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ЗВІТ 

про підсумки роботи 

Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

у період лютого - липня 2019 року  

 

Діяльність Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і 

протидії корупції (далі – Комітет) протягом десятої сесії Верховної Ради України 

восьмого скликання здійснювалася у відповідності до затвердженого 16 січня 

2019 року плану роботи Комітету (протокол № 130) із урахуванням прийнятих 

парламентом рішень і доручень Верховної Ради України та її керівництва. 

Упродовж десятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання 

діяльність Комітету була зосереджена на контрольній і організаційній функцій. 

У період лютого - липня 2019 року проведено 6 засідань Комітету. На цих 

засіданнях розглянуто і обговорено 31 питання, 25 питань стосувалися 

організації роботи Комітету, 6 контролю за виконанням законів України, 

постанов Верховної Ради України та власних рішень.  

У звітному періоді Комітетом отримано 551 доручення Голови Верховної 

Ради України щодо здійснення, відповідно до вимог статті 55 Закону України 

"Про запобігання корупції" та статті 93 Закону України "Про Регламент 

Верховної Ради України", антикорупційної експертизи законопроектів та 

підготовки експертного висновку щодо їх відповідності вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Комітетом внесено на розгляд Верховної Ради України (протокол № 131 

від 06.02.2019 р.) проект Постанови про проведення 15 травня 2019 року 

парламентських слухань на тему: "Стан реалізації засад антикорупційної 

політики в Україні" (реєстр. № 10034), яка залишилась нерозглянутою. 

Протягом десятої сесії Верховною Радою України не розглянуто проект 

Закону "Про Антикорупційну стратегію на 2018 - 2020 роки" (реєстр. № 8324), 

яким визначено комплекс заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в 

Україні та подальше просування антикорупційних ініціатив в державі.  

Необхідне рішення Верховної Ради України з урахуванням пропозиції 

Комітету (протокол № 119 від 16.05.2018 р.) про повернення проекту Закону 

суб'єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання так і не було прийняте. 

Разом з тим, Комітет на засіданнях Погоджувальних рад депутатських 

фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді, неодноразово вносив пропозиції 

про включення до порядків денних пленарних засідань Верховної Ради України 

питання про розгляд проекту Закону "Про Антикорупційну стратегію на 2018 - 

2020 роки" та постанови про проведення парламентських слухань.  

10 квітня 2019 року (протокол № 132 від 10.04.2019 р.) обговоривши 

пропозиції народних депутатів України – членів Комітету, Комітет вирішив 

перенести розгляд проектів законів, щодо відповідальності за незаконне 

збагачення (реєстр. №№ 10110, 10110-1,10110-2, 10110-3, 10110-4, 10110-5, 

10110-6, 10110-7, 10110-8, 10110-9, 10110-10, 10110-11, 10110-12), у зв'язку зі 

створенням при Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого 
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забезпечення правоохоронної діяльності робочої групи з опрацювання проектів 

законів України про внесення змін до Кримінального та Кримінального 

процесуального кодексів України. 

Комітетом 5 вересня 2018 року (протокол № 122) було оголошено 

кваліфікаційний відбір на представника від Верховної Ради України у члени 

комісії незалежної зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства 

України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів.  

За результатами вивчення поданих документів і їх обговорення 

громадськими організаціями, Комітет 10 квітня 2019 року (протокол № 132) 

вирішив відхилити подані кандидатури та провести новий кваліфікаційний 

відбір представника від Верховної Ради України у члени комісії незалежної 

зовнішньої оцінки діяльності Національного агентства України з питань 

виявлення, розшуку та управління активами одержаними від корупційних та 

інших злочинів. 

Враховуючи підписаний Меморандум про наміри між Комітетом 

Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції та 

Антикорупційною ініціативою Європейського Союзу в Україні і важливість 

підтримки Європейського Союзу для зменшення рівня корупції в Україні, 

Комітет висловив підтримку щодо підписання Угоди про фінансування заходу 

"Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні – друга фаза" та погодив проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України "Про підписання Угоди про 

фінансування заходу "Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні – друга фаза" 

(2018-2020 рр.). 

Незважаючи на те, що Комітетом не розглядалися законопроекти на 

відповідність вимогам антикорупційного законодавства, секретаріатом 

Комітету, у продовж звітного періоду, опрацьовано 429 експертних висновків 

щодо проектів нормативно-правових актів, із них у 57-ми законопроектах 

підготовлено проекти висновків, що їх норми містять корупційні ризики. 

З метою здійснення контрольної функції Комітетом організовано і 

проведено окремі слухання з обговорення актуальних питань. 

24 квітня 2019 року (протокол № 133) у Комітеті проведено відкриті 

слухання на тему: "Підсумки 4-ох років роботи Національного 

антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури: аналіз ефективності і подальша стратегія боротьби з корупцією". 

За результатами слухань народні депутати України – члени Комітету 

наголосили на законодавчому врегулюванні терміну початку роботи Вищого 

антикорупційного суду, передачі кримінальних проваджень до новоутвореного 

суду та посилення парламентського контролю за діяльністю органів 

Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та їх посадових осіб. 

Заслухавши і обговоривши інформації директора Національного 

антикорупційного бюро України Ситника А.С., заступника Генерального 
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прокурора України – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 

Холодницького Н.І., народних депутатів України – членів Комітету щодо 

тематики слухань, Комітетом прийнято рішення про взяття інформації до відома. 

 

Для забезпечення основних напрямів діяльності у Комітеті активно 

діяли підкомітети, працювали створені Комітетом робочі групи. 

06 лютого 2019 року (протокол № 131) Комітетом утворено з числа 

народних депутатів України окремі робочі групи щодо створення у регіонах 

України спільно з правоохоронними органами незалежних Комісій у сфері 

контролю діяльності Медико-соціальної експертної комісії і Військово-

лікарської комісії, які розглядають питання про надання групи інвалідності 

військовослужбовцям і про придатність до проходження військової служби та 

діяльності системи "Електронне здоров'я", та 10 квітня 2019 року (протокол     

№ 132) затверджено персональний склад робочих груп з числа народних 

депутатів України, представників Міністерства охорони здоров'я України, 

Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства 

внутрішніх справ України, Національної поліції України та Київської міської 

державної адміністрації. 

04 березня 2019 року під головуванням народного депутата України  - 

голови підкомітету Луценка І.В. відбулося засідання Підкомітету з питань 

взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради України з 

питань запобігання і протидії корупції на тему: "Як запобігти пожежам в 

будинках – пам’ятках? Стан виконання своїх обов’язків органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування". 

На засіданні обговорено питання щодо вжиття системних превентивних 

заходів правоохоронними органами, охорони об'єктів культурної спадщини, 

посилення адміністративної та кримінальної відповідальності власників щодо 

руйнування ними  історико-культурних пам'яток, а також про перегляд умов 

охоронних договорів шляхом посилення цивільно-правової відповідальності для 

власників за їх бездіяльність, що сприяє нищенню цих пам'яток. 

 Також, під час заходу звернуто увагу присутніх, що на розгляді Верховної 

Ради України у другому читанні перебуває проект Закону про внесення змін до 

деяких законів України з питань удосконалення системи охорони культурної 

спадщини (реєстр. № 8202 від 26.03.2018 р.), прийняття якого в цілому матиме 

позитивний вплив на удосконалення пам'ятко охоронного законодавства 

держави. 

За результатами засідання прийнято рішення про направлення 

депутатських звернень, до Київської міської державної адміністрації, 

Національної поліції України, Міністерства внутрішніх справ України щодо 

створення  робочої групи із залученням представників Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій. 

15 березня 2019 року під головуванням народного депутата України  - 

голови підкомітету Луценка І.В. відбулося спільне засідання підкомітету з 

питань взаємодії з громадянським суспільством Комітету Верховної Ради 
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України з питань запобігання і протидії корупції з міжфракційним депутатським 

об’єднанням "За Київ" на тему: "Ландшафт правого берега Києва: нагальні 

питання збереження". 

На засіданні розглядатимуться питання запобігання техногенній 

катастрофі на території пам'ятки ландшафту, історії "Історичний ландшафт 

київських гір та долини р. Дніпро" та прилеглих до неї територій на прикладі 

впливу будівництва пішохідно-велосипедного мостового переходу з Хрещатого 

парку на Володимирську гірку, другої черги Меморіалу жертв голодомору та 

канатної дороги у Києві. Зокрема, вплив на саму пам'ятку, Володимирський 

узвіз, пам'ятки культурної спадщини і конструкції Поштової площі, а також на 

інженерну інфраструктуру. 

Також, розглядатиметься питання зсувонебезпечності та відсутності 

якісного відведення води на території прилеглій до Володимирського узвозу і 

Поштової площі. 

15 березня 2019 року під головуванням народного депутата України  - 

голови підкомітету Дерев’янка Ю.Б. відбулося засідання Підкомітету з питань 

контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції 

органами державної влади та місцевого самоврядування Комітету Верховної 

Ради України з питань запобігання і протидії корупції. 

На засіданні розглянуто питання функціонування ринку "Європейський" у 

м. Кропивницький Кіровоградської області, зокрема: 

-  правового статусу ринку; 

-  порушення прав підприємців на торгівлю; 

-  порушення вимог податкового законодавства адміністрацією ринку; 

- стан дотримання чинного законодавства правоохоронними органами 

Кіровоградської області щодо притягнення до відповідальності причетних до 

порушень прав на ведення господарської діяльності підприємцями ринку. 

У заході взяли участь народні депутати України, представники 

Департаменту економічного розвитку і торгівлі Кіровоградської обласної 

державної адміністрації, Головного управління Державної фіскальної служби у 

Кіровоградській області, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної 

поліції в Кіровоградській області, потерпілі громадяни, підприємці, які 

здійснюють торгівельну діяльність на ринку "Європейський" у місті 

Кропивницькому. 

За результатами засідання вирішено звернутись до правоохоронних 

органів, органів державної влади та місцевого самоврядування з метою 

всебічного сприяння у захисті прав потерпілих громадян, підприємців, які 

здійснюють торгівельну діяльність на ринку "Європейський" у місті 

Кропивницькому. 

14 травня 2019 року під головуванням народного депутата України – 

голови  підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством       

Луценка І.В., відбулося спільне засідання підкомітету з питань взаємодії з 

громадянським суспільством  Комітету Верховної Ради України з питань 
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запобігання і протидії корупції разом з Міжфракційним депутатським 

об’єднанням "За Київ" на тему: "Знищення зеленої зони на Протасовому Яру". 

У заході взяли участь народні депутати України, Київський міський голова 

В. Кличко, посадові особи Київської міської державної адміністрації, 

представники прокуратури міста Києва, Головного управління Національної 

поліції у м. Києві, КП "СУППР", громадськість та експерти. 

29 травня 2019 року під головуванням народного депутата України – 

голови підкомітету Буглака Ю.О. відбулося засідання Підкомітету з питань 

запобігання і протидії політичній корупції, на якому було розглянуто звернення 

Голови Національного агентства з питань запобігання корупції Мангула О.А. 

щодо державного фінансування політичної партії "Опозиційний блок", 

здійснення державного фінансування статутної діяльності політичних партій у 

IV кварталі 2019 р. 

Члени Підкомітету обговорили проблемні питання державного 

фінансування статутної діяльності політичних партій, у тому числі ситуацію 

навколо контраверсійних у грудні 2018 – січні 2019 рр. заяв керівництва 

політичної партії "Опозиційний блок". 

На засіданні обговорено питання: 

- державного фінансування статутної діяльності політичних партій, якщо 

каденція Верховної Ради покриває лише половину фінансового кварталу;      

- дискримінаційних умов між парламентськими і непарламентськими 

політичними партіями в період перегонів на чергових / позачергових 

виборах  народних депутатів України; 

- нерівних умов для "нових" і "старих" політичних партій в парламенті через 

норму, яка вимагає починати фінансування статутної діяльності для 

"нових" політичних сил у перший рік нового скликання Верховної Ради 

України з 1 січня, а для "старих" – продовжувати у виборчому році без 

затримок. 

За результатами зібрання народні депутати України детальніше планують 

обговорити проблемні питання на засіданні Комітету Верховної Ради України з 

питань запобігання і протидії корупції, а також звернутися до Національного 

агентства з питань запобігання корупції щодо проведення фахового обговорення 

зазначених проблемних питань державного фінансування статутної діяльності 

політичних партій. 

20 червня 2019 року відбулося засідання утвореної у Комітеті робочої 

групи щодо створення у регіонах України спільно з правоохоронними органами 

незалежних Комісій у сфері контролю діяльності Медико-соціальної експертної 

комісії і Військово-лікарської комісії, які розглядають питання про надання 

групи інвалідності військовослужбовцям, на якій обговорювалося питання про 

проходження медико-соціальної експертної комісії учасниками бойових дій в 

Дніпропетровській області. 

На засіданні були присутні члени робочої групи та представники 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Департаменту охорони 

здоров'я, Дніпропетровської обласної ради, керівництво КЗ "Обласний клінічний 
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центр медико-соціальної експертизи" Дніпропетровської обласної ради, 

Східного міжрегіонального відділу Державної служби України у справах 

ветеранів війни та учасників АТО, ГО "Батальйон Національного захисту 

"Кривбас". 

За підсумками засідання робочої групи було прийнято рішення про 

направлення листів до правоохоронних органів та Міністерства охорони здоров'я 

для вжиття заходів реагування. 

24 червня 2019 року підкомітетом з питань запобігання і протидії 

політичній корупції Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і 

протидії корупції спільно з Інститутом законодавства Верховної Ради України, 

Національним агентством з питань запобігання корупції та Національним 

авіаційним університетом проведено публічну експертну дискусію на тему: 

"Механізм протидії корупційних проявів у транспортній сфері". 

Голова Підкомітету з питань запобігання і протидії політичній корупції 

Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

Буглак Ю.О. на заході зазначив про надзвичайно великий суспільний запит 

щодо протидії і боротьби з корупцією в Україні, та необхідності важливих 

рішень у сфері запобігання корупції. 

Захід проходив у приміщенні Національного агентства з питань 

запобігання корупції, де доктори юридичних наук, посадові особи Генеральної 

прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної 

фіскальної служби, Державної судової адміністрації України, низки вищих 

навчальних закладів України обговорили актуальні питання з протидії корупції. 

11 липня 2019 року під головуванням народного депутата України – 

голови підкомітету Буглака Ю.О. відбулося засідання Підкомітету з питань 

запобігання і протидії політичній корупції, на якому обговорювали підсумки 

діяльності підкомітету за період VIІІ скликання Верховній Раді України.  

Секретаріат Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і 

протидії корупції здійснював інформаційне та організаційне забезпечення 

роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення 

розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших 

громадських активістів, яка діяла відповідно до прийнятих Верховною Радою 

України постанов про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 

України для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину 

Гандзюк та інших громадських активістів (реєстр. № 9262 від 06.11.2018 р.) та  

про продовження роботи Тимчасової слідчої комісії (про попередній звіт 

Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення 

розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших 

громадських активістів) (реєстр. № 10020 від 14.03.2019 р.). 

Секретаріатом Комітету забезпечено проведення 10-ти засідань 

Тимчасової слідчої комісії та виїзне засідання у місто Харків 13 травня 2019 року 

та підготовлено проект Постанови про звіт Тимчасової слідчої комісії. 

Так, 24 червня 2019 року члени Тимчасової слідчої комісії подали на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови про звіт Тимчасової слідчої 



 

7 

 

комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо 

нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів (реєстр. № 10397). 

11 липня 2019 року Верховна Рада України заслухала звіт діяльності 

Тимчасової слідчої комісії та прийняла відповідну Постанову. 

Упродовж звітного періоду представники Комітету приймали 

участь у заходах, на яких обговорювалися питання запобігання корупції в 

Україні, зокрема у проведенні круглих столів, окремих зустрічей, 

пов’язаних із взаємодією з представниками відомих міжнародних 

організацій у сфері запобігання і протидії корупції: 

7 лютого 2019 року Заступник Голови Комітету Попов І.В., голова 

підкомітету з питань правового забезпечення та контролю за діяльністю 

спеціальних органів у сфері запобігання і протидії корупції Осуховський О.І. 

взяли участь у зустрічі, у форматі круглого столу, з експертами НАТО в рамках 

Ініціативи Альянсу з виховання доброчесності та зниження корупційних ризиків 

у секторі безпеки та оборони. 

25 лютого 2019 року представники Комітету взяли участь у круглому 

столі на тему: "Роль парламентів в досягненні Цілей Сталого Розвитку. Які 

механізми може використати Верховна Рада України для досягнення Цілей 

Сталого Розвитку?" організований Комітетом у закордонних справах та 

Програмою розвитку ООН. На заході було презентовано Цілі Сталого Розвитку 

в стратегічних пріоритетах держави та роль держави в їх досягненні. 

26 лютого 2019 року представники Комітету взяли участь у презентації 

альтернативного звіту з оцінки ефективності впровадження державної 

антикорупційної політики у 2017–2018 рр.  

Під час заходу автори звіту презентували основні результати дослідження 

у таких напрямках як: стратегічні антикорупційні документи різних органів 

влади та стан їх виконання; діяльність спеціалізованого органу із запобігання 

корупції – Національного агентства з питань запобігання корупції; доброчесність 

державної служби; стан впровадження стандартів належного врядування; 

криміналізація корупції; діяльність уповноважених інституцій із виявлення та 

розслідування справ про корупційні злочини; рекомендації міжнародних 

інституцій у сфері боротьби з корупцією та стан їх виконання Україною тощо. 

25 березня 2019 року представники Комітету провели зустріч із зовнішнім 

експертом Victor Chimienti, за сприяння Вестмінстерської фундації за 

демократію, на якій обговорювалися питання щодо проведення пост 

законодавчого аналізу, виконання законодавства та парламентського контролю.  

26 березня 2019 року у Комітеті під головуванням народного депутата 

України – голови  підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством 

Луценка І.В. відбувся круглий стіл на тему: "Як повернути каштани на 

Хрещатик?". 

Під час заходу було заслухано та обговорено питання щодо 

невідповідності сучасної транспортної інфраструктури вулиці Хрещатик 

провідним світовим практикам. 
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За результатами "круглого столу" було прийнято рішення про створення 

робочої групи з питань розробки єдиного проекту перебудови головної вулиці 

міста Києва та включення до робочої групи посадових осіб Київської міської 

державної адміністрації, представників громадськості, експертів, професійних 

екологів - науковців. 

У Комітеті 28 березня 2019 року під головуванням народного депутата 

України – голови  підкомітету з питань взаємодії з громадянським суспільством 

Луценка І.В. відбувся круглий стіл на тему: "Обшук, як інструмент корупції: 

законодавчі чинники".  

Під час заходу було зазначено, що органами досудового розслідування у 

розріз забезпечення кримінального провадження як "арешт", використовується 

"обшук", під час якого вилучають майно без достатньої на те правової підстави, 

однак будь-яких процесуальних запобіжників до зловживань цим відсутні, що 

містить ознаки корупції та неякісності кримінального процесуального закону. 

За результатами круглого столу було прийнято рішення про створення 

робочої групи з напрацювання законопроекту щодо удосконалення норм 

кримінального процесуального законодавства. 

11 квітня 2019 року у Комітеті під головуванням заступника Голови 

Комітету з питань запобігання і протидії корупції Чумака В.В. відбувся круглий 

стіл на тему: "Високі тарифи як наслідок корупції та монополізації енергетики. 

Як запобігти та кому відповідати?". 

У заході взяли участь народні депутати України, громадські активісти, 

представники правоохоронних органів, органів державної влади, а також 

представники засобів масової інформації. 

Учасниками круглого столу обговорено ряд питань, а саме: 

- розкрадання тарифних коштів обленерго (журналістське розслідування 

Радіо Свобода "П. дав добро"); 

-  тарифна вугільна схема "Роттердам+" та її вплив на тарифи для кінцевих 

споживачів; 

- ринок дизелю: 40% ринку нафтопродуктів під контролем країни-агресора 

та інші питання. 

За  результатами соціологічного дослідження, проведеного компанією GfK 

влітку 2018 року: 

-  30% українців знає про скандальну схему "Роттердам+". Ця схема вже 

обійшла схему РосУкрЕнерго, про яку знає 25% українців. Де-факто,  у 

"Роттердам+"  найбільша пізнаванність із діючих на сьогодні корупційних схем; 

- 79% українців вважають, що корупція в енергетиці призводить до 

завищених цін та тарифів; 

-  45% українців вважають, що корупція в енергетиці призводить до низької 

якості відповідних товарів та послуг; 

- 66% українців вважають, що корупція у сфері енергетики є однією із 

найбільших проблем держави та суспільства загалом; 

-  в тому числі 19% українців вважають, що корупція у сфері енергетики є 

найбільшою проблемою України. 
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У підсумку, за результатами круглого столу, внесено пропозиції, зокрема, 

щодо: 

- необхідності прийняття проекту Закону про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших законів України щодо здешевлення 

електричної енергії, поданого народними депутатами України Войціцькою В.М. 

та іншими; 

-  необхідності ініціювання народними депутатами України питання про 

створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України щодо дослідження 

фактів корупції в енергетичному секторі економіки України. 

17 квітня 2019 року представники Комітету взяли участь у обговоренні 

питань, у форматі круглого столу, які пов’язані із застосуванням та 

удосконаленням норм чинного законодавства в частині обмежень, що 

встановлені статтею 25 Закону України "Про запобігання корупції", організована 

Національним агентством України з питань державної служби. 

З метою висловлення позицій та формування єдиного підходу в частині 

дотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 

діяльності для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, обговорювали питання зайняття викладацькою 

діяльністю. 

За результатами наради, визнана необхідність розробки підзаконного 

нормативно-правого акту, який регулюватиме порядок здійснення викладацької 

діяльності державними службовцями. 

22 травня 2019 року Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради 

України з питань запобігання і протидії корупції Ю. Савчук взяв участь у 

круглому столі шостого засідання Наглядової ради Антикорупційної ініціативи 

ЄС в Україні (EUAСI) щодо загального перебігу реалізації програми, про 

затвердження квартального та річного фінансових звітів про виконання 

програми, а також про стратегічні настанови щодо напрямку реалізації програми. 

23 травня 2019 року представники Комітету взяли участь у VI-ій зустрічі 

Парламентсько-громадської платформи, у форматі круглого столу, на тему: "На 

шляху до належного врядування: п’ять років реформ у секторі цивільної безпеки 

України".  

На заході підбивали підсумки реформ у секторі цивільної безпеки з 

погляду на законодавчу базу, і зокрема, імплементацію Закону України "Про 

національну безпеку України", інституційну архітектуру, а також процесуальний 

порядок системи кримінальної юстиції.  

29 травня 2019 року член Комітету Соболєв Є.В. взяв участь у відкритих 

слуханнях на тему: "Діяльність Державного бюро розслідувань, стан виконання 

покладених на Державне бюро розслідувань завдань та додержання ним 

законодавства, прав і свобод громадянина", які проходили у Комітеті з питань 

законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. 

У ході обговорення учасники слухань обмінялися думками та висловили 

конструктивні пропозиції щодо покращення окремих аспектів роботи 

Державного бюро розслідувань. Внесені пропозиції будуть узагальнені та на їх 
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основі розроблені Рекомендації для ефективного формування та повноцінного 

функціонування Державного бюро розслідувань як якісно нової правоохоронної 

інституції в системі державних органів протидії злочинності та корупції. 

Також, 29 травня 2019 року представники Комітету взяли участь у 

координаційній зустрічі проектів та програм міжнародної технічної допомоги 

(ІРТАС) на тему: "Верховна Рада України: завдання до виборів" за підтримки 

Програми USAID РАДА.  

На зустрічі обговорювали актуальні новини парламенту та проектів 

міжнародної технічної допомоги. 

13 червня 2019 року представники Комітету взяли участь у робочій 

зустрічі та презентації Програми РАДА своєї діяльності в напрямку подальшого 

розвитку Інформаційно-дослідницького центру та обмін думками і пропозиціями 

щодо найбільш вдалих продуктів та сервісів центру як експериментального 

майданчика парламентської дослідницької служби. 

 

З метою реагування та у порядку контролю, Комітет розглянув і 

обговорив: 

- інформацію, оприлюднену у журналістському розслідуванні програми 

"Наші гроші" про факти корупції у сфері діяльності Державного концерну 

"Укроборонпром". За результатами обговорення Комітет  звернувся до Кабінету 

Міністрів України, Генеральної прокури України, Служби Безпеки України, 

Національного антикорупційного бюро України, Міністерства внутрішніх справ 

України (протокол № 132 від 28.02.2019 р.); 

- звернення народного депутата України – голови підкомітету Комітету 

Луценка І.В. про прийняття Комітетом рішення щодо ініціювання проведення у 

Верховній Раді України парламентських слухань на тему: "П'ять років Революції 

Гідності - п'ять років розслідуванню злочинів вчинених під час акцій протесту. 

Незасвоєні уроки щодо зневажання і нехтування правами людини". За 

результатами обговорення Комітет вирішив звернутися до Голови Верховної 

Ради України Парубія А.В. з підтримкою ініціативи проведення у Верховній Раді 

України парламентських слухань (протокол № 132 від 10.04.2019 р.). 

Разом з тим, у лютому - липні 2019 року у Комітеті розглянуто 3680 

листів, звернень, заяв і скарг, із них 38 звернень народних депутатів України, 12 

інформаційних запитів та 98 листів, звернень, заяв, скарг та інших матеріалів 

Тимчасової слідчої комісії. 

Секретаріатом Комітету постійно здійснюється робота з інформаційного 

наповнення веб-сайту Комітету з метою оприлюднення стенограм, протоколів та 

аудіозаписів усіх його засідань, а також велася онлайн трансляція засідань 

Комітету на YouTube каналі Комітету. 

 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції 

 


