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ЗВІТ                                                                                                                                 

про підсумки роботи                                                                                                

Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції                                                         

у лютому – липні 2015 року 

Діяльність Комітету з питань запобігання і протидії корупції (далі – 

Комітет) упродовж другої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

здійснювалася у відповідності до затвердженого 14 січня 2015 року 

(протокол № 9) із змінами від 04.02.2015 року (протокол № 13) плану роботи, 

з урахуванням прийнятих парламентом рішень і доручень Верховної Ради 

України та її керівництва. 

За цей період проведено 20 засідань Комітету, на яких розглянуто                

147 питань, з яких 82 (56 %) пов’язано із здійсненням законопроектної 

функції. 

Статистичний аналіз протоколів засідань Комітету додається. 

Комітетом розглянуто 13 з 18 законопроектів, по яких Комітет 

визначено головним з підготовки і попереднього розгляду. Стосовно 12 

законопроектів, предмет правового регулювання яких також віднесений до 

повноважень Комітету, надіслано 6 висновків до головного комітету з його 

підготовки і попереднього розгляду.  

12 лютого 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон 

України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України та 

Національного агентства з питань запобігання корупції” № 198-VIII, проект 

якого був підготовлений Комітетом за дорученням Голови Верховної Ради 

України Гройсмана В. Б. від 12 січня 2015 року. 

Комітетом підготовлені для розгляду Верховною Радою України у 

другому читані проекти законів України: 

- про внесення змін до деяких законів України щодо посилення 

прозорості у сфері відносин власності з метою запобігання корупції (реєстр. 

№ 2423), поданий народними депутатами України Козаченком Л.П., 

Парасюком В.З. та іншими; 

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

прийняттям Закону України „Про Національне антикорупційне бюро 

України” (реєстр. № 2492), поданий Кабінетом Міністрів України; 
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- про внесення змін до Закону України „Про засади запобігання і 

протидії корупції” (щодо декларантів, що перебувають на військовій службі) 

(реєстр. № 2608), поданий народними депутатами України Левусом А.М., 

Величковичем М.Р. та іншими; 

- про внесення змін до статті 46 Закону України „Про запобігання 

корупції” (щодо обсягу декларованої інформації особами, уповноваженими 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) (реєстр. № 

2879), поданий Кабінетом Міністрів України. 

За звітній період Комітетом отримано близько 1435 доручень Голови 

Верховної Ради України щодо здійснення, відповідно до вимог статті 55 

Закону України „Про запобігання корупції” (статті 15 Закону України „Про 

засади запобігання і протидії корупції” - до втрати ним чинності) та               

статті 93 Регламенту Верховної Ради України, антикорупційної експертизи 

законопроектів та їх вивчення на предмет відповідності антикорупційному 

законодавству. З цих питань Комітетом підготовлено 1140 експертний 

висновок щодо проектів нормативно-правових актів, серед яких 66 визнані 

такими, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам 

антикорупційного законодавства. 

26 з 147 питань, розглянутих Комітетом на своїх засіданнях, 

стосувалися організації роботи Комітету, 41 – контролю за виконанням 

законів України та постанов Верховної Ради України, власних рішень.  

Протягом лютого – травня 2015 року на виконання рішення Комітету 

від 14 січня 2015 року (протокол № 9) у Комітеті працювала робоча група з 

підготовки законопроекту про державне фінансування політичних 

партій. 

До складу робочої групи були включені народні депутати - члени 

Комітету з питань запобігання і протидії корупції, представники Центральної 

виборчої комісії, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції 

України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної 

фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України, 

Рахункової палати України, а також експерти Міжнародної фундації 

виборчих систем (IFES), Реанімаційного пакету реформ, Трансперенсі 

Інтернешнл Україна, Центру політичних студій та аналітики, громадського 

Руху ЧЕСНО, Центр UA, Міжнародного інституту демократій/Соціовимір, 

Інституту медіа права, Всеукраїнської громадської організації „Комітет 

виборців України”. Головою робочої групи було визначено народного 

депутата України - голову підкомітету з питань міжнародного 

співробітництва та імплементації антикорупційного законодавства          

Лещенка С.А.  

Протягом цього часу відбулося три засідання робочої групи, на яких 

було затверджено Концепцію змін до чинного законодавства щодо 

приведення регулювання фінансування партій і виборчих кампаній у 
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відповідність до міжнародних стандартів, на основі якої були підготовлені та 

зареєстровані у Верховній Раді України проекти законів України „Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і 

протидії політичній корупції” (реєстр. № 2123а від 19.06.2015) та „Про 

внесення зміни до статті 87 Бюджетного кодексу України (щодо 

фінансування політичних партій)” (реєстр. № 2138а від 22.06.2015). 

3 червня 2015 року рішенням Комітету (протокол № 26) створена 

робоча група з підготовки проекту Закону України „Про лобіювання”. 

До складу робочої групи включено народних депутатів України: 

Сироїд О.І., Войціцьку В.М., Сотник О.С., Вадатурського А.О., Гордєєва 

А.А., Хланя С.В., Жолобецького О.О., Продан О.П., Бєлькову О.В., 

Співаковського О.В., Голуба В.В., Сидоровича Р.М., Маркевича Я.В., 

Гончаренка О.О., Осуховського О.І.; першого заступника Міністра юстиції 

України Севостьянову Н.І., заступника Міністра охорони здоров’я України 

Павленко О.С., президента Торгово-промислової палати України Чижикова 

Г.Д., керівника Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів 

України Забловського А.В., завідувача кафедри державної служби та 

кадрової політики Національної академії державного управління при 

Президентові України Федоренка В.Л., а також експертів Інституту 

професійного лобіювання та адвокасі, Центру економічної політики та 

правових ініціатив, Реанімаційного пакету реформ.  

Співголовами робочої групи визначено народного депутата України - 

голову підкомітету з питань міжнародного співробітництва та імплементації 

антикорупційного законодавства Комітету Верховної Ради України з питань 

запобігання і протидії корупції Лещенка С.А. та народного депутата України 

- члена Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції                

Найєма М.  

Було проведено два засідання робочої групи, на яких відбулося широке 

обговорення основних положень законопроекту „Про лобіювання”, за 

результатами якого відбувається підготовка тексту законопроекту. 

На виконання положення статті 5 Закону України „Про запобігання 

корупції”, Комітет на засіданні 6 травня 2015 року (протокол № 23) прийняв 

рішення звернутися до громадських організацій про надання пропозицій 

щодо кандидатів, діяльність яких пов’язана із запобіганням корупції для 

визначення до складу конкурсної комісії з відбору членів Національного 

агентства з питань запобігання корупції. Зазначене рішення було 

опубліковано на офіційному веб-сайті Комітету та в газеті „Голос України”. 

Разом з тим, Комітет на засіданні 3 червня 2015 року (протокол № 26) 

розглянув звернення виконавчого директора Transparency International 

Україна Хмари О.С. щодо можливого порушення Кабінетом Міністрів 

України процедури під час обрання осіб, запропонованих громадськими 
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об’єднаннями, до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади 

членів Національного агентства з питань запобігання корупції. 

За результатами розгляду Комітет звернувся до Кабінету Міністрів 

України щодо надання інформації стосовно кандидатів, запропонованих 

громадськими об’єднаннями для відбору, а також інформації щодо 

недопущених до участі у відборі кандидатів. Вивчення матеріалів стосовно 

запропонованих громадськими об’єднаннями кандидатів було доручено 

народному депутату України – голові підкомітету з питань міжнародного 

співробітництва та імплементації антикорупційного законодавства                                             

Лещенку С.А. 

На засіданні Комітету 17 червня 2015 року (протокол № 28) заслухано 

інформацію народного депутата України – голови підкомітету з питань 

міжнародного співробітництва та імплементації антикорупційного 

законодавства Лещенка С.А. щодо можливого порушення процедури під час 

обрання осіб, запропонованих громадськими об’єднаннями, до складу 

конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного 

агентства з питань запобігання корупції.  

За результатами обговорення Комітет звернувся до: 

Генерального прокурора України щодо проведення перевірки фактів 

порушення чинного законодавства під час здійснення процедури обрання 

осіб, запропонованих громадськими об’єднаннями, до складу конкурсної 

комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з 

питань запобігання корупції, наведених народним депутатом України 

Лещенком С.А.; 

Прем’єр-міністра України щодо забезпечення  проведення повторного 

конкурсу з визначення осіб до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів 

на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції. 

У зв’язку з тим, що запропонована громадськими об’єднаннями та 

подана на розгляд Верховної Ради України Комітетом кандидатура не була 

підтримана, Комітет повторно звернувся до громадських організацій з 

пропозицією подати на розгляд Комітету кандидатури до складу конкурсної 

комісії з відбору на зайняття посад членів Національного агентства з питань 

запобігання корупції. 

За результатами розгляду на засіданні Комітету 19 червня 2015 року 

(протокол № 29) звернення Голови Національного агентства України з 

питань Державної служби Ващенка К.О. щодо включення представника 

Комітету для участі в роботі Міжвідомчої робочої групи з питань 

оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, Комітет 

визначив для участі у роботі зазначеної Міжвідомчої робочої групи 

заступника Голови Комітету Попова І.В. 

Протягом звітного періоду Комітетом заслухано ряд резонансних та 

актуальних питань із запрошенням посадових органів центральних органів 

виконавчої влади та правоохоронних органів, представників професійних та 

громадських організацій, експертів.  
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На засіданні Комітету 21 січня 2015 року (протокол № 11) заслухано 

Міністра аграрної політики та продовольства України Павленка О.М., 

першого заступника Голови ДФС України Хоменка В.П., першого 

заступника начальника Головного управління нагляду у кримінальному 

провадженні ГПУ Гузира В.П., в.о. директора ДП «Укрспирт» Іванюка Р.О., 

працівників Генеральної прокуратури і посадових осіб ДФС України щодо 

діяльності ДП «Укрспирт» та важкого стану в сфері виробництва і обігу 

спирту, алкогольних напоїв та скорочення надходжень до Державного 

бюджету України.  

За результатами розгляду прийнято рішення взяти до відома 

інформацію, що правоохоронними органами розслідуються кримінальні 

провадження № 320141101130000014, 3201400000000073, 

120114000000000444 щодо ухилення від сплати податків в особливо великих 

розмірах і розкрадання державних коштів генеральним директором ДП 

«Укрспирт» Лабуніним М.Ю. 

У зв’язку з численною кількістю звернень громадян та громадських 

організацій щодо порушень чинного законодавства, зловживань 

посадовим становищем з боку посадових та службових осіб органів ДФС 

України, резонансних кадрових призначень на керівні посади осіб, які не 

відповідають вимогам закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції», вибіркового застосування законодавства посадовими особами 

ДФС України, також на засіданні 21 січня 2015 року (протокол № 11) 

Комітет заслухав Голову ДФС України Білоуса І.О., першого заступника 

Голови ДФС України Хоменка В.П., заступника Голови ДФС України 

Макаренка А.В. із зазначених питань.  

Незадовільна робота посадових осіб ДФС України та численні скарги 

на систематичне порушення чинного законодавства стали підґрунтям для 

створення Прем’єр-міністром України 24.02.15р. Комісії з службового 

розслідування діяльності вищих посадових осіб ДФС. Комітетом 10.03.15р. 

також були надіслані матеріали Прем’єр-міністру України (вих. № 04-19/12-

1477(1-2), № 04-19/8-1259) для розгляду та врахування Комісією.  

За результатами службового розслідування діяльності вищих 

посадових осіб Державної фіскальної служби України, 23.03.15р. Уряд 

прийняв рішення про звільнення Першого заступника Голови ДФС, 

керівника податкової міліції В. Хоменка та заступника керівника Державної 

фіскальної служби, відповідального за діяльність митниці, А. Макаренка. 

Кабінет Міністрів прийняв заяву про відставку Голови ДФС І. Білоуса. 

На основі звернення Голови правління громадської організації 

„Всеукраїнський союз захисників кордону батьківської землі” Лебідя О.В.   

№ 04-19/12-3623(2) від 16.01.2015 року щодо нецільового використання 

державних коштів та зловживань корупційного характеру колишнім 

керівництвом Державної прикордонної служби України, Комітет на 

засіданні 17 лютого 2915 року (протокол № 15) заслухав першого заступника 

Голови Державної прикордонної служби України Серватюка В.М., Головного 
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військового прокурора Генеральної прокуратури України Матіоса А.В., 

відповідальних посадових осіб Служби безпеки України із зазначених питань 

(протокол № 15).  

За результатами заслуховування Комітет вирішив взяти інформацію 

посадових осіб Державної прикордонної служби України, Генеральної 

прокуратури України, Служби безпеки України взяти до відома. Продовжити 

заходи Комітету щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю 

органів Державної прикордонної служби України та їх посадових осіб. 

12 березня 2015 року членами Комітету заслухано питання щодо 

зловживань корупційного характеру при видачі ліцензій на право 

поводження з небезпечними відходами та при здійсненні екологічного 

контролю ввезення на територію України мастил. 

В обговорені зазначеного питання взяли участь заступник Міністра 

екології та природних ресурсів України Курикін С.І., начальник першого 

слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури 

України Чалий О.М., перший заступник директора ДП «УКРЕКО-ОЙЛ» 

Синипостіл В.І. 

Під час обговорення було дано оцінку результатам перевірки звернення 

колишнього першого заступника директора Державного підприємства 

«УКРЕКО-ОЙЛ» Синипостіла В.І. (вх. № 02-19/12-4777) щодо корупції в 

Міністерстві екології та природних ресурсів України, яку проводили 

Генеральна прокуратура України та Міністерство екології та природних 

ресурсів України та визнано відсутність будь-яких реальних заходів для 

усунення корупції у сфері поводження з небезпечними відходами. 

За результатами Комітетом підготовлено і направлено листи:  

Прем’єр-міністру України з пропозицією проконтролювати проведення 

реформування системи щодо видачі ліцензій на право поводження з 

небезпечними відходами під час оформлення ввезення на територію держави 

мастил, при виконанні заходів з видалення, переробки та утилізації 

відпрацьованих мастил (олив) (№ 04-19/5-2141 від 26.03.2015).  

Генеральному прокурору України з пропозицією взяти на контроль 

заходи органів, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, 

досудове слідство з метою виявлення правопорушень у зазначеній галузі та 

притягнення винних осіб до відповідальності (№ 04-19/5-2141 від 

26.03.2015). 

26 березня 2015 року членами Комітету за участю представників 

Міністерства інфраструктури України, Державної авіаційної служби України,  

підприємств авіаційної галузі та громадських організацій проведено 

обговорення ситуації щодо монополізації ринку авіаперевезень та їх 

безпеку. 

В обговорені взяли участь заступник Міністра інфраструктури України 

Шульмейстер В.Ю., Голова Державної авіаційної служби України                   
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Антонюк Д.Ю., Голова Асоціації підприємств авіаційної галузі України 

Марченко М.О., керівники авіакомпаній та представники громадськості. 

За результатами обговорення членами Комітету було вирішено 

запросити від Кабінету Міністрів України додаткову інформацію про плани 

виходу з кризи та реформування авіаційної галузі, а також висновки комісії 

про діяльність Державної авіаційної служби України. Відповідний лист 

направлено Прем’єр-міністру України (№ 04-19/9-2187 від 27.03.2015). 

8 квітня 2015 року було проведено спільне засідання комітетів з 

питань запобігання і протидії корупції та з питань законодавчого 

забезпечення правоохоронної діяльності, на якому розглядалося доручення 

Голови Верховної Ради України Гройсмана В.Б. щодо депутатського запиту 

народного депутата України Левченка Ю. В. та інших народних депутатів 

України про створення тимчасової слідчої комісії з приводу розслідування 

фактів, висвітлених у заяві Гордієнка М.Г. (Голови Державної фінансової 

інспекції України з квітня 2014 року по квітень 2015 року). 

За результатами розгляду зазначеного питання та прийнятого 10 квітня 

2015 року Верховною Радою України рішення була утворена робоча група з 

перевірки оприлюднених Держфінінспекцією повідомлень про фінансові 

порушення, а також інших фактів зловживань в державному секторі 

економіки спільно з Комітетом з питань законодавчого забезпечення 

правоохоронної діяльності (протокол № 21 від 15 квітня 2015 року). 

До складу Робочої групи увійшли 14 народних депутатів, по 7 з 

кожного Комітету відповідно: Береза Б.Ю., Добродомов Д.Є., Матейченко 

К.В., Мельничук І.І., Парасюк В.З., Попов І.В., Осуховський О.І., Безбах Я.Я., 

Бухарєв В.В., Геращенко А.Ю., Костенко П.П., Котвіцький І.О., Мосійчук 

І.В., Паламарчук М.П. Головою робочої групи визначено Осуховського О.І. 

(протокол засідання № 1 від 21 квітня 2015 року), згодом – Березу Б.Ю. 

(протокол засідання № 5 від 7 травня 2015 року). 

Робочою групою було проведено 9 засідань, направлено більше 100 

звернень, в тому числі, до Президента України, Прем’єр-міністра України, 

Генерального прокурора України, Державної фінансової інспекції України. 

Члени робочої групи заслухали представників 16 підприємств, установ 

та організацій. 

Звіт робочої оприлюднений на офіційному веб-сайті Комітету. 

На засіданні 15 квітня 2015 року Комітет заслухав Голову Служби 

безпеки України Наливайченка В.О., заступника Генерального прокурора 

України Столярчука Ю.В., заступника Міністра внутрішніх справ України 

Руденка О.О. щодо: 

- заходів, які вживаються Службою безпеки України, Генеральною 

прокуратурою України, Міністерством внутрішніх справ України,  з метою 

встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у 

вчиненні кримінальних правопорушень проти мирних громадян 30.11.13р., 

01.12.13р.,  18 і 20.02.2014р., та інших злочинів, пов’язаних з викраденням, 

катуванням, побиттям громадян – учасників Революції гідності; 
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- розслідування корупційних та економічних злочинів, вчинених 

посадовими особами попередньої влади, відносно яких Європейським 

Союзом застосовані санкції; 

- стану кримінального провадження відносно суддів Конституційного 

Суду України, які винесли неконституційні рішення, що сприяли узурпації 

влади колишнім Президентом України Януковичем В.Ф.  

За результатами розгляду зазначених питань Комітет визнав 

незадовільними результати досудового розслідування кримінальних 

проваджень щодо злочинів проти життя і здоров’я учасників мирних 

демонстрацій у період Революції Гідності, економічних злочинів, вчинених 

злочинною організацією на чолі з колишнім Президентом України 

Януковичем В.Ф. та вжиття заходів для повернення державі викраденого 

ними майна; відносно суддів Конституційного Суду України, які винесли 

неконституційне рішення, що сприяло узурпації влади Януковичем В.Ф. та 

звернув увагу Генерального прокурора України Шокіна В.М., Міністра 

внутрішніх справ України Авакова А.Б, Голови Служби безпеки України 

Наливайченка В.О. на особисту відповідальність за результати цих 

розслідувань і притягнення до відповідальності посадових осіб їхніх 

відомств, які допустили халатність, недбалість та в інший спосіб саботували 

проведення судового розслідування. 

Комітет на своєму засіданні 10 червня 2015 року (протокол № 27) 

розглянув питання щодо необхідності ліквідації корупційних схем в 

Міністерстві охорони здоров’я України під час проведення державних 

закупівель лікарських засобів через міжнародні організації, а також стосовно 

впровадження єдиного національного переліку лікарських засобів для 

здійснення контролю за їх реєстрацією та якістю.  

Під час розгляду із зазначеного питання доповіли заступник Міністра 

охорони здоров’я України Шафранський В.В., начальник відділу запобігання 

і протидії корупції адміністративно-корупційних правопорушень Генеральної 

прокуратури України Сеник В.Г.  

За результатами обговорення Комітет визнав роботу Міністерства 

охорони здоров’я України незадовільною та направив рішення та 

рекомендації до Прем’єр - міністра України Яценюка А.П., Віце-прем’єр 

міністра України з гуманітарних питань Кириленка В.А., Міністра охорони 

здоров’я України Квіташвілі О., Генеральної прокуратури України і Комісії з 

проведення службового розслідування діяльності МОЗ України та його 

посадових осіб для розгляду і вжиття заходів реагування. 

7 липня 2015 року у Комітеті з питань запобігання та протидії корупції 

відбулась Консультаційна зустріч щодо участі міжнародних організацій у 

закупівлях ліків та вакцин для України.  

У ході зустрічі було обговорено план дій щодо співпраці Міністерства 

охорони здоров’я України з міжнародними організаціями для здійснення 

закупівель лікарських засобів у 2015 та подальших роках. 
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У зустрічі прийняли участь представник Міністерства охорони 

здоров’я України, представники Комітету з питань охорони здоров’я, 

Комітету з питань запобігання та протидії корупції, міжнародних організації 

(ВООЗ, ПРООН, ЮНІСЕФ, IDA Foundation, Crown Agents і ін.) та БФ 

«Пацієнти України».  

За результатами зустрічі, заступник Міністра охорони здоров’я України 

Ігор Перегінець зазначив, що до кінця липня 2015 року МОЗ надасть 

міжнародним організаціям номенклатуру з повною кількістю лікарських 

засобів та обере міжнародну організацію (організації), з якими буде надалі 

співпрацювати та здійснювати закупівлі. 

 

За ініціативи народних депутатів України – членів Комітету Комітет 

розглянув питання та прийняв рішення: 

- народного депутата України – секретаря Комітету                 

Добродомова Д.Є. щодо забезпечення  проведення прозорого та публічного 

конкурсу на посаду  Голови Антимонопольного комітету України –  

підтримати звернення народного депутата України до Президента 

України Порошенка П.О., Прем’єр-Міністра України Яценюка А.П. щодо 

забезпечення проведення прозорого та публічного конкурсу на посаду 

Голови Антимонопольного комітету України із залученням громадськості і 

журналістів; 

- народного депутата України – секретаря Комітету              

Добродомова Д.Є. щодо неправомірних дій, протиправного застосування 

фізичної сили  працівниками органів внутрішніх справ на блокпостах, 

зокрема, у Харківській області –  

підтримати звернення народного депутата України до Міністра 

внутрішніх справ України Авакова А.Б. щодо проведення повної, всебічної 

перевірки відносно працівників Міністерства внутрішніх справ, які раніше 

проходили службу у спецпідрозділі „Беркут”; 

- народного депутата України – секретаря Комітету             

Добродомова Д.Є. щодо інформації, яка надійшла на запит Комітету 

стосовно встановлення статусу учасника бойових дій працівникам 

підприємств, установ та організацій, які залучалися і брали безпосередню 

участь в антитерористичній операції в районах її проведення, – 

створити робочу групу з метою узагальнення та аналізу інформації, яка 

надходить до Комітету стосовно участі в антитерористичній операції 

залучених центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від 

підпорядкованості і форми власності, їх посадових осіб, а також громадян за 

їх згодою за рішенням керівництва антитерористичної операції та надання 

статусу учасника бойових дій працівникам підприємств, установ та 

організацій, які залучалися і брали безпосередню участь в антитерористичній 

операції в районах її проведення, та парламентського контролю; 
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- народного депутата України - голови підкомітету з питань 

контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії 

корупції органами державної влади та місцевого самоврядування           

Дерев’янка Ю.Б. щодо рейдерського захоплення представниками злочинної 

влади Януковича Національного університету Державної податкової служби 

України – 

підтримати звернення народного депутата України до Кабінету 

Міністрів України та до Міністра освіти і науки України Квіта С.М. з 

порушеного у зверненні питання; 

- народного депутата України – члена Комітету Артюшенка І.А. 

щодо звернення директора ТОВ „Метпромсервіс” міста Запоріжжя Кусаєва 

Ф.А. щодо можливих корупційних дій, вимагання хабара посадовими 

особами Головного управління Державної Фіскальної служби України у 

Волинській області – 

звернутися до Прем’єр - міністра України Яценюка А.П., Генерального 

прокурора України Шокіна В.М. щодо проведення повної, всебічної 

перевірки; 

- народного депутата України – члена Комітету Парасюка В.З. щодо 

інформіції начальника відділу Європейської інтеграції у сфері цивільного 

захисту ДСНС України Боришкевича Н.В. з приводу неправомірних дій, 

перевищення своїх службових повноважень колишнім Головою ДСНС 

України Болотських М.В., а також порушення чинного законодавства під час 

призначення Голови ДСНС України Бочковського С.С. та інших посадових 

осіб ДСНС – 

звернутися до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. щодо 

проведення службової перевірки із залученням громадськості відносно 

колишнього Голови ДСНС України Болотських М.В., порушення чинного 

законодавства під час призначення Голови ДСНС України Бочковського С.С. 

та інших посадових осіб ДСНС, а також питання участі сил і засобів ДСНС 

під час подій на Майдані Незалежності у листопаді 2014р. – лютому 2015р.;   

звернутися до Генерального прокурора України Шокіна В.М. щодо 

проведення повної, всебічної перевірки фактів, зазначених у зверненні; 

- народного депутата України – секретаря Комітету               

Добродомова Д.Є. щодо заяви автора програми „Наші гроші” телеканалу 

„Zik” Бігуса Л.С. про злочинні дії керівника Південно-Західної залізниці 

Кривопішина О. – 

доручити Генеральному прокурору України перевірити факти, 

викладені народним депутатом України за заявою автора програми „Наші 

гроші” телеканалу „Zik” Бігуса Л.С. про злочинні дії керівника Південно-

Західної залізниці Кривопішина О.М. та про результати перевірки 

повідомити Комітет; 

- народного депутата України – секретаря Комітету            

Добродомова Д.Є. щодо направлення повторного звернення Комітету до 

Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б. щодо працівників 

колишнього спецпідрозділу „Беркут” –  
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Повторно звернутися до  Міністра внутрішніх справ України            

Авакова А.Б. щодо проведення повної всебічної перевірки діяльності та 

атестації працівників колишнього спецпідрозділу „Беркут” із залученням 

експертів і громадськості; 

- народного депутата України – голови підкомітету з питань 

законодавчого забезпечення запобігання і протидії корупції                    

Матейченка К.В., голови ГО „Люстрація та чесність” Блавацького М.В., 

голови ГО „Самооборона в Київській області” Давидюка В.М. щодо 

незаконного призначення на посаду заступника начальника ГУ МВС України 

в Донецькій області з координації діяльності правоохоронних органів, 

військових та громадських формувань Ківи І.В. – 

звернутися до Міністра внутрішніх справ України Авакова А.Б.  щодо 

проведення службового розслідування відносно Ківи І.В. та вжиття заходів 

реагування з метою недопущення подальшого порушення чинного 

законодавства та призначення на посади в органах МВС України осіб, які не 

користуються позитивною репутацією в цілому і авторитетом 

правозахисника; 

- народного депутата України – члена Комітету Мельничука І.І. 

щодо незаконного використання коштів, які були надані Україні відповідно 

до Кіотського протоколу Рамкової Конвенції ООН з питань зміни клімату – 

звернутися до Генерального прокурора України Шокіна В.М. щодо 

всебічної перевірки  законності використання коштів, які були надані Україні 

відповідно до Кіотського протоколу Рамкової Конвенції ООН з питань зміни 

клімату, про результати якої поінформувати Комітет; 

- народного депутата України – секретаря Комітету               

Добродомова Д.Є.  щодо діючих схем відмивання грошей через фіктивні 

підприємства міста Львова та міста Києва, а також  причетності до цієї 

діяльності колишніх і діючих посадових осіб ДПІ у місті Львові – 

доручити Генеральному прокурору України Шокіну В.М., в.о. Голови 

Державної фіскальної служби України Мокляку М.В. перевірити факти,  

викладені у зверненні народного депутата України – секретаря Комітету 

Добродомова Д.Є., та про результати перевірки повідомити Комітет; 

- народного депутата України – голови підкомітету з питань 

взаємодії з громадянським суспільством Луценка І.В. щодо неналежного 

розслідування злочинів, вчинених відносно учасників Євромайдану – 

звернутися до Генеральної прокуратури України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Служби безпеки України з рекомендаціями щодо 

розслідування злочинів, вчинених відносно учасників подій на Майдані 

Незалежності у листопаді 2013 р. – лютому 2014 р.; 

- народного депутата України – заступника Голови Комітету         

Берези Б.Ю. щодо ситуації, яка склалася із евакуацією громадян України з 

Непалу, – 

звернутися до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. з приводу 

проведення службового розслідування стосовно посадових осіб, які причетні 

до надмірного витрачання державних коштів та неналежного забезпечення 
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евакуації українських громадян з Непалу, про результати якої поінформувати 

Комітет у місячний термін із наданням кошторису витрат із державного 

бюджету; 

- народного депутата України – першого заступника Голови 

Комітету Савчука Ю.П. щодо бездіяльності Міністра охорони здоров’я 

України Квіташвілі О. в питаннях необхідності ліквідації корупційних схем в 

міністерстві при передачі державних закупівель лікарських засобів через 

міжнародні організації, впровадженні єдиного національно переліку 

лікарських засобів, здійсненню контролю за їх реєстрацією і якістю – 

запросити та заслухати на засіданні Комітету 9 червня 2015 року 

Міністра охорони здоров’я України Квіташвілі О. із зазначених питань; 

- народного депутата України – голови підкомітету з питань 

правового забезпечення та контролю за діяльністю спеціальних органів у 

сфері запобігання і протидії корупції Осуховського О.І. щодо неправомірних 

дій, перевищення службових повноважень заступником Голови Адміністрації 

Президента України, координатором Ради з питань судової реформи в 

Україні Філатовим О.В. –   

підтримати звернення народного депутата України в частині звернення 

до Президента України Порошенка П.О., Генерального прокурора України 

Шокіна В.М. щодо проведення повної, всебічної та об’єктивної перевірки 

викладених фактів, про результати якої поінформувати Комітет 

 

На засіданнях Комітету, серед інших, також розглянуто такі питання: 

- про погодження організаційно-штатної структури Головного 

управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби 

безпеки України (4 лютого 2015 р., протокол № 13); 

- про звернення голови Правління громадської організації „Центр 

протидії корупції” Шабуніна В.В. щодо незаконного будівництва житлового 

комплексу „Панорамне містечко” поруч з Інститутом ядерних досліджень 

при Національній Академії наук України, на території якого розміщуються 

ядерно-фізичні установки, в тому числі дослідницький ядерний реактор             

(22 квітня 2015 р., протокол № 22); 

- Про представлення директора Національного антикорупційного 

бюро України Ситника Артема Сергійовича (6 травня 2015 р., протокол               

№ 23); 

- про заслуховування питання щодо вчинення 28 квітня 2015 року в 

с. Лісники Києво-Святошинського району Київської області нападу 

невстановленими особами із застосуванням фізичного насильства на 

знімальну групу програми антикорупційних журналістських розслідувань 

„Наші гроші” телеканалу „ZIK” (6 травня 2015 р., протокол № 23); 

- Про інформацію першого заступника Голови Служби безпеки 

України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та 

організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки 
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України Артюхова Ю.Б. щодо питань виконання головних напрямків 

протидії корупції та ефективності цієї боротьби (17 червня 2015 р., протокол 

№ 28). 

 

Комітетом на засіданні 20 травня 2015 року (протокол № 25) прийнято 

рішення про створення Ради громадського контролю при Комітеті та 

організовано проведення відкритого конкурсу для відбору кандидатів до її 

складу. 

15 липня 2015 року (протокол № 32) Комітетом затверджено 

Положення про Раду громадських експертиз при Комітеті Верховної Ради 

України з питань запобігання і протидії корупції; Порядок проведення 

відкритого конкурсного відбору кандидатів на посади експертів Ради 

громадських експертиз; перелік питань до другого етапу відкритого конкурсу 

з відбору кандидатів на посади експертів Ради громадських експертиз; склад 

конкурсної комісії для проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів 

на посади експертів Ради громадських експертиз; а також оголошено початок 

проведення відкритого конкурсу з відбору кандидатів в експерти Ради 

громадських експертиз. 

 

За період з 1 лютого 2015 року по 22 липня 2015 року у Комітеті 

розглянуто 3587 заява, скарга та клопотання фізичних і юридичних осіб, 136 

звернень народних депутатів України. 

Загальний документообіг секретаріату Комітету становить 12976 

документа.  

Секретаріатом Комітету здійснюється робота з інформаційного 

наповнення веб-сайту Комітету. 

 

 

Секретар Комітету Д. ДОБРОДОМОВ 

 

 


