
 

 Затверджено                         
рішенням Комітету з питань антикорупційної 

політики від 2 лютого 2021 р., протокол № 65 

        ПЛАН РОБОТИ                                                      

Комітету Верховної Ради України                                                                                                                                                        

з питань антикорупційної політики                                                                                                                                                    

на лютий – липень 2021 року  

№ Питання, які вносяться на розгляд Комітету 
Термін                             

розгляду 

Комітетом                         

(місяць) 

Відповідальні за підготовку Пропозиції                        

щодо терміну 

розгляду                 

Верховною 

Радою України          

(місяць) 

члени Комітету 
працівники                                  

секретаріату Комітету 

 

Розділ І. Підготовка проектів законодавчих актів на розгляд Верховної Ради України  

1. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" щодо 

підстав звільнення Директора 

Національного бюро за корупційне або 

пов'язане з корупцією правопорушення 

(реєстр. № 2656 від 20.12.2019.,  

народний депутат України         

Гончаренко О.О.) 

03.03.2020 року 

рішення 

Комітету – 

прийняти за 

основу, 

протокол № 30  

Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий 

2. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

10.06.2020 року 

- прийняти за 

Янченко Г.І. Вишневська К.О. лютий 
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щодо вдосконалення діяльності 

Національного агентства з питань 

виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних 

та інших злочинів (реєстр. № 3335-1-д 

від 03.12.2020, народні депутати 

України Янченко Г.І., Мошенець О.В. та 

інші) 

основу, 

протокол № 60 

3. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Національне 

агентство України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, 

одержаними від корупційних та інших 

злочинів» (реєстр. № 3304 від 

01.09.2020, народні депутати України 

Янченко Г.І., Монастирський Д.А. та 

інші) 

готується до ІІ 

читання 

Янченко Г.І. Вишневська К.О. лютий  

4. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо упорядкування окремих питань 

захисту викривачів (реєстр. № 3450 від 

08.05.2020,  народні депутати України 

Янченко Г.І., Ткаченко О.М.  та інші) 

05.11.2020 – 

прийнято за 

основу; 

підготовлено 

Комітетом до ІІ 

читання 

Янченко Г.І. Чілікіна С.В. лютий 

5. Проект Закону про засади державної 

антикорупційної політики на 2020-2024 

роки (реєстр. № 4135 від 21.09.2020,  

Кабінет Міністрів України) 

05.11.2020 – 

прийнято за 

основу; 

Радіна А.О. Вишневська К.О. лютий 
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готується 

Комітетом до ІІ 

читання 

6. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" (щодо уточнення окремих 

положень) (реєстр. № 4137 від 

21.09.2020,  народний депутат України 

Стефанчук Р.О.) 

03.11.2020 року 

рішення 

Комітету – 

прийняти за 

основу, 

протокол № 54 

Радіна А.О. Мігай М.М. лютий 

 

Розділ ІІ. Законопроекти, які Комітет має розглянути і подати свої пропозиції 
 

7. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо посилення боротьби з корупцією 

(реєстр. № 2714 від 03.01.2020.,  народні 

депутати України Радіна ОА. А.О., 

Юрчишин Я.Р. та інші) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

8. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з 

метою недопущення порушень 

конституційних прав людини і 

громадянина у зв'язку із 

запровадженням інституту викривачів 

корупції в Україні (реєстр. № 2749 від 

16.01.2020.,  народний депутат України 

Власенко С.В.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 
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9. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" (щодо сумісництва) (реєстр. № 

2755 від 16.01.2020.,  народний депутат 

України Ткаченко О.М.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

10. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

приведення цього закону у відповідність 

до чинних норм антикорупційного 

законодавства України) (реєстр.  № 3180 

від 05.03.2020., народні депутати 

України Качура О.А., Дубінський О.А.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

11. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

приведення у відповідність до чинних 

норм антикорупційного законодавства 

України) (реєстр.  № 3180-1 від 

13.03.2020., народний депутат України 

Осадчук А.П.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

12. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України (щодо 

приведення цього закону у відповідність 

до чинних норм антикорупційного 

законодавства України) (реєстр.  № 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 
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3180-2 від 16.03.2020., народний депутат 

України Железняк Я.І.) 

13. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

посилення незалежності Національного 

антикорупційного бюро України) 

(реєстр.  № 3180-3 від 16.03.2020., 

народний депутат України Устінова 

О.Ю.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

14. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

забезпечення незалежності 

Національного антикорупційного бюро 

України) (реєстр.  № 3180-4 від 

23.03.2020., народний депутат України 

Стефанишина О.А.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

15. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

дотримання епідеміологічного нагляду в 

Національному антикорупційному бюро 

України) (реєстр.  № 3180-5 від 

23.03.2020., народний депутат України 

Бобровська С.А.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 
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16. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

вдосконалення забезпечення законності 

в Національному антикорупційному 

бюро України) (реєстр.  № 3180-6 від 

23.03.2020., народний депутат України 

Цабаль В.В.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

17. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

посилення дисципліни в Національному 

антикорупційному бюро України) 

(реєстр.  № 3180-7 від 23.03.2020., 

народний депутат України Цабаль В.В.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

18. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

запобігання та протидії корупції в 

Національному антикорупційному бюро 

України) (реєстр.  № 3180-8 від 

23.03.2020., народний депутат України 

Макаров О.А.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

19. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

забезпечення законності в 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 
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Національному антикорупційному бюро 

України) (реєстр.  № 3180-9 від 

23.03.2020., народний депутат України 

Юрчишин Я.Р.) 

20. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

протидії корупції та посилення 

законності в Національному 

антикорупційному бюро України) 

(реєстр.  № 3180-10 від 25.03.2020., 

народний депутат України Юрчишин 

Я.Р.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

21. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо додання підстав для звільнення 

(реєстр.  № 3445 від 07.05.2020., 

народний депутат України Кабаченко 

В.В.) 

 Радіна А.О. Мігай М.М. лютий-

липень 

22. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

вимог до кандидата на посаду Директора 

Національного антикорупційного бюро 

України) (реєстр.  № 3513 від 

20.05.2020., народні депутати України 

Дубінський О.А., Ткаченко О.М. та інші) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 
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23. Проект Закону про внесення змін до 

частини 5 статті 45 Закону України "Про 

запобігання корупції" щодо усунення 

невизначеності обов'язків членів органів 

адвокатського самоврядування стосовно 

заповнення та подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування 

(реєстр.  № 3602 від 05.06.2020., народні 

депутати України Дануца О.А., Бакумов 

О.С. та інші)   

 Радіна А.О. Желих Н.В. лютий-

липень 

24. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо порядку проведення зовнішньої 

незалежної оцінки ефективності 

антикорупційних органів (реєстр.  № 

3974 від 10.08.2020., народний депутат 

України Кабаченко В.В.)   

 Радіна А.О. Яковенко С.В. лютий-

липень 

25. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" щодо 

приведення у відповідність до 

Конституції України (реєстр.  № 4025 від 

02.09.2020., народні депутати України 

Радіна А.О., Гурін Д.О. та інші)   

 Радіна А.О. Желих Н.М. лютий-

липень 
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26. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" щодо 

приведення деяких положень у 

відповідність до Конституції України 

(реєстр.  № 4025-1 від 16.09.2020., 

народні депутати України Ткаченко 

О.М., Поляков А.Е. та інші)   

 Радіна А.О. Желих Н.М. лютий-

липень 

27. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" щодо 

приведення у відповідність до 

Конституції України деяких положень 

(реєстр.  № 4025-2 від 16.09.2020., 

народний депутат України Кабаченко 

В.В.)   

 Радіна А.О. Желих Н.М. лютий-

липень 

28. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо удосконалення окремих 

механізмів запобігання корупційним та 

пов'язаним з корупцією 

правопорушенням (реєстр.  № 4163 від 

29.09.2020., народний депутат України 

Божик В.І.)   

 Радіна А.О. Желих Н.М. лютий-

липень 
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29. Проект Закону про внесення змін до 

законів України стосовно повноважень 

Президента України при призначенні 

Директора Національного 

антикорупційного бюро України та 

Директора Державного бюро 

розслідувань задля приведення у 

відповідність до Конституції України 

(реєстр.  № 4211 від 12.10.2020., народні 

депутати України Осадчук А.П., 

Юрчишин Я.Р. та інші)   

 Радіна А.О. Скіб’як А.Ю. лютий-

липень 

30. Проект Закону про внесення змін до 

статті 35 Закону України "Про 

запобігання корупції" (реєстр.  № 4253 

від 22.10.2020., народні депутати 

України Осадчук А.П., Юрчишин Я.Р. та 

інші)   

 Радіна А.О. Рій В.О. лютий-

липень 

31. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо розширення переліку 

близьких осіб (реєстр.  № 4294 від 

30.10.2020., народний депутат України 

Жмеренецький О.С.) 

 Радіна А.О. Желих Н.М. лютий-

липень 

32. Проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

 Радіна А.О. Яковенко С.В. лютий-

липень 
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щодо надання Національному агентству 

з питань запобігання корупції 

повноважень органу державної влади зі 

спеціальним статусом та 

підпорядкування його діяльності 

інтересам народу України (реєстр.       № 

4329 від 05.11.2020., народні депутати 

України Маслов Д.В., Кінзбурська В.О.) 

33. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (реєстр. 

№ 4437 від 27.11.2020., Кабінет 

Міністрів України) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

34. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (щодо 

приведення положень у відповідність до 

рішення Конституційного Суду 

України) (реєстр. № 4437-1 від 

01.12.2020., народні депутати України 

Ткаченко О.М., Мамка Г.М. та інші) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

35. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України "Про Національне 

антикорупційне бюро України" (реєстр. 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 
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№ 4437-2 від 07.12.2020., народний 

депутат України Поляков А.Е.) 

36. Проект Закону про внесення змін до 

Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України» щодо 

приведення положень у відповідність 

антикорупційного законодавства 

України (реєстр. № 4437-3 від 

14.12.2020., народний депутат України 

Качура О.А.) 

 Радіна А.О. Чілікіна А.В. лютий-

липень 

37. Проект Закону про внесення зміни до 

статті 19 Закону України "Про 

Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління 

активами, одержаними від корупційних 

та інших злочинів" (реєстр. № 4483 від 

10.12.2020., Кабінет Міністрів України) 

 Радіна А.О. Мігай М.М. лютий-

липень 

      

Розділ ІІІ. Питання, які передбачається розглянути на виїзних засіданнях Комітету (із зазначенням дати і місця проведення 

засідань) 

38. Повторне виїзне засідання Комітету до 

м. Харкова щодо стану виконання 

органами державної влади та 

правоохоронними органами Харківської 

квітень Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 
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області рішення Комітету, прийнятого за 

результати проведення виїзного 

засідання 27 листопада 2019 року у          

м. Харкові. 

39. Виїзне засідання Комітету до м. Одеси 

щодо стану розслідування корупційних 

правопорушень у сфері водного та 

земельного господарств Одещини. 

травень Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

 

40. Виїзне засідання Комітету до                      

м. Сєвєродонецька щодо дотримання 

законодавства у сфері запобігання і 

протидії корупції органами державної 

влади та місцевого самоврядування. 

упродовж     

сесії 

Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

 

41. Виїзне засідання Комітету до                      

м. Рівне щодо дотримання 

законодавства у сфері запобігання і 

протидії корупції органами державної 

влади та місцевого самоврядування. 

упродовж     

сесії 

Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

 

42. Виїзне засідання Комітету до                      

м. Чернігова щодо дотримання 

законодавства у сфері запобігання і 

протидії корупції органами державної 

влади та місцевого самоврядування. 

упродовж     

сесії 

Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 
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Розділ ІV. Питання, які розглядаються Комітетом                                                                                                                                         

у порядку контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, власних рішень 

43. Відбір представників до складу 

конкурсної комісії з відбору кандидата 

на посаду Голови Національного 

агентства з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів (АРМА) 

(відповідно до статті 5 Закону України 

«Про Національне агентство України з 

питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів») 

лютий- 

березень 

Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю., 

Карман Ю.В., 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

– 

 

 

 

44. Заслуховування інформації керівництва 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції щодо виконання 

повноважень при здійснені співпраці із 

особами – викривачами та вжиття 

заходів щодо їх правового та іншого 

захисту 

квітень Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю., 

Карман Ю.В., 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

– 

 

 

 

45. Проведення кваліфікаційного відбору 

представника від Верховної Ради 

України до складу комісії незалежної 

зовнішньої оцінки діяльності 

Національного агентства України з 

травень Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

 

– 
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питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів (АРМА) 

(відповідно до статті 12 Закону України 

«Про Національне агентство України з 

питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів»)  

Розділ V. Питання, які пропонується розглянути                                                                                                                                          

на парламентських слуханнях у Верховній Раді України та на слуханнях у Комітеті 

46. Слухання у Комітеті звіту про діяльність 

Національного антикорупційного бюро 

України протягом попередніх шести 

місяців (відповідно до п.8 частини 

першої статті 16, частини другої статті 

26 Закону України «Про Національне 

антикорупційне бюро України», статей 

13, 14 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України») 

лютий Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю., 

Карман Ю.В., 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

– 

 

 

 

47. 

 

Слухання у Комітеті на тему: 

«Щорічний звіт Національного 

агентства з питань виявлення, розшуку 

та управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів: стан 

справ у цій сфері, основні проблеми та 

квітень Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю., 

Карман Ю.В., 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

 

– 
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пропозиції щодо їх розв’язання» 

(відповідно до частини другої статті 2, 

частини четвертої статті 12 Закону 

України «Про Національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та 

управління активами, одержаними від 

корупційних та інших злочинів») 

48. Слухання у Комітеті за підтримки 

проекту ЄС-ПРООН з парламентської 

реформи на тему: «Удосконалення 

антикорупційного законодавства щодо 

запобігання та покарання за реальний та 

потенційний конфлікт інтересів» 

квітень Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

 

 

Розділ VІ. Конференції, семінари, круглі столи,                                                                                                                                            

інші заходи, які будуть проводитися Комітетом або за його участю 

49. Інформаційні заходи для громадськості і 

громадських організацій на                     

тему: «Впровадження правових 

антикорупційних новел в національне 

законодавство» у співпраці з програмою 

РАДА (USAID) 

упродовж     

сесії  

члени Комітету  

 

 

Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

 

– 

 

 

 

50. 

 

Круглий стіл у Комітеті за підтримки 

проекту ЄС-ПРООН з парламентської 

реформи та з представниками судової 

травень Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю. – 
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влади України, Національним 

агентством  з питань запобігання 

корупції, громадськими організаціями в 

сфері антикорупції на тему: 

удосконалення антикорупційного 

законодавства в частині запобігання та 

покарання за реальний та потенційний 

конфлікт інтересів» 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

51. Проведення зустрічей, у форматі 

круглого столу, із представниками 

Міжнародної антикорупційної 

консультаційної ради, програми 

Антикорупційної ініціативи 

Європейського Союзу  в Україні 

(EUACI) (відповідно до Меморандуму 

про наміри між Комітетом та 

Антикорупційною ініціативою ЄС в 

Україні). 

упродовж     

сесії 

Радіна А.О. Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

52. Участь у роботі конференцій, семінарів, 

засіданнях круглих столів, тощо, з питань 

антикорупційної політики 

упродовж     

сесії 

члени Комітету Сорочик Ю.Ю. 

працівники 

секретаріату 

Комітету 

– 

Голова Комітету Секретар Комітету Керівник секретаріату Комітету 
А. Радіна В. Кабаченко Ю. Сорочик 

 


