
2012 – 2014 роки 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією 
утворено згідно з постановою Верховної Ради України від 25 грудня 2012 р. 

№ 11-VІІ „Про комітети Верховної Ради України сьомого скликання» у 
складі 13 народних депутатів України. 

До складу Комітету обрано народних депутатів України: Чумака В. В. 
(Голова Комітету), Москаля Г. Г. (перший заступник Голови Комітету),  
Джигу М. В. і Ярему В. Г. (заступники Голови Комітету), Малишева В. С.. 

(секретар Комітету), Гриценка А. С., Дерев’янка Ю. Б., Коржева А. Л., 
Осуховського О. І., Савчука Ю. П., Табачніка Я. П., Чернякова В. В., 

Шатворяна В. Г. 

Постановою Верховної Ради України від 18 квітня 2013 року № 220-VII 
„Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України „Про комітети 

Верховної Ради України сьомого скликання” Малишева В. С. відкликано з 
посади секретаря Комітету, а Табачніка Я. П. обрано секретарем Комітету.  

Згідно з постановами Верховної Ради України достроково припинено 
повноваження  народних  депутатів Чернякова В.В. (від 1 квітня 2014 року № 
1176-VII) та Яреми В.Г. (від 13 травня 2014 року № 1247-VII). 

Постановою Верховної Ради України від 19 червня 2014 року № 1524-
VII „Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України „Про комітети 
Верховної Ради України сьомого скликання” членом Комітету обрано 

Ганчукова О. К. 

У складі Комітету сформовано підкомітети (рішення Комітету від 26 

грудня 2012 року, протокол № 1, від 15 травня 2013 року, протокол № 9 та 
від 9 жовтня 2013 року, протокол № 17): 

з питань запобігання і протидії корупції (голова Коржев А. Л.);  

з питань боротьби з організованою злочинністю (голова Осуховський 

О. І.);  

з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері боротьби з 
організованою злочинністю і корупцією органами державної влади та 

місцевого самоврядування (голова Дерев’янко Ю. Б.); 

з питань контролю, координації, інформаційно-аналітичного та 
науково-дослідного забезпечення боротьби з організованою злочинністю і 

корупцією (голова Табачнік Я. П., 15 травня 2013 року підкомітет 
реорганізовано); 

з питань боротьби з тероризмом (голова Савчук Ю. П.);  

з питань міжнародного співробітництва у сфері боротьби з 
організованою злочинністю і тероризмом та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, який  реорганізовано у 



підкомітет з питань боротьби з організованою злочинністю (9 жовтня 2013 
року, протокол № 17) (голова Осуховський О. І.); 

з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом (голова Гриценко А. С.);  

з питань взаємодії з громадянським суспільством (голова Черняков В. 
В. (до 01.04.2014 р.)).  

Упродовж грудня 2012 року – жовтня 2014 року проведено 51 

засідання Комітету, на яких розглянуто 399 питань, з яких 279 (69,9 відсотка) 
— пов’язано із здійсненням законопроектної функції. 

Комітетом розглянуто 39 з 48 законопроектів, по яких Комітет 

визначено головним з підготовки і попереднього розгляду, з числа яких 8 
були прийняті Верховною Радою України в цілому.  

За пропозицією Комітету, як головного з підготовки і попереднього 
розгляду, 14 травня 2013 року Верховною Радою України прийнято Закон 
України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

реалізації державної антикорупційної політики” (№ 224-VІI, законопроект 
реєстр. № 2837).  

Цим Законом внесено низку змін до Закону України „Про засади 
запобігання і протидії корупції”, у тому числі стосовно здійснення Комітетом 
антикорупційної експертизи проектів законів України, внесених на розгляд 

Верховної Ради України народними депутатами України. 

На виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії щодо 
удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих у рамках 

переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України 13 травня 
2014 року прийнято Закон України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у 
зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України” (№ 1261-VII, законопроект реєстр. № 4556). 

У зв’язку з необхідністю прийняття законодавчих змін щодо посилення 
організаційних основ боротьби з тероризмом 5 червня 2014 року було 

прийнято Закон України  „Про внесення змін до законів України щодо 
боротьби з тероризмом” (1313-VII, законопроект реєстр. № 4985) та 12 

серпня 2014 року  - Закон України „Про внесення змін до Закону України 
„Про боротьбу з тероризмом” щодо превентивного затримання у районі 

проведення антитерористичної операції осіб, причетних до терористичної 
діяльності, на строк понад ніж 72 години (1630-VII, законопроект реєстр. № 

4312а). 

14 жовтня 2014 року Верховною Радою України був прийнятий так 
званий «пакет» антикорупційних законів, підготовку і попередній розгляд 

яких здійснював Комітет: Закони України „Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 



2017 роки” (№ 1699-VII, законопроект реєстр. № 4284а), „Про Національне 
антикорупційне бюро” (№ 1698-VII, законопроект реєстр. № 5085), „Про 

запобігання корупції” (№ 1700-VII, законопроект реєстр. № 5113), „Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення 
кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів” (№ 1701-

VII, законопроект реєстр. № 5114).  

Стосовно 74 законопроектів, предмет правового регулювання яких 

також віднесений до повноважень Комітету, надіслано попередні висновки 
до голових комітетів з підготовки і попереднього їх розгляду.  

Згідно внесених Законом України „Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної 
політики” (№ 224-VІI) змін до статті 93 Регламенту Верховної Ради України, 

до повноважень Комітету віднесено питання щодо вивчення на предмет 
відповідності антикорупційному законодавству усіх зареєстрованих в 
Апараті Верховної Ради України законопроектів.  

За період сьомого скликання Комітетом отримано близько 3,3 тис. 
доручень Голови Верховної Ради України щодо здійснення відповідно до 

вимог статті 15 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” 
та статті 93 Регламенту Верховної Ради України антикорупційної експертизи 
законопроектів та їх вивчення на предмет відповідності антикорупційному 

законодавству. З цих питань Комітетом підготовлено 2175 висновків щодо 
результатів здійснення антикорупційної експертизи проектів законів, 

поданих народними депутатами України, та 1054 висновки щодо 
відповідності вимогам антикорупційного законодавства проектів постанов 

Верховної Ради України та проектів законів України, поданих Президентом 
України та Кабінетом Міністрів України. 

На засіданнях Комітету, серед інших, розглянуто такі питання: 

„Про інформаційну підтримку проведення моніторингу стану 

виконання Закону України „Про запобігання та протидію легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 

тероризму” (рішення Комітету від 6 березня 2013 року, протокол № 3); 

„Про організацію виконання доручення Голови Верховної Ради 
України Рибака В. В. від 7 червня 2013 року щодо забезпечення аналізу 

практики застосування Закону України „Про внесення змін до законодавчих 
актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики” (рішення 

Комітету від 19 червня 2013 року, протокол № 12); 

„Про Регламент розгляду Комітетом проектів нормативно-правових 
актів” (рішення Комітету від 19 червня 2013 року, протокол № 12 та від 3 

липня 2013 року, протокол № 13). Це рішення прийнято в рамках реалізації 
положень Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реалізації державної антикорупційної політики” стосовно 



здійснення антикорупційної експертизи законопроектів та їх вивчення на 
предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства; 

„Про стан проведення антикорупційної експертизи нормативно-

правових актів” (рішення від 4 вересня 2013 року, протокол № 15); 

„Про стан виконання вимог статті 11 Закону України „Про засади 
запобігання і протидії корупції” (рішення від 6 листопада 2013 року, 

протокол № 19); 

„Про стан виконання вимог статті 11 Закону України „Про засади 
запобігання і протидії корупції” (28 березня 2014 року, протокол № 35). 

Відповідно до вимог статей 10 та 20 закону України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю на 
засіданнях Комітету також розглянуто питання: 

„Про річні розписи асигнувань на оплату праці працівників 
спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю 
Міністерства внутрішніх справ України” (28 березня 2014 року, протокол  № 

35); 

„Про оптимізацію організаційно-штатної побудови Головного 

управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю 
Центрального управління Служби безпеки України” (14 травня 2014 року, 
протокол № 39); 

„Про передислокацію спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією 
та організованою злочинністю Служби безпеки України з тимчасово 
окупованої території АР Крим та м. Севастополя” (2 липня 2014 року, 

протокол № 43); 

„Про покращення стану матеріально-технічного забезпечення та 

збільшення фінансування спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією та 
організованою злочинністю Служби безпеки України” (2 липня 2014 року, 
протокол № 43); 

„Щодо перерозподілу штатної чисельності спеціальних підрозділів по 
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки 

України” (16 вересня 2014 року, протокол № 49). 

Згідно із затвердженими планами роботи Комітету за період сьомого 
скликання у Комітеті проведено засідання „круглих столів”: 

20 березня 2013 року на тему: „Державна антикорупційна політика: 

оцінка громадянського суспільства”; 

19 листопада 2013 року на тему: „Регіональні програми запобігання і 
протидії корупції: стан розробки та шляхи реалізації”, в якому взяли участь 

депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, 
Житомирської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Рівненської, 

Тернопільської, Харківської, Хмельницької та Чернівецької обласних рад та 



обговорювались питання щодо стану розробки та реалізації регіональних 
антикорупційних програм. Розробка за участю громадськості названих 

програм здійснюється в рамках реалізації заходів  з впровадження в Україні 
започаткованої у вересні 2001 року Організацією Об’єднаних Націй 
Ініціативи „Партнерство „відкритий Уряд”; 

28 травня 2014 року на тему: „Ресурси міжнародних організацій у 
боротьбі з корупцією в Україні” за участю представників міжнародних 

урядових інституцій, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Генеральної прокуратури України, Міністерства 
економічного розвитку і торгівлі України, Рахункової Палати України, 

Адміністрації Президента, а також громадськості, на якому були 
презентовані проекти, що реалізується за підтримки Європейського Союзу, 

та обговорені питання щодо можливості співпраці в рамках реалізації 
антикорупційного компоненту. 

Під головуванням заступника Голови Комітету Джиги М. В. згідно 

рішення Комітету від 17 квітня 2013 року (протокол № 6) утворено робочу 
групу для підготовки проекту Закону України про внесення змін до Закону 

України „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою 
злочинністю” (нова редакція). 

При Комітеті утворено громадську експертну раду — громадський 

консультативний орган з питань організаційно-інформаційного, 
консультативно-правового та методичного забезпечення роботи Комітету, 

персональний склад якої затверджено рішенням Комітету від 17 квітня 2013 
року (протокол № 6). За цей час Громадською експертною радою 

підготовлено експертні висновки близько двохсот проектів нормативно-
правових актів на предмет їх відповідності вимогам антикорупційного 

законодавства. 

За період сьомого скликання у Комітеті розглянуто 11 266 заяв, скарг 
та клопотань фізичних і юридичних осіб, 119 звернень народних депутатів 

України.  

Загальний документообіг Комітету становить 38 986 документів.  

За підсумками роботи Комітету за період роботи Верховної Ради 
України сьомого скликання варто зауважити, що загалом за 2013-2014 роки 

діяльності Верховної Ради України сьомого скликання Комітетом 
опрацьовано у п'ятнадцять разів більше законопроектів ніж за п’ятирічну 

діяльність парламенту попередньої каденції. 

 

 

 


