
2006 – 2007 роки  

Постановою Верховної Ради України від 11 липня 2006 року № 8-V у 

складі комітетів Верховної Ради України п’ятого скликання утворено 

Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією (див. 

персоналії). 

До предмета відання Комітету віднесено питання: 

● боротьби з корупцією;  

● боротьби з організованою злочинністю;  

● запобігання легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом;  

● боротьби з тероризмом;  

● призначення на посади, пов’язані з предметом відання. 

За рішенням Комітету від 25 липня 2006 року (протокол № 2) у складі 

Комітету працювало шість підкомітетів:  

● з питань законодавчого забезпечення боротьби з організованою 

злочинністю і корупцією (голова підкомітету Муц О. П.); 

● з питань контролю за виконанням законів уповноваженими державою 

органами на боротьбу з організованою злочинністю і корупцією (голова 

підкомітету Пшонка А. В.); 

● з питань контролю за дотриманням прав громадян, взаємодії з 

громадськими та іншими організаціями (голова підкомітету Рябека О. Г.); 

● з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері боротьби з 

організованою злочинністю і корупцією органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування (голова підкомітету Кальніченко І. В.); 

● з питань контролю за реформуванням, кадровим та ресурсним 

забезпеченням органів, які здійснюють боротьбу з організованою 

злочинністю і корупцією (голова підкомітету Ружицький А. М.); 

● з питань міжнародного співробітництва у сфері боротьби з 

організованою злочинністю, корупцією і тероризмом (голова підкомітету 

Омельченко Г. О.). 

За час роботи Верховної Ради України п’ятого скликання відбулося 

22 засідання Комітету, на яких розглянуто 125 питань.  

За поданням Комітету Верховною Радою України розглянуто 

16 проектів законів і 19 проектів постанов парламенту. 

На засіданнях Комітету розглянуто 21 питання щодо призначення та 

звільнення керівних кадрів спеціальних підрозділів по боротьбі з 
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організованою злочинністю та прокурорів по нагляду за виконанням законів 

цими підрозділами. 

На виконання постанов Верховної Ради України від 18 жовтня 2006 року 

Комітетом доопрацьовано проекти законів України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо відповідальності за корупційні 

правопорушення (№ 2112-д), про засади запобігання та протидії корупції 

(№ 2113-д) та про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних 

правопорушень (№ 2114-д), які 12 грудня 2006 року прийняті парламентом за 

основу. 


