дякую. Проти? Нуль. Утримались? Нуль. 

Правка номер 49 пропозиція відхилити. Якщо немає питань, прошу 

голосувати. Хто – за? Дякую. Проти? Дякую. Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 50 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка номер 51 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль.  

Правка номер 52 пропозиція врахувати. Хто – за?  

 (Не чути) 

 _______________.  Щодо пропорційної стратегії. 

(Шум в залі) 

ГОЛОВУЮЧА. Ми очікуємо від НАЗК нової…(Шум в залі) 

Прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0.  

Правка номер 53, абсолютно аналогічна. Прошу голосувати. Хто – за? 

Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. 

Правка номер 54. Відповідно пропозиція відхилити. Прошу голосувати. 

Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0.  

Правка номер 53. Пропозиція врахувати.  

______________. Зараз правка 55.  

ГОЛОВУЮЧА.  А, вибачте, правка 55. Дякую вам. Прошу голосувати. 

Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? Утрималось – 0. 

Правка номер 56. Пропозиція врахувати. Ідеться про редакційне 

уточнення в частині вживання термінології. Прошу голосувати. Хто – за? 

Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. Дякую.  

Правка номер 57. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  

Правка номер 58. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. 



Правка номер 59. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  

Правка номер 60. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  

Правка номер 61. Пропозиція врахувати. Прошу голосувати. Хто – за? 

Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. 

Правка номер 62. Пропозиція врахувати. Хто – за?  

Дякую. Проти? Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 63. Пропозиція врахувати редакційно. Йдеться про 

уточнення вживання термінології. Прошу голосувати. Хто – за? Дякую. 

Проти? Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 64. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 65. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 66. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 67. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 68. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 69. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 70. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 71. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 72. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  



Правка номер 73ю Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка 74, аналогічна за змістом. Хто – за? Відповідно пропозиція 

врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0 Утримались? 0.  

Правка номер 75. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  

Правка номер 76. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. 

Правка номер 77. Аналогічна за змістом, відповідно пропозиція 

врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. Дякую.  

Правка номер 78. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. 

Колеги, у мене для вас хороша новина до нас приєднався Голова НАЗК. 

У нас далі по змісту будуть правки по яких було б цікаво почути вашу 

позицію, відповідно вам буде надано слово.  

А зараз ми рухаємося по законопроекту.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Пан Олександр Новіков. Секретаріат комітету надає 

вам текст правок до другого читання.  

Зараз розглядаємо правку номер 79. Є пропозиція її врахувати. 

Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти?  

______________. Я дуже перепрошую. З приводу цієї частини. Тобто 

ми говоримо про форму, про форму НАЗК, да, для декларацій, зараз в даному 

випадку. Правильно, це цього стосується правка, 79-та? 

______________. Фінансова декларація, да.  

СЮМАР В.П. Вона вже йде по новій формі у відповідності до нового 

закону за минулий рік чи ні? Бо це зараз дуже важливе питання насправді. Це 

фінансова декларація. Це не декларація. 

ГОЛОВУЮЧА. Тут йдеться винятково в частині вживання 

термінології. 



СЮМАР В.П. Але дійдемо ще до того. Добре.  

ГОЛОВУЮЧА. Власне, ми проголосували за цю правку. Але для 

протоколу прошу визначитися. Хто – проти, якщо такі є? Нуль. Утримались? 

Нуль. Дякую.  

Правка номер 80, прошу врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль.  

Правка номер 81 пропозиція врахувати. Прошу голосувати. Хто – за? 

Дяку. Проти? Нуль. Утримались? Нуль.  

Правка номер 82. Це якраз є правка, яку я пропоную нам обговорити, і 

зокрема, хотіла би надати слово тим, хто бажає виступити. Напевно, почнемо 

з представника НАЗК, якщо є бажання виступити. 

Пане Олександр.  

  (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Добре. 

Правка номер 82 народного депутата Тарасенка. Ідеться про правку… 

СЮМАР В.П. Абзац 1 цієї частини не поширюється (Не чути)…  

_______________. 26 сторінка. 

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Тобто фактично робити перевірки усіх декларацій. 

Можете включити мікрофон, будь ласка?  

 _______________. Фактично НАЗК врік десь 10 тисяч запитів обробляє 

про проведення перевірок передбаченим Законом "Про очищення влади", 

оскільки він передбачає, що проводиться перевірка декларацій, відомства 

декларацій у відповідності їх фактично. Ця ж сама перевірка передбачена 

Законом України "Про запобігання корупції", тільки називається вона 

"спеціальна перевірка". Всі перевірки передбачені Законом України "Про 

очищення влади" вони фактично не проводяться. Тому фактично в постанові 

Кабміну, яка визначає порядок проведення, органом відповідальним за 

проведення цієї перевірки є ДФС. Тобто тисячі листів ідуть на ДФС від 

всього державного апарату. Потім ДФС ці листи пересилає в НАЗК. І 



функція НАЗК заключається тільки в тому, щоб дати відповідь на ці листи, 

що ми не проводимо цю перевірку і не можемо її провести. Тобто фактично в 

законодавстві, в законах іде дублювання одної тої самої перевірки, 

спецперевірки і в Законі "Про очищення влади" і в Законі "Про запобігання 

корупції".  

Тому наша пропозиція взагалі прибрати з Закону "Про очищення 

влади" проведення перевірки декларацію особи, оскільки іде задвоєння, і 

вона фактично не проводиться, тому що законодавство змінилося з того часу, 

як Закон "Про очищення влади" був прийнятий.  

СЮМАР В.П. Стоп. Як це вплине в результаті на висновок перевірки 

про очищення влади? ДФС дає якусь довідку, а ви її вже не даєте, бо ви 

вважаєте це дублюванням? 

 _______________.  Ні. ДФС взагалі не дає ніяких довідок, і ми не 

даємо. Тобто це формальна норма, яка прописана в законі, але на практиці 

вона не працює з 2016 року, з того часу як прийнято Закон "Про запобігання 

корупції", як почалося електронне декларування. І фактично та сама 

перевірка, що прописана в Законі "Про очищення влади", вона проводиться 

тільки в порядку передбаченому в Законі "Про запобігання корупції", це 

спецперевірка. Тобто дублюється одна і таж перевірка, і це ніяким чином не 

впливає на перевірку Закону "Про очищення влади".  

СЮМАР В.П. Все зрозуміло. Спецперевірка проводиться тільки тоді 

Службою безпеки, правильно?  

______________. Ні, ні, спецперевірка проводиться НАЗК. В частині 

декларації проводиться НАЗК.  

 (Не чути) ще одна перевірка (Не чути) вона і зараз має бути, але зараз 

вона не діє бо є технічні оці проблеми в законі. Якщо зараз їх виправити цією 

правкою, то на НАЗК буде ще покладено перевірку, в рамках очищення 

влади, ще додаткова.  

СЮМАР В.П. Ну це абсурд звичайно. А як ви прокоментуєте 

необхідність оцієї частини дев'ятої новим абзацом?  



(Не чути) 

______________. Ну, друга частина цієї правки, про 

військовослужбовців. Ви підтримуєте?  

______________. Ну звичайно, тому що ми не можемо, особи фактично 

відсутні в місті де ми можемо провести цю перевірку та запитати у них якусь 

інформацію, то ми її підтримуємо.  

______________. Ми розуміємо, да, політично, що ми це робимо?  

ГОЛОВУЮЧА. Ну тут політично наш комітет має визначитися.  

 (Не чути) 

СЮМАР В.П. Ну мова іде про те, що ми всіх військовослужбовців, 

всіх, витягуємо з декларування.  

______________. Ні, ні, тільки з перевірки… 

СЮМАР В.П.  З перевірки. З перевірки, да. Ну по призначенню. Але ж 

ми розуміємо, що призначають не на посаду сержанта, а призначають на 

високі посади. Ми їх в принципі забираємо.  

______________. Це в частині перевірки НАЗК. 

______________. Я тут, насправді у нас вже така норма є… Бо це, до 

речі, було у вашому скликанні, була проблема в тому, що люди, які 

перебувають в АТО, тепер в ООС, вони не мали можливості заповнювати. 

Тут фактично це дублюється, що вони на даний момент не приходять 

люстраційну перевірку тільки в той момент поки вони, власне, виконують ці 

функції.  

(Не чути) 

______________. Не поширюється на посадових  осіб.  

СЮМАР В.П.  Да, але вона не йдеться про тих,  хто безпосередньо 

знаходиться там в місцях дислокації. Воно раніше було так сформульовано, 

принаймні там в інших законах, коли ми це писали. Тут воно сформульовано, 

що це взагалі витягується із Закону про спецперевірки… 

______________. Ні, це трошки інакше…  



______________. На час здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони.  

СЮМАР В.П. Ні, ну чекайте. Правильно, вони тривають заходи 

фактично поки триває те, що в нас зараз по формулюванню називається ООС, 

то фактично всіх ми забираємо, не тих хто там перебуває, а будь-хто хто в 

Києві може бути призначений на посади в ВСУ ми забираємо… 

______________. Стосується лише оприлюднення інформації, це 

частина дев'ята статті 5 і там ідеться, що інформація про початок 

проходження перевірки особи та копії її заяви та декларації розміщуються 

протягом трьох днів, одержаних, тра-та-та, на офіційному веб-сайті органу. І 

оця правка вона туди ще додає абзац, що така інформація не буде 

оприлюднюватися, якщо ідеться про військовослужбовців, тобто не 

виключається із очищення влади, з перевірок і так далі, лише про 

оприлюднення інформації. Тобто це трошки вужче, да. 

______________. Не поширювати інформацію про військових.  

______________. Не поширювати інформацію щодо них почалася 

перевірка у рамках очищення влади, тобто, що вони є кандидатами на якусь 

посаду і щодо них почалась перевірка і все. Тобто оця інформація не буде 

оприлюднюватися про цих осіб.  

ГОЛОВУЮЧА. Олександр Федорович, яка ваша позиція по цій правці 

відповідно, щоб ми підсумували і могли визначатися комітетом.   

НОВІКОВ О.Ф. Це не до НАЗК. Дійсно, це… 

ГОЛОВУЮЧА. Добре.  

В такому випадку питання до народних депутатів. Які є пропозиції по 

цій правці? 

______________. Насправді питання було саме по цій правці, тобто 

виключити, власне, ваш обов'язок, я так розумію, що це правка. Яке 

ставлення НАЗК, виключити потребу вас в люстраційному законодавстві чи 

насправді залишити так як є?  

НОВІКОВ О.Ф. Звичайно виключити, тому що іде дублювання.  



______________. Просто конкретно відповідайте на питання голови, 

щоб ми розуміли вашу позицію як органу.  

НОВІКОВ О.Ф. А, якщо це стосується позиції органу щодо перевірки 

декларації. Йде дублювання, тим паче воно не має ніякого впливу на 

перевірку люстраційну, тому прошу виключити з Закону "Про очищення 

влади".  

______________. З мотивів хотів би зауважити. Насправді це може 

трактуватися як змістовна частина бо ми фактично входимо в Закон "Про 

очищення влади". Але, оскільки ми вже вносили зміни в цей закон, вище, то 

відповідно є пропозиція підтримати позицію НАЗК. 

ГОЛОВУЮЧА. Тобто пропозиція по даній правці яка? Відхилити?  

 _______________. Частково. 

ГОЛОВУЮЧА.  Врахувати частково.  

 _______________. Перші два абзаци не враховувати, а наступне 

врахувати.  

 (Не чути) 

 _______________. Ні. Ні. В проекті 82 перші два абзаци. Абзац 2 

частини сьомої викласти у такій редакції і далі оцей текст. Якщо його не 

враховувати, то залишиться ситуація статус кво. Залишиться ситуація, що 

нібито повинні проводитися ці перевірки цих декларацій під час очищення 

влади, але їх ніхто не може проводити, бо НАЗК там невизначено, бо ДФС їх 

не отримує і так далі. Тобто залишиться існуюча ситуація. І тоді вже окремо, 

окремими змінами до Закону "Про очищення влади" слід комплексно це 

врегульовувати, вилучати ці положення чи їх змінювати, це вже буде інше 

рішення.  

Тобто перші два абзаци якщо їх не врахувати, а решту врахувати отам 

де йдеться про копію, про оприлюднення ось це виключення, то буде якраз 

те, що по суті просить НАЗК.  

 (Не чути) 

 _______________. Да.  



ГОЛОВУЮЧА. Дякую. 

Прошу представитись.  

 ОЛІЙНИК О.М. Міністерство юстиції – Олійник Олександр, директор 

директорату. Ми підтримуємо абсолютно позицію НАЗК. І оскільки саме 

Міністерство юстиції проводить значну частину і узагальнює  всі матеріали  

проведені люстраційних перевірок. Ми маємо величезну проблему якраз з 

тим, що ДФС не виконує свою функцію, тому що не може її робити по 

законодавству, пересилає документи до НАЗК, і НАЗК задвоює свою 

функцію також. Ми пропонуємо тільки, просимо, щоб як правильно тут 

секретаріат звертає увагу, щоб правильно виключити положення про 

проведення майнової перевірки НАЗК саме під час проведення люстраційної 

перевірки. Вона непотрібна. Вона затягує час. До чого це призводить? Що 

абсолютно всі державні службовці перед призначенням на посаду, вони не 

можуть приступити до своїх обов'язків через те, що у них затягується 

проведення люстраційної перевірки через те, що в люстраційній перевірці 

сидить несвойственно для люстрації обов'язок НАЗК перевірити її майновий 

стан. Воно і буде і там проведено в іншому випадку передбаченому 

законодавством. 

Тому підтримуємо. Тільки прохання, правильно сформулювати, щоб 

ми не попали впросак.  

Дякую.  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, в такому випадку пропозиція врахувати 

частково, конкретно врахувати пропозиції до частини дев'ятої і пропозиції до 

частини десятої. Пропозиції відповідно до частини сьомої не враховувати. Чи 

є інші пропозиції до цієї правки? Якщо немає, то прошу голосувати. Хто – за? 

Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. Дякую вам.  

Правка номер 83. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. Дякую.  

Правка номер 84. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  



Правка номер 85. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  

Правка номер 86. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  

Правка номер 87. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую, колеги. 

Проти? 0. Утримались? 0. 

Правка номер 88. Пропозиція відхилити. Чи є інші пропозиції? Якщо 

немає, прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0.   

Дякую. Проти? Нуль. Утримались? Нуль. 

Правка номер 90 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка номер 91 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка номер 92 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка номер 93 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка номер 94 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Проти чи є депутати? Немає. Нуль в такому випадку. Утримались? Нуль. 

 _______________. Ми "за", да.  

ГОЛОВУЮЧА. Пропозиція по правці номер 95 її врахувати. Хто – за? 

Дякую. Проти? Нуль. Утримались. Нуль.  

Пропозиція по правці 96 врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались. Нуль.  

Правка 97 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Проти?  

Нуль. Утримались? Нуль. 

Правка номер 98 врахувати. Аналогічна до попередньої. Хто – за? 

Дякую. Проти? Нуль. Утримались? Нуль. 

Правка номер 99 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 



100 правка ідентична за змістом. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. 

Колеги, у нас тут насправді є… Я погоджуюсь, що, якщо є певні 

відмінності у правках, ми їх можемо і нам варто розглядати їх окремо. Але, 

якщо правка слово в слово дублює іншу, то є пропозиція в такому випадку 

все ж таки розглядати їх разом для того, щоб заощадливо ставитись до часу і 

наступне засідання, анонсоване на першу годину, ми розпочали вчасно.  

 (Не чути) ми зараз збережемо час, щоб …(Не чути)… проголосувати 

за кожну правку… (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Якщо вони ідентичні за змістом. Якщо є наполягання… 

 (Не чути) є Регламент, є норма.  

ГОЛОВУЮЧА. Добре. Якщо є все ж таки наполягання на тому, щоб 

кожну правку розглядати окремо, давайте іти по такій процедурі.  

(Не чути) пропозиція просто. Колеги, насправді я думаю, що було б 

доцільно запланувати час, до 12:30 пропрацювати по нашому закону, далі 

зробити невеличку перерву для того, щоб ми могли свіжими мізками підійти 

до звіту, який дуже важливий. В першій почати звіт, після завершення звіту 

завершити розгляд цього законопроекту. Просто по формі, бо ми зараз 

насправді не встигнемо ……(Не чути) …… 

ГОЛОВУЮЧА. Давайте попрацюємо тоді принаймні до 12:40 чи 45-ти. 

До 12:40.  

______________. Окей.  

ГОЛОВУЮЧА. Добре.  

Тоді правка 101. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0.  

Правка номер 102. Пропозиція врахувати. Хто – за?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Да, це все, що стосується змін до термінології. …… 

змістовно.  

Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. 



Правка номер 103. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 

Ярослав? 0. Утримались? 0.  

Правка 104. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. 

Правка 105. Пропозиція врахувати.  Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка 106 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка 107 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка 108 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка 109 є пропозиція врахувати частково.  

Дмитро Котляр. 

КОТЛЯР Д. Тільки перший пункт врахувати, бо в пункті другому 

ідеться про міліцію, якої вже не згадується в цій статті. Тобто там змінилася 

редакція цієї статті і вона вже неактуальна ця правка. Тому лише пункт 

перший.  

   (Не чути) 

КОТЛЯР Д. Ну я не пам'ятаю текст. Але там немає слова "міліції" яке 

пропонується замінити. Там щось інше.  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, відповідно є пропозиція врахувати частково. 

Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? Нуль. 

Правка 110 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка 111 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка 112 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 



Правка 113 врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

Правка 114 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую вам. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка 115 пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. 

Утримались? Нуль. 

Правка 116 на врахування. Пропозиція голосувати. Хто – за? Дякую. 

Проти? Нуль. Утримались? Нуль. 

Правка 117. Врахувати. Пропозиція голосувати "за". Хто – за? Дякую. 

Проти? Нуль. Утримались? Нуль. У вас невеселі обличчя.  

Правка  номер 118. На врахування. Хто – за?  

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. 118-ть.  

Дякую, колеги. Проти? Чи є хтось проти? 0. Утримались? 0. 

Правка 119. Врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. 

Правка 120. Врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0.  

Правка 121. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. 

Правка 122. Врахувати. Хто – за? Дякую вам. Проти? 0. Утримались? 0. 

Правка 123. Врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. 

Правка 124. Врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. 

Правка 125. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. 

Правка 126. Врахувати. Хто – за? Дякую вам. Проти? 0. Утримались? 0.  

Правка номер 127. Пропозиція врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримались? 0. 

Правка 128 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає.  

129-ть. Врахувати. Хто – за? Дякую вам. Проти? Немає. Утримались? 

Немає.  



Правка 130. Врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. Утримались? 

Немає.  

Правка 131. Пропозиція її врахувати. Хто – за? Дякую вам. Проти? 

Немає. Утримались? Немає.  

Правка 132. Пропозиція врахувати. Хто – за? 

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Так, звичайно. Це по 132-й? Дмитро Котляр, 

відповісте?  

 

КОТЛЯР Д.  Тут змінюється лише назва декларації. Там стара зараз 

назва декларація про майно, доходи, витрати. Узгоджується з новою назвою 

закону.  

(Не чути) 

КОТЛЯР Д. Бо раніше була паперова декларація і треба було написати 

куди вона подається. Зараз вона електронна і подається на сайті, тому не 

треба вже писати, що вона подається до якогось органу, а просто, що 

подається декларація і все.  

 (Не чути) 

КОТЛЯР Д. Да, тобто воно врегульовано в загальному порядку, 

електронна форма, не треба кудись вже нести і тому отакі зміни.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Є ще питання або альтернативні пропозиції?  

В такому випадку прошу голосувати. Хто – за? Врахування цієї правки. 

Дякую. Проти? 0. Чи є проти? Ні, немає. Утримались? 0.  

Правка 133. Врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0.  

Правка 134. Врахувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0.  

Правка 135 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає.  

Правка 136. Пропозиція врахувати редакційно.  

 



(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. В редакції… Ну, зокрема, ідеться про часткове 

врахування назви закону.  

 (Загальна дискусія)  

ГОЛОВУЮЧА. Зараз, одну хвилиночку. (Шум у залі)  Дивіться, це 

слушний коментар, водночас тут, однозначно, є потреба змінити назву 

закону, тому що нова назва закону або чинна – це про запобігання корупції. В 

цій частині закону йшлося про  зовсім іншу назву закону, тому… (Шум у 

залі) Давайте тоді таким чином це сформулюємо. 

______________.  Да, треба сформулювати...... тому що для стенограми, 

бо  тут правка  не дає відповіді на ці питання особливо. 

ГОЛОВУЮЧА. Або ми можемо  просто відхилити цю правку. Які 

будуть пропозиції, колеги?  

______________.  А якщо відразу залишити старе…  Стара назва?  

ГОЛОВУЮЧА. Ні,  залишиться якраз заміна. Давайте в такому 

випадку… (Шум у залі) Ну просто пропоную виключити підпункт другий. 

Дивіться, в принципі… в принципі, так. В принципі, оскільки  у нас 

були правки до  цієї частини, то, можливо, тоді  більш слушна пропозиція 

буде правку 136 відхилити. Якщо немає інших пропозицій, то прошу 

голосувати. 

______________.  Все-таки, що ми виключаємо?  Хтось може 

процитувати, що ми виключаємо цією правкою? (Шум у залі)  

ГОЛОВУЮЧА. Дмитро.  

КОТЛЯР Д.  Да, тут просто, це правки до правок до правок, і тому нам 

трошки складно. Якщо ми подивимося редакцію першого читання, то там у 

цьому пункті  йдеться: "У пункті 10 частини 4 статті 30 Закону "Про 

Центральну виборчу комісію" замінити назву старого закону на нову". 

Відкриваємо статтю 30 частину 4 пункт 10 закону. Зараз він звучить 

так: "Набрання законної сили  судового рішення, відповідно до якого  члена 

комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне правопорушення, 



пов'язане з корупцією, а також  набрання законної сили рішення суду про 

визнання його активів необґрунтованими…" і так далі. Тобто зараз по суті ця 

редакція  цього пункту вона вже змінена, тому в принципі мені зараз 

здається, що ця правка, вона коректна була Стефанчука.  

______________.  Підпункт 2 пункту 19 ……(Не чути)………. 

КОТЛЯР Д. Так оце ж він і є. Він у лівій колонці. Оце ж я зачитав. У 

пункті 10, частини четвертої статті 30 слова, оце ж і є пропозиція весь цей 

пункт виключити. Це ж пропозиція не до закону, а до законопроекту. 

СЮМАР В.П. Правильно. Але в ньому мова ішла ……(Не 

чути)………. 

 _______________. Ми виключаємо цей пункт у редакції першого 

читання, бо він вже неактуальний. Бо оцей зараз пункт, там же немає навіть 

цих слів "про засади і запобігання протидії корупції".  

ГОЛОВУЮЧА. Колеги, у нас на засіданні присутній помічник, власне, 

автора цієї правки, і прошу надати йому слово.  

 _______________. Дякую, шановні колеги.  

Ідеться про те, що в законопроекті в тексті, який ухвалений в першому 

читанні пропонувалося внести зміни до редакції, яка вже наразі не є чинною. 

Тобто наразі в тому законі, про який ми обговорюємо вже ці зміни внесені. 

Тому виключити цей пункт саме з законопроекту як такий, що вже не 

потребує.  

ГОЛОВУЮЧА. Врахувати. Окей. Тоді в такому випадку ставлю на 

голосування пропозицію врахувати цю правку повністю. Хто – за? Дякую. 

Проти? Немає. Утримались? Немає. 

Правка 137 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає. 

Правка 138 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає. 

Правка 139 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає. 



Правка 140 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає. 

Правка 141 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає. 

Правка 142 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає. 

Правка 143 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає.  

Правка 144 на врахування. Хто – за? Дякую вам. Проти? 0. 

Утримались? 0. 

Правка 145 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. 

Правка 146 на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Ніхто. Утримався? 

Ніхто.  

147 правка на врахування. Хто – за? Дякую вам. Проти? Ніхто. 

Утримався? Ніхто. 

Правка 148 на врахування. Хто – за? Дякую. Утримався? 0. Проти? 0. 

149 правка на врахування. Хто – за? Дякую вам. Проти? Немає. 

Утримались? Немає.  

150 правка на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає.  

151 правка на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає.  

152 правка на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Немає. 

Утримались? Немає.  

153 правка на врахування. Хто – за? Дякую. Утримались? Проти, 

вірніше? 0. Утримались? 0. Дякую.  

154-та на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0.  

155-та на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0.  

156-та на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. 

157 правка на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримались? 0. 



158 правка на врахування. Хто – за? Дякую вам. Проти? 0. Утримались? 

0. 

159-та на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

160 правка на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

161 правка на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

162-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

163-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

164-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

165-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

166-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

167-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

168-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

169-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

170-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

171-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 

172-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримались? 

Нуль. 



173-а на врахування. Хто – за? Дякую вам. Проти? Ніхто. Утримався? 

Ніхто. 

174-а на врахування. Хто – за? Дякую, колеги. Хто – проти? 

Утримався? Одноголосно.  

175-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль. 

176-та на врахування. Хто – за?  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Вживання термінології змінюється винятково.  

(Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. 

Утримався? 0. 

177-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримався? 0.  

178-а на врахування. Хто – за?  

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Давайте обговоримо.  

(Загальна дискусія) 

Тобто фактично, щоб усунути спам деклараційний.  

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Да, полегшимо життя реєстру НАЗК.  

Прошу голосувати. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримався? 0. 

179-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримався? 0.  

180-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримався? 0.  

181-а на врахування.  

 (Не чути) 

ГОЛОВУЮЧА. Давайте ми до 200-ї дійдем принаймні.  

181-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримався? 0. 

182-а. Попередня пропозиція врахувати редакційно. (Шум у залі)  

Давайте обговоримо. 

  Фактично ми передбачаємо, що не оплачується………(Не чути)… тим 

військовослужбовцям, які  звільнені… 



ГОЛОВУЮЧА. Дмитро Котляр, прокоментуйте.  

КОТЛЯР Д.  Вона і зараз є в законі ця норма. Тобто  по суті там було 

потрібно  лише технічна зміна, яка  у попередній правці 181, де міняється 

назва закону і назва про порушення адміністративного. Але 182 правка 

чомусь викладає у новій редакції цей абзац, і при цьому із чинного закону 

також випадають слова: "чи у зв'язку  з обвинувальним вироком суду, що 

набрав законної сили". Тому по-хорошому треба було б цю правку відхилити, 

бо технічні зміни, вони вже враховані у правці 180 і 181. 

______________. Можете прокоментувати? Помічник тут є, да, 

Стефанчука. 

ГОЛОВУЮЧА.  Пан Олександр.  

______________.  Мабуть, йдеться про термінологічні звороти, 

пов'язані з самим терміном "адміністративні правопорушення, пов'язані з 

корупцією" або  " правопорушення, пов'язані з… порушенням обмежень, 

передбачених Законом України "Про засади запобігання  на протидії 

корупції". Тобто знову ж таки йдеться лише  про термінологічний зворот, 

який наразі використовується в чинному Законі "Про запобігання корупції".  

КОТЛЯР Д. Це все правильно. І це враховується в попередніх 

поправках.  

ГОЛОВУЮЧА. В попередній поправці, да.  

КОТЛЯР Д. Тут просто зараз у вас технічно там випав текст із чинної 

редакції. Тому  не треба у  новій редакції викладати, а лише оці слова щодо  

адміністративного правопорушення, їх виправити, що й робиться в поправці 

181, 180. 

______________.  Я погоджуюся. Да. або відхилити, або вважати, що 

вона врахована редакційно, тобто певною мірою… 

ГОЛОВУЮЧА. Да, давайте. Тому й є пропозиція врахувати 

редакційно.  

Ставлю на голосування таке рішення. Хто – за? Дякую вам. Проти? 

Нуль. Утримався? Утримався один. Рішення – врахувати редакційно правку. 



183 –  на врахування.  Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? 

Нуль.  

184 – на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

183 – на врахування.  Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. А, проти є – 1. 

Олена. Ні. Проти – 0. Утримались? У нас музичний супровід. Утримались – 

немає.  

Рухаємося далі. 187-а на врахування. Прошу голосувати. Хто – за? 

Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

188-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

189-а на врахування? Хто – за? Дякую, колеги. Хто – проти? Нуль. 

Утримався? Нуль.  

190-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

191-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Чи є проти? 

Валерій. Тоді проти – 0. Утримався? Нуль.  

192-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

193-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

194-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? У нас мінус один 

депутат. Прошу врахувати в протоколі. Хто – проти, колеги?  Хто – проти?  

Чи є проти врахування 194 правки? Нуль. Утримався? Нуль.  

195-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

196-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

197-а на врахування. Хто – за? Дякую. Хто – проти? Нуль. Утримався? 

Нуль.  

198-а на врахування. За? Дякую. Хто – проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

199-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? Нуль. Утримався? Нуль.  

І 200-а на врахування. Хто – за? Дякую. Проти? 0. Утримався? 0. 

Колеги, я вам дякую за плідну роботу.  

У нас є 15 хвилин… Ми закриваємо це засідання. У нас є 15 хвилин 

перед наступним засіданням.  

 



 

 


