
КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ                                                                                                                                                 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ 

 

Проект 

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

17 травня 2017 року 

початок о 15:00  

 

I. Організація роботи Комітету   

1. Про обговорення інформації щодо осіб, які надали документи до 

Комітету для участі у конкурсі на кандидата від Верховної Ради України у члени 

комісії незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності Національного 

антикорупційного бюро України. 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 

 

II. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд  

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 3) 

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

запобігання корупції» щодо удосконалення порядку організації роботи 

Національного агентства з питань запобігання корупції (реєстр. № 6335, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи – Кабінет Міністрів України). 

 Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

 

3. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення ефективності та незалежності діяльності Національного агентства 

з питань запобігання корупції (реєстр. № 6387, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – народні депутати  України Чумак В.В., Новак Н.В. та інші). 

 Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

 

III. Проекти законів України, у підготовці яких на розгляд  

Верховної Ради України Комітет приймає участь (індекс 15) 

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

України (щодо приведення законодавства у сфері проходження військової 

служби у відповідність до законодавства у сфері запобігання корупції та 
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уточнення строків подання військовими посадовими особами декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування) 

(реєстр. № 6051, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат 

України Вінник І.Ю.). 

 Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

 

IV. Проекти нормативно-правових актів,                                                                            

які опрацьовуються Комітетом на предмет відповідності                                      

вимогам антикорупційного законодавства (індекс 16)                                                    

та з метою проведення антикорупційної експертизи (індекс 17) 

 

5. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України щодо 

відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.  

5а. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

5б. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.                       

5в. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В. 

5г. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України та 

проекти постанов Верховної Ради України щодо відповідності вимогам 

антикорупційного законодавства та результатів проведення антикорупційної 

експертизи).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.                

5д. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи).   

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.                                                    

5є. Про проекти нормативно-правових актів (проекти законів України 

щодо відповідності вимогам антикорупційного законодавства та результатів 

проведення антикорупційної експертизи).   
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Доповідач Голова Комітету Соболєв Є. В.  

 

V. Проекти нормативно-правових актів, 

в яких виявлено корупціогенні фактори (індекс 17) 

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

гуманітарну допомогу» щодо спеціально уповноваженого державного органу з 

питань гуманітарної допомоги (реєстр. № 5475, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи - народні депутати України  Третьяков О.Ю., Бурбак М.Ю. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 

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

щодо плати за землю (реєстр. № 5551, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Мартиняк С.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

                                                 

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

щодо плати за землю (реєстр. № 5552, суб’єкт права законодавчої ініціативи – 

народний депутат України Мартиняк С.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 

9. Про проект Закону про додаткові заходи підвищення рівня 

обороноздатності держави та соціального захисту громадян України шляхом 

застосування механізмів цивільної конфіскації (реєстр. № 5557, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народні депутати України Бурбак М.Ю.,             

Тетерук А.А. та інші).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

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

очищення влади» (щодо вдосконалення правових норм) (реєстр. № 5563, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи - народні депутати України Кіраль С.І., 

Голуб В.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

 

11. Про проект Закону про лікарське самоврядування (реєстр. № 5617, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України Мусій О.С.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

12. Про проект Закону про лікарське самоврядування (реєстр. № 5617-1, 

суб’єкт права законодавчої ініціативи - народний депутат України        

Богомолець О.В.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  
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13. Про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України (щодо встановлення строку прийняття процесуального рішення 

прокурором під час досудового розслідування) (реєстр. № 6057, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Македон Ю.М.).  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

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

щодо стимулювання інвестиційної діяльності шляхом передбачення можливості 

відстрочки орендної плати  (реєстр. № 6076, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи - народні депутати України Дзюблик П.В., Кривенко В.В. та інші). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

15. Про проект Закону про забезпечення державного контролю під час 

надання соціальної підтримки (реєстр. № 6159, суб’єкт права законодавчої 

ініціативи – Кабінет Міністрів України). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

                                                 

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

ліцензування видів господарської діяльності» щодо зупинення дії ліцензії 

(реєстр. № 6221, суб’єкт права законодавчої ініціативи – народний депутат 

України Бублик Ю.В.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

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

України (щодо пропаганди чи реклами наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів чи прекурсорів) (реєстр. № 6307, суб’єкт права 

законодавчої ініціативи – народний депутат України Голубов Д.І.). 

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В.  

 

Різне. 

18. Про обговорення і затвердження результатів слухань у  Комітеті від 21 

квітня 2017 року щодо звернення до  Прем’єр-міністра України   Гройсмана В.Б. 

про забезпечення, відповідно до вимог чинного законодавства, безперешкодного 

доступу посадовими особами Національного агентства до державних та 

інформаційних баз даних (реєстрів) державних органів, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та дотримання 

органами державної влади строків надання Національному агентству документів 

чи інформації.  

Доповідач Голова Комітету Соболєв Є.В. 

                                                 

 


