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ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення змін до деяких законів України -1- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Враховано
Назву законопроекту доповнити словами
щодо визначення суб’єктів, на яких поширюється дія
"та додаткові вимоги щодо прозорості
антикорупційного законодавства"
публічних фінансів"

2.
3.

4.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести до Закону України "Про запобігання
корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 49, ст. 2056 із наступними змінами) такі зміни:
-2- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
Доповнити розділ I законопроекту новими
пунктами такого змісту:
"__) абзац п’ятнадцятий статті 1 викласти у
наступній редакції:
"суб’єкти декларування - особи, зазначені у
пункті 1, підпунктах "а", "в" і "г" пункту 2,
пункті 4 частини першої статті 3 цього
Закону, інші особи, які зобов’язані подавати
декларацію відповідно до цього Закону;";
1) Абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий частини -3- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300)
Відхилено
пункт 1 розділу І законопроекту
першої статті 1 викласти в такій редакції:
виключити.
-4- Н.д.Осадчук А.П. (Реєстр.картка №445) Відхилено
Абзаци шістнадцятий – вісімнадцятий
частини першої статті 1 викласти в такій
редакції:
“члени сім’ї:
а) особа, яка перебуває у шлюбі із
суб’єктом, зазначеним у частині першій статті
3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта
до досягнення ними повноліття – незалежно
від спільного проживання із суб’єктом;
б) будь-які особи, які спільно проживають,
пов’язані спільним побутом, мають взаємні
права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у

Реєстраційний
№ 3355-1

(Друге читання)
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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо
визначення суб’єктів, на яких поширюється дія
антикорупційного законодавства, та встановлення
додаткових вимог щодо прозорості публічних фінансів
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про запобігання корупції"
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст.
2056 із наступними змінами):

1) абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий частини
першої статті 1 викласти в такій редакції:
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частині першій статті 3 цього Закону (крім
осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають
характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у
шлюбі;”
-5- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Виключити

Відхилено

-6- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
Відхилено
пункт 1 розділу І законопроекту
виключити.
-7- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
№438)
В Розділі І законопроекту пункт
виключити

1

-8- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
пункт 1 виключити

Відхилено

-9- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147)
Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка
№210)
Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
пункт 1 виключити

Відхилено

-10- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Виключити

Відхилено

а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом, -11- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Виключити
зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, незалежно від спільного проживання із суб’єктом;

Відхилено

"члени сім’ї:

5.
6.

Відхилено

-12- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
Відхилено
№440)
Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Пункт 1 (абзаци шістнадцятий –
вісімнадцятий частини першої статті 1)
викласти в такій редакції:
"члени сім'ї:
а) особа, яка перебуває у шлюбі із
суб’єктом, зазначеним у частині першій статті
3 цього Закону, та діти зазначеного суб’єкта
до досягнення ними повноліття - незалежно
від спільного проживання із суб’єктом;
б) будь-які особи, за умов їх спільного
проживання, спільного побуту, наявності
взаємних прав та обов’язків за умов їх
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"члени сім’ї:
а) особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом,
зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, незалежно від спільного проживання із суб’єктом;
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спільного проживання, спільного побуту,
наявності взаємних прав та обов’язків із
суб’єктом, зазначеним у частині першій статті
3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та
обов’язки яких не мають характеру сімейних),
у тому числі особи, які спільно проживають,
але не перебувають у шлюбі;"
7.

8.
9.

б) діти, у тому числі повнолітні, та будь-які інші -13- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Виключити
особи, за умов їх спільного проживання, спільного
побуту, наявності взаємних прав та обов’язків із
суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього
Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не
мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі; "
2) Підпункті "ї" пункту 1 частини першої статті 3
викласти в такій редакції:

Відхилено

"ї) Керівник Офісу Президента України, його -14- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
Відхилено
Перший заступник та заступники, радники, помічники, №438)
В Розділі І законопроекту в пункті 2;
уповноважені, прес-секретар Президента України
Підпункті "ї" пункту 1 частини першої
(крім осіб, які виконують свої обов’язки на
громадських засадах), помічники суддів, помічники статті 3 викласти в такій редакції:
"ї) Керівник Офісу Президента України,
суддів Конституційного Суду України; ";
його Перший заступник та заступники,
радники, помічники, уповноважені, прессекретар Президента України, помічники
суддів, помічники суддів Конституційного
Суду України;"

-15- Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132) Відхилено
Пункт ї частини 1 статті 3 Законопроекту
викласти у такій редакції:
"Керівник Офісу Президента України, його
Перший заступник та заступники, радники,
помічники, уповноважені, прес-секретар
Президента України, помічники суддів,
помічники суддів Конституційного Суду
України;".
-16- Н.д.Осадчук А.П. (Реєстр.картка
Відхилено
№445)
Підпункті “ї” пункту 1 частини першої
статті 3 викласти в такій редакції:
“ї) Керівник Офісу Президента України,
його Перший заступник та заступники,
радники, помічники, уповноважені, прессекретар Президента України, помічники
суддів;”
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б) діти, у тому числі повнолітні, та будь-які інші
особи, за умов їх спільного проживання, спільного
побуту, наявності взаємних прав та обов’язків із
суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього
Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не
мають характеру сімейних), у тому числі особи, які
спільно проживають, але не перебувають у шлюбі";
2) у частині першій статті 3:
підпункт "ї" пункту 1 викласти в такій редакції:
"ї) Керівник Офісу Президента України, його
Перший заступник та заступники, радники, помічники,
уповноважені, прес-секретар Президента України
(крім осіб, які виконують свої обов’язки на
громадських засадах), помічники суддів, помічники
суддів Конституційного Суду України";
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-17- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Відхилено
Доповнити
пунктуацією
та
словосполученням
"Секретар
Ради
національної безпеки і оборони України, його
радники (крім осіб, які виконують свої
обов’язки на громадських засадах)".
Словосполучення
"помічники
суддів
Конституційного Суду України" замінити
словосполученням "помічники та наукові
консультанти суддів Конституційного Суду
України".
-18- Н.д.Радіна А.О. (Реєстр.картка №233) Відхилено
у пункті 2 після слів "помічники суддів,"
доповнити словами "наукові консультанти та"
-19- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
Відхилено
№440)
Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Пункт 2 (підпункт "ї" пункту 1 частини
першої статті 3) викласти в такій редакції:
"ї) Керівник Офісу Президента України,
його Перший заступник та заступники,
радники, помічники, уповноважені, прессекретар Президента України, помічники
суддів, помічники суддів Конституційного
Суду України;"
-20- Н.д.Макаров О.А. (Реєстр.картка
Відхилено
№439)
У абзаці 2 пункту 2 розділу І слова та знаки
"(крім осіб, які виконують свої обов’язки на
громадських засадах)" виключити.
-21- Н.д.Макаров О.А. (Реєстр.картка
Відхилено
№439)
Абзац 2 пункту 2 розділу І після слів та
знаків "помічники суддів, помічники"
доповнити
словами
"та
наукові
консультанти".
10.

3) підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 3 -22- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
Пункт 3 розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
виключити.

11.

"а) особи, які постійно або тимчасово обіймають -23- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Враховано редакційно
Слова та символи "50 відсотків часток" та
посади керівників, заступників керівників юридичних
осіб публічного права, керівників структурних та/або "50 відсотків акцій" замінити словами та
відокремлених підрозділів юридичних осіб публічного символами "50 відсотків часток (акцій)"
права, їх заступників, які не зазначені у пункті 1
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у пункті 2:
підпункт "а" викласти в такій редакції:
"а) особи, які постійно або тимчасово обіймають
посади керівників, заступників керівників юридичних
осіб публічного права, керівників структурних та/або
відокремлених підрозділів юридичних осіб публічного
права, їх заступників, які не зазначені у пункті 1
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частини першої цієї статті; члени Ради Національного
банку України (крім Голови Національного банку
України); особи, які входять до складу наглядової ради
державного банку, державного підприємства або
державної організації, що має на меті одержання
прибутку,
господарського
товариства
(крім
акціонерного товариства), у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків часток належать державі;
керівники, заступники керівників, особи, які входять
до складу наглядової ради акціонерного товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій
прямо чи опосередковано належить державі";

частини першої цієї статті, члени Ради Національного
банку України (крім Голови Національного банку
України), особи, які входять до складу наглядової ради
державного банку, державного підприємства або
державної організації, що має на меті одержання
прибутку,
господарського
товариства
(крім
акціонерного товариства), у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі,
особи, які постійно або тимчасово обіймають посади
членів виконавчого органу, особи, які входять до
складу наглядової ради акціонерного товариства (крім
державного банку), у статутному капіталі якого більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи
опосередковано належать державі";
-24- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
"__) у пункт 2 частини першої статті 3
внести наступні зміни:
підпункт "а" викласти у наступній редакції:
"а) особи, які постійно або тимчасово
обіймають посади керівників, заступників
керівників юридичних осіб публічного права,
керівників структурних та/або відокремлених
підрозділів юридичних осіб публічного права,
їх заступників, які не зазначені у пункті 1
частини першої цієї статті; члени Ради
Національного банку України (крім Голови
Національного банку України); особи, які
входять до складу наглядової ради
державного банку, державного підприємства
або державної організації, що має на меті
одержання
прибутку,
господарського
товариства (крім акціонерного товариства), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
часток належать державі";
доповнити
новим
підпунктом
"г"
наступного змісту: "г) керівники, заступники
керівників, особи, які входять до складу
наглядової ради акціонерного товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій прямо належить державі;"; ";
-25- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Відхилено
у пункті 3 розділу І проекту (внесення змін
до підпункту "а" пункту 2 частини першої
статті 3 Закону України "Про запобігання
корупції") виключити слова "прямо чи
опосередковано"
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Враховано
-26- Народні депутати України – члени
Комітету з питань антикорупційної
політики
підпункт "а" пункту 2 частини першої
статті 3 Закону України «Про запобігання
корупції; викласти у такій редакції:
"а) особи, які постійно або тимчасово
обіймають посади керівників, заступників
керівників юридичних осіб публічного права,
керівників структурних та/або відокремлених
підрозділів юридичних осіб публічного права,
їх заступників, які не зазначені у пункті 1
частини першої цієї статті; члени Ради
Національного банку України (крім Голови
Національного банку України); особи, які
входять до складу наглядової ради
державного банку, державного підприємства
або державної організації, що має на меті
одержання
прибутку,
господарського
товариства (крім акціонерного товариства), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі; особи, які
постійно або тимчасово обіймають посади
членів виконавчого органу, особи, які входять
до складу наглядової ради акціонерного
товариства (крім державного банку), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано
належить державі";
-27- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка
Враховано частково
№280)
Абзац другий пункту 3 розділу І
законопроекту викласти у такій редакції:
"а) особи, які постійно або тимчасово
обіймають посади керівників, заступників
керівників юридичних осіб публічного права,
керівників
структурних
підрозділів
юридичних осіб публічного права, їх
заступників, які не зазначені у пункті 1
частини першої цієї статті; члени Ради
Національного банку України (крім Голови
Національного банку України); особи, які
входять до складу наглядової ради
державного банку, державного підприємства
або державної організації, що має на меті
одержання
прибутку,
господарського
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товариства (крім акціонерного товариства), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
часток належать державі; члени виконавчого
органу, керівники відокремлених підрозділів,
їх заступники, особи, які входять до складу
наглядової ради акціонерного товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій прямо чи опосередковано належить
державі;"
-28- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
Враховано частково
№438)
В Розділі І законопроекту пункті 3
викласти у такій редакції:
"3)підпункт "а" пункту 2 частини першої
статті 3 викласти у такій редакції:
"а) особи, які постійно або тимчасово
обіймають посади керівників, заступників
керівників юридичних осіб публічного права,
керівників,
заступників
керівників
структурних та/або відокремлених підрозділів
юридичних осіб публічного права, які не
зазначені у пункті 1 частини першої цієї
статті; члени Ради Національного банку
України (крім Голови Національного банку
України); особи, які входять до складу
наглядової
ради
державного
банку,
державного підприємства або державної
організації, що має на меті одержання
прибутку, господарського товариства (крім
акціонерного товариства), у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків часток
належать державі; особи, які постійно або
тимчасово обіймають посади керівників,
заступників керівників, особи, які входять до
складу виконавчого органу, наглядової ради
акціонерного товариства, у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій прямо
чи опосередковано належить державі;"
-29- Н.д.Радіна А.О. (Реєстр.картка №233) Враховано частково
у пункті 3 слова "керівники, заступники
керівників, особи, які входять до складу
наглядової ради акціонерного товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій прямо чи опосередковано належить
державі" замінити словами "особи, які
постійно або тимчасово обіймають посади
керівників, заступників керівників, членів
виконавчого
органу,
керівників
відокремлених підрозділів, їх заступників,
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особи, які входять до складу наглядової ради
акціонерного товариства, у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій прямо
чи опосередковано належить державі"
-30- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) Відхилено
у підпункті "а" пункту 3 після слів "у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
часток
належать
державі;
керівники,
заступники керівників", доповнити словами
"та інші"
-31- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) Відхилено
Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка
№210)
Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
у підпункті "а" пункту 3 після слів "у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
часток
належать
державі;
керівники,
заступники керівників", доповнити словами
"та інші"
-32- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
Відхилено
№440)
Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Пункт 3 (підпункт "а" пункту 2 частини
першої статті 3) викласти у такій редакції:
"а) особи, які постійно або тимчасово
обіймають посади керівників, заступників
керівників юридичних осіб публічного права,
керівників структурних та/або відокремлених
підрозділів юридичних осіб публічного права,
їх заступників, які не зазначені у пункті 1
частини першої цієї статті; члени Ради
Національного банку України (крім Голови
Національного банку України); особи, які
входять до складу наглядової ради
державного банку, державного підприємства
або державної організації, що має на меті
одержання
прибутку,
господарського
товариства (крім акціонерного товариства), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
часток
належать
державі;
керівники,
заступники
керівників,
керівники
структурних
та/або
відокремлених
підрозділів, особи, які входять до складу
наглядової ради акціонерного товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
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акцій прямо чи опосередковано належить
державі"
-33- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
"__) Абзац перший частини першої статті
28 викласти у наступній редакції:
"1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 (крім
підпункту "г") частини першої статті 3 цього
Закону, зобов’язані"; ";

12.

-34- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325)
"__) У пункті 1 частини шостої статті 36
після слова "державі" доповнити словами,
літерами та символами наступного змісту: ",
інших осіб, зазначених у підпункті "г" пункту
2 частини першої статті 3 цього Закону"; "
-35- Народні депутати України – члени
Комітету з питань антикорупційної
політики
підпункт "а" пункту 2 частини першої
статті 3 викласти у такій редакції:
пункт 2 частини першої статті 3 доповнити
новим підпунктом такого змісту:
«г) члени Національного агентства
кваліфікацій».
-36- Народні депутати України – члени
Комітету з питань антикорупційної
політики
Пункті 1 частини шостої статті 36
викласти в такій редакції:
«1) осіб, які входять як незалежні члени до
складу наглядової ради державного банку,
державного
підприємства,
державної
організації, що має на меті одержання
прибутку, господарського товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток) прямо або опосередковано
належать державі;»
4) доповнити частину першу статті 45 абзацом -37- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
другим у наступній редакції:
№438)
В Розділі І законопроекту пункт 4
виключити
-38- Н.д.Радіна А.О. (Реєстр.картка №233)
пункт 4 – виключити
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Відхилено

Враховано

доповнити підпунктом "г" такого змісту:
"г) члени Національного агентства кваліфікацій";

Враховано

3) пункт 1 частини шостої статті 36 викласти в такій
редакції:
"1) осіб, які входять як незалежні члени до складу
наглядової ради державного банку, державного
підприємства, державної організації, що має на меті
одержання прибутку, господарського товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій
(часток) прямо або опосередковано належать державі";

Відхилено

4) у статті 45:
частину першу доповнити абзацом другим такого
змісту:

Відхилено
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-39- Народні депутати України – члени Враховано
Комітету з питань антикорупційної
політики
4) доповнити частину першу статті 45
абзацом другим у наступній редакції:
"Особа, яку було віднесено до суб’єктів
декларування у зв’язку з внесенням змін до
цього Закону, подає визначену цією частиною
декларацію до 1 квітня року, наступного за
роком набрання чинності законом, яким таку
особу віднесено до суб’єктів декларування, за
період починаючи з дня набрання чинності
відповідними змінами."
-40- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №88)
Відхилено
Пункт 4 розділу І Проекту, яким
пропонується внести зміни до статті 45 Закону
України
"Про
запобігання
корупції"
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р.,
№ 49, ст. 2056 із наступними змінами),
викласти в такій редакції:
"4) у статті 45:
-частину першу доповнити абзацом другим
у наступній редакції:
"Особа, яку було віднесено до суб’єктів
декларування у зв’язку з внесенням змін до
цього Закону, подає визначену цим пунктом
декларацію до 1 квітня року, наступного за
роком набуття чинності законом, яким таку
особу віднесено до суб’єктів декларування,
окрім осіб, які припинили діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, в році набуття
чинності законом, яким таку особу віднесено
до суб’єктів декларування.";
-частину другу доповнити абзацом третім у
наступній редакції:
"Особа, яку було віднесено до суб’єктів
декларування у зв’язку з внесенням змін до
цього Закону, подає визначені цією частиною
декларації, якщо вона припиняє діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, не раніш ніж через
два місяці з дати набуття чинності законом,
яким таку особу віднесено до суб’єктів
декларування.";
-частину третю доповнити новим абзацом
у наступній редакції:
"Особа, яку було віднесено до суб’єктів
декларування у зв’язку з внесенням змін до
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"Особа, яку було віднесено до суб’єктів
декларування у зв’язку з внесенням змін до цього
Закону, подає визначену цією частиною декларацію до
1 квітня року, наступного за роком набрання чинності
законом, яким таку особу віднесено до суб’єктів
декларування, за період, починаючи з дня набрання
чинності відповідними змінами";
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цього Закону, та яка претендує на зайняття
посади, зазначеної у пункті 1, підпункті "а"
пункту 2 частини першої статті 3 цього
Закону, подає визначену цією частиною
декларацію, якщо відповідний конкурс, чи
інша процедура, за результатами яких
зазначену особу може бути призначено або
обрано на відповідну посаду, оголошено чи
розпочато не раніш ніж через три місяці з дати
набуття чинності законом, яким таку особу
віднесено до суб’єктів декларування.".
-41- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Відхилено
Перенести до розділу "ІV. Прикінцеві
положення"
законопроекту
у
вигляді
окремого пункту
-42- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
"__) абзац перший частини першої статті
45 викласти у такій редакції:
"1. Особи, зазначені у пункті 1, підпунктах
"а", "в" і "г" пункту 2 частини першої статті 3
цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня
подавати шляхом заповнення на офіційному
веб-сайті
Національного
агентства
декларацію
особи,
уповноваженої
на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування (далі - декларація), за
минулий рік за формою, що визначається
Національним агентством."; ";
-43- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
"__) частину шосту статті 45 викласти у
наступній редакції:
"6. Дія розділу VII цього Закону не
поширюється на іноземців-нерезидентів, які є
керівниками,
заступниками
керівників,
входять як незалежні члени до складу
наглядової
ради
державного
банку,
державного
підприємства,
державної
організації, що має на меті одержання
прибутку, господарського товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі."; ";
-44- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
Враховано частково
№438)
В Розділі І законопроекту доповнити
новим пунктом у такій редакції:
"частину шосту статті 45 викласти у такій
редакції:
ЯСВ 18.05.2020
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Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

"6. Дія розділу VII цього Закону не
поширюється на іноземців-нерезидентів, які
входять як незалежні члени до складу
наглядової
ради
державного
банку,
державного
підприємства,
державної
організації, що має на меті одержання
прибутку, господарського товариства (у тому
числі акціонерного товариства), у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків часток
(акцій) прямо чи опосередковано належать
державі, а також на іноземців, які постійно або
тимчасово обіймають посади керівників,
заступників керівників, входять до складу
виконавчого органу акціонерних товариств, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків
акцій прямо чи опосередковано належить
державі".
-45- Народні депутати України – члени
Враховано
Комітету з питань антикорупційної
політики
Пункт 4 Розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту:
«частину шосту статті 45 викласти у такій
редакції:
«6. Дія розділу VII цього Закону не
поширюється на іноземців-нерезидентів, які
входять як незалежні члени до складу
наглядової
ради
державного
банку,
державного
підприємства,
державної
організації, що має на меті одержання
прибутку, господарського товариства (крім
акціонерного товариства), у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій
належать державі, а також на іноземцівнерезидентів, які постійно або тимчасово
обіймають посади членів виконавчого органу
(крім осіб, яка здійснюють повноваження
одноосібного колегіального органу), входять
до складу наглядової ради акціонерного
товариства, у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо
чи опосередковано належить державі».
-46- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка
Враховано частково
№262)
Абзац перший частини п’ятої статті 46
Закону України "Про запобігання корупції"
доповнити реченням наступного змісту:
ЯСВ 18.05.2020

частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Дія розділу VII цього Закону не поширюється на
іноземців-нерезидентів, які входять як незалежні
члени до складу наглядової ради державного банку,
державного підприємства, державної організації, що
має на меті одержання прибутку, господарського
товариства (крім акціонерного товариства), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій
належать державі, а також на іноземців-нерезидентів,
які постійно або тимчасово обіймають посади членів
виконавчого органу (крім осіб, які здійснюють
повноваження одноосібного колегіального органу),
входять до складу наглядової ради акціонерного
товариства, у статутному капіталі якого більше 50
відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано
належать державі";

5) у статті 46:
абзац перший частини п’ятої доповнити другим
реченням такого змісту: "Здійснення валютнообмінних операцій із власними грошовими активами
суб’єкта декларування або членів його сім’ї не
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потребує відображення у декларації відомостей про
об’єкти декларування, передбачені частиною першою
цієї статті, а також здійснення таких операцій не
підпадає під додаткові заходи здійснення фінансового
контролю";

"Здійснення валютно-обмінних операцій із
власними грошовими активами суб’єкта
декларування або членів його сім’ї не
потребує
відображення
у
декларації
відомостей про об’єкти декларування,
передбачені частиною першою цієї статті, а
також не підпадає під додаткові заходи
здійснення фінансового контролю.";
14.

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

5) У примітці до статті 46 слова "або -47- Н.д.Безгін В.Ю. (Реєстр.картка №300) Відхилено
пункт 5 розділу І законопроекту
неповнолітніми дітьми станом на останній день
виключити.
звітного періоду" виключити;

у примітці слова "або неповнолітніми дітьми
станом на останній день звітного періоду" виключити;

-48- Н.д.Осадчук А.П. (Реєстр.картка
Відхилено
№445)
У примітці до статті 46 після слів “які не є
його подружжям” додати слова “або
неповнолітніми дітьми станом на останній
день звітного періоду”;
-49- Н.д.Бабій Р.В. (Реєстр.картка №272)
Відхилено
пункт 5 розділу І законопроекту
виключити.
-50- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
№438)
В Розділі І законопроекту пункт
виключити

Відхилено
5

-51- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
Відхилено
№440)
Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Пункт 5 (доповнення примітки до статті
46) виключити
15.

6) у примітці до статті 50 Закону України "Про -52- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
Відхилено
запобігання корупції" після словосполучення "радник №438)
В Розділі І законопроекту пункт 6
або помічник Президента України" доповнити
пунктуацією та словосполученням "(крім осіб, які виключити.
виконують свої обов’язки на громадських засадах)";
-53- Н.д.Дирдін М.Є. (Реєстр.картка №132) Відхилено
У примітку статті 50 Законопроекту внести
зміни такого змісту:
"Примітка. Під службовими особами, які
займають
відповідальне
та
особливо
відповідальне становище, в цій статті
розуміються Президент України, Прем’єрміністр України, член Кабінету Міністрів
України, перший заступник або заступник
міністра, член Національної ради України з
питань
телебачення
і
радіомовлення,

ЯСВ 18.05.2020

6) примітку до статті 50 після слів "радник або
помічник Президента України" доповнити словами
"(крім осіб, які виконують свої обов’язки на
громадських засадах)";
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Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових
послуг, Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку, Антимонопольного
комітету України, Голова Державного
комітету телебачення і радіомовлення
України, Голова Фонду державного майна
України, його перший заступник або
заступник, член Центральної виборчої комісії,
член, інспектор Вищої ради правосуддя, член,
інспектор Вищої кваліфікаційної комісії
суддів України, народний депутат України,
Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини, Уповноважений із захисту
державної мови, члени Національної комісії зі
стандартів державної мови, Директор
Національного
антикорупційного
бюро
України, його перший заступник та
заступник, Голова Національного агентства з
питань запобігання корупції та його
заступники, Генеральний прокурор, його
перший заступник та заступник, Голова
Національного банку України, його перший
заступник та заступник, член Ради
Національного банку України, Секретар Ради
національної безпеки і оборони України, його
перший заступник та заступник, Керівник
Офісу Президента України, його перший
заступник
та
заступник,
Постійний
Представник
Президента
України
в
Автономній Республіці Крим, його перший
заступник та заступник, радник або помічник
Президента України, Голови Верховної Ради
України, Прем’єр-міністра України, особи,
посади яких належать до посад державної
служби категорії "А" або "Б", та особи, посади
яких частиною першою статті 14 Закону
України "Про службу в органах місцевого
самоврядування" віднесені до першої - третьої
категорій, а також судді, прокурори і слідчі,
керівники, заступники керівників державних
органів, юрисдикція яких поширюється на
всю територію України, їх апаратів та
самостійних
структурних
підрозділів,
керівники, заступники керівників державних
органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, юрисдикція яких поширюється на
територію однієї або кількох областей,
Автономної Республіки Крим, міст Києва або
Севастополя, керівників державних органів,
ЯСВ 18.05.2020
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органів влади Автономної Республіки Крим,
юрисдикція яких поширюється на територію
одного
або
кількох
районів,
міста
республіканського в Автономній Республіці
Крим або обласного значення, району в місті,
міста районного значення, військові посадові
особи
вищого
офіцерського
складу,
керівники, заступники керівників, особи, які
входять до складу наглядової ради
акціонерного товариства, у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій прямо
чи опосередковано належить державі.".
-54- Н.д.Осадчук А.П. (Реєстр.картка
Відхилено
№445)
У примітці до статті 50 Закону України
“Про запобігання корупції” виключити
словосполучення “(крім осіб, які виконують
свої обов’язки на громадських засадах)”.
-55- Н.д.Павлюк М.В. (Реєстр.картка
Відхилено
№323)
У примітці до статті 50 Закону України
"Про запобігання корупції" словосполучення
"і слідчі" замінити словосполученням "слідчі
органів безпеки та державного бюро
розслідувань,
детективи
Національного
антикорупційного бюро України".
-56- Н.д.Іонушас С.К. (Реєстр.картка
Відхилено
№262)
У примітці до статті 50 Закону України
"Про запобігання корупції" словосполучення
"і слідчі" виключити
-57- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
Відхилено
№440)
Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
Пункт 6 (доповнення примітки до статті
50) виключити
16.

7) примітку до статті 50 доповнити словами та -58- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Відхилено
Доповнити
словосполученням
",
символами "керівники, заступники керівників, особи,
які входять до складу наглядової ради акціонерного державного банку"
товариства, у статутному капіталі якого більше 50
відсотків акцій прямо чи опосередковано належить
державі.";
-59- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Відхилено
у пункті 7 розділу І проекту (внесення змін
до примітки до статті 50 Закону України "Про
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запобігання корупції") виключити
"прямо чи опосередковано"

Висновки, обґрунтування

слова

-60- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка
Відхилено
№280)
У пункті 7 розділу І законопроекту слова
"керівники, заступники керівників," замінити
словами
"члени
виконавчого
органу,
керівники відокремлених підрозділів, їх
заступники,"
-61- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
№438)
В Розділі І законопроекту пункт
виключити

Відхилено
7

-62- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) Відхилено
у пункті 7 в примітках до статті 50 після
слів "керівники, заступники керівників",
доповнити словами "та інші"
-63- Н.д.Кулініч О.І. (Реєстр.картка №147) Відхилено
Н.д.Петьовка В.В. (Реєстр.картка №72)
Н.д.Приходько Б.В. (Реєстр.картка
№210)
Н.д.Бакунець П.А. (Реєстр.картка №122)
Н.д.Кіт А.Б. (Реєстр.картка №126)
у пункті 7 в примітках до статті 50 після
слів "керівники, заступники керівників",
доповнити словами "та інші"
-64- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
Відхилено
№440)
Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У пункті 7 (у доповненні примітки до статті
50) після словосполучення "керівники,
заступники
керівників"
доповнити
словосполученням та пунктуацією "керівники
структурних
та/або
відокремлених
підрозділів,"
-65- Н.д.Макаров О.А. (Реєстр.картка
Відхилено
№439)
Пункт 7 розділу І викласти в наступній
редакції:
"7) примітку до статті 50 доповнити
словами та символами "керівники, заступники
керівників, особи, які входять до складу
наглядової ради акціонерного товариства, у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій прямо чи опосередковано належить
ЯСВ 18.05.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

стор. 17

17.06.2020 До проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства"

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

державі, особи, які входять до складу
наглядової
ради
державного
банку,
державного підприємства або державної
організації, що має на меті одержання
прибутку, господарського товариства (крім
акціонерного товариства), у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі".
-66- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Враховано
Пункт 7 розділу I законопроекту
виключити.
-67- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
"__) доповнити статтю 52 частиною
четвертою такого змісту:
" 4. Дія цієї статті не поширюється на осіб,
зазначених у підпункті "г" пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону." ;".
17.

8) частину другу статті 60 доповнити пунктом 5 у -68- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
наступній редакції:
№440)

Відхилено

7) частину другу статті 60 доповнити пунктом 5
такого змісту:

"5) структуру, принципи формування та/або розмір -69- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Відхилено
Після
словосполучення
"державних
винагороди керівника, заступника керівника, членів
наглядової ради юридичної особи публічного права, підприємств" доповнити пунктуацією та
державних підприємств, господарських товариств, у словосполученням "державних організацій".
статутному капіталі яких більше 50 відсотків часток

"5) структуру, принципи формування і розмір
винагороди керівників, заступників керівників
юридичних осіб публічного права, керівників
структурних та/або відокремлених підрозділів
юридичних осіб публічного права, їх заступників,

Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У пункті 8 (частина друга статті 60)
доповнити новим пунктом у такій редакції:
"6) відвідувачів адміністративної будівлі
Офісу Президента України, їх прізвище, ім’я,
по-батькові (за наявності), як громадян
України, так і іноземців, посаду таких осіб,
відомості щодо часу перебування таких осіб в
адміністративній будівлі Офісу Президента
України (у тому числі з відображенням часу
прибуття та вибуття з адміністративної
будівлі Офісу Президента України), мету
візиту до Офісу Президента України, дані із
зазначенням прізвища, імені, по-батькові і
посади особи, на чиє запрошення та до кого
саме здійснено візит, заходи, у яких
відвідувачі Офісу Президента України
приймали
участь;
тексти
стенограм,
протоколів засідання нарад, заходів та
зустрічей в Офісі Президента України із
відображенням складу учасників, питань, які
обговорювались, та прийнятих по ним
рішень."
18.
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Після словосполучення "компенсаційні
(акцій) прямо чи опосередковано є власністю держави
та/або
територіальної
громади,
включаючи пакети" доповнити пунктуацією та словом
компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони "відшкодування"
отримують (або на отримання яких мають право) під
час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку
із звільненням."

-70- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Відхилено
у пункті 8 розділу І проекту (доповнення
частини другої статті 60 Закону України "Про
запобігання корупції" новим пунктом 5)
виключити слова "прямо чи опосередковано"
-71- Народні депутати України – члени
Враховано
Комітету з питань антикорупційної
політики
7) частину другу статті 60 доповнити
пунктом 5 у наступній редакції:
5) структуру, принципи формування і розмір
винагороди
керівників,
заступників
керівників юридичних осіб публічного права,
керівників структурних та/або відокремлених
підрозділів юридичних осіб публічного права,
їх заступників, членів Ради Національного
банку України (крім Голови Національного
банку України) осіб, які входять до складу
наглядової
ради
державного
банку,
державного підприємства або державної
організації, що має на меті отримання
прибутку, господарського товариства (крім
акціонерного товариства), у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків часток
(акцій)
належать
державі
та/або
територіальній громаді; осіб, які постійно або
ЯСВ 18.05.2020
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членів Ради Національного банку України (крім
Голови Національного банку України), осіб, які
входять до складу наглядової ради державного банку,
державного підприємства або державної організації,
що має на меті отримання прибутку, господарського
товариства (крім акціонерного товариства), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків часток
(акцій) належать державі та/або територіальній
громаді, осіб, які постійно або тимчасово обіймають
посади членів виконавчого органу, осіб, які входять до
складу наглядової ради акціонерного товариства (крім
державного банку), у статутному капіталі якого більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи
опосередковано
належать
державі
та/або
територіальній громаді, включаючи компенсаційні
пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на
отримання яких мають право) під час виконання
посадових обов’язків, а також у зв’язку із
звільненням".
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тимчасово
обіймають
посади
членів
виконавчого органу, осіб, які входять до
складу
наглядової
ради
акціонерного
товариства (крім державного банку), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано
належить державі та/або територіальній
громаді, включаючи компенсаційні пакети і
додаткові блага, які вони отримують (або на
отримання яких мають право) під час
виконання посадових обов’язків, а також у
зв’язку із звільненням."
-72- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка
Враховано частково
№280)
Абзац другий пункту 5 розділу І
законопроекту після слів "розмір винагороди
керівника, заступника керівника," доповнити
словами
"членів
виконавчого
органу,
керівників відокремлених підрозділів, їх
заступників,"
-73- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
Відхилено
№438)
В Розділі І законопроекту пункт 8 викласти
у такій редакції:
"8) частину другу статті 60 доповнити
пунктом 5 такого змісту:
"5) структуру, принципи формування
та/або
розмір
винагороди
керівника,
заступника керівника, членів наглядової ради
юридичної
особи
публічного
права,
державних
підприємств,
господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків часток (акцій) прямо чи
опосередковано є власністю держави та/або
територіальної
громади,
включаючи
компенсаційні пакети і додаткові блага, які
вони отримують (або на отримання яких
мають право) під час виконання посадових
обов’язків, а також у зв’язку із звільненням."
-74- Н.д.Макаров О.А. (Реєстр.картка
Враховано частково
№439)
Абзац 2 пункту 8 розділу І викласти в
наступній редакції:
"5) структуру, принципи формування
та/або
розмір
винагороди
керівника,
заступника керівника, членів наглядової ради
юридичної
особи
публічного
права,
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державних
підприємств,
господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків часток (акцій) прямо чи
опосередковано є власністю держави та/або
територіальної громади, членів наглядової
ради
державного
банку,
державного
підприємства, державної організації, що має
на меті одержання прибутку, господарського
товариства (крім акціонерного товариства), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі, включаючи
компенсаційні пакети і додаткові блага, які
вони отримують (або на отримання яких
мають право) під час виконання посадових
обов’язків, а також у зв’язку із звільненням".
-75- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
У пункті 8 розділу I законопроекту в
частині пропозицій щодо доповнення
пунктом 5 частини другої статті 60 Закону
України
"Про
запобігання
корупції"
пропонується:
"у
словосполученні
"прямо
чи
опосередковано є власністю держави"
виключити слова “чи опосередковано”";
"у
словосполученні
"принципи
формування та/або розмір" виключити слова
“та/або розмір”"
-76- Н.д.Яценко А.В. (Реєстр.картка №200) Відхилено
Розділ І Законопроекту доповнити пунктом
9) такого змісту:
"9) у пункті 2-1 розділу XIII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про запобігання
корупції" слова та цифри "до 1 червня"
замінити словами та цифрами "до 1 липня".
19.

ІІ. Абзац другий частини третьої статті 5 Закону -77- Н.д.Устінова О.Ю. (Реєстр.картка
України "Про захист персональних даних" (Відомості №438)
Розділ ІІ виключити
Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481 із
наступними змінами) викласти у такій редакції:

Відхилено

-78- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
Відхилено
№440)
Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У розділі ІI (внесення змін до Закону
України "Про захист персональних даних")
доповнити частину третю статті 5 Закону
України "Про захист персональних даних"
новим абзацом у такій редакції:
ЯСВ 18.05.2020

2. Абзац другий частини третьої статті 5 Закону
України "Про захист персональних даних" (Відомості
Верховної Ради України, 2010 р., № 34, ст. 481 із
наступними змінами) викласти в такій редакції:
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"Не належить до інформації з обмеженим
доступом інформація про відвідувачів
адміністративної будівлі Офісу Президента
України, їх прізвище, ім’я, по-батькові (за
наявності), як громадян України, так і
іноземців, посаду таких осіб, відомості щодо
часу
перебування
таких
осіб
в
адміністративній будівлі Офісу Президента
України (у тому числі з відображенням часу
прибуття та вибуття з адміністративної
будівлі Офісу Президента України), мету
візиту до Офісу Президента України, дані із
зазначенням прізвища, імені, по-батькові і
посади особи, на чиє запрошення та до кого
саме здійснено візит, заходи, у яких
відвідувачі Офісу Президента України
приймали
участь;
тексти
стенограм,
протоколів засідання нарад, заходів та
зустрічей в Офісі Президента України із
відображенням складу учасників, питань, які
обговорювались, та прийнятих по ним
рішень."
20.

"Не належить до інформації з обмеженим доступом
інформація про отримання у будь-якій формі фізичною
особою
бюджетних
коштів,
державного
чи
комунального
майна,
структуру,
принципи
формування та/або розмір винагороди керівника,
заступника керівника, членів наглядової ради
юридичної особи публічного права, державних
підприємств, господарських товариств, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків часток (акцій) прямо
чи опосередковано є власністю держави та/або
територіальної громади, включаючи компенсаційні
пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на
отримання яких мають право) під час виконання
посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням,
крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України
"Про доступ до публічної інформації".

ЯСВ 18.05.2020

-79- Народні депутати України – члени
Враховано
Комітету з питань антикорупційної
політики
ІІ. Абзац другий частини третьої статті 5
Закону України "Про захист персональних
даних" (Відомості Верховної Ради України,
2010 р., № 34, ст. 481 із наступними змінами)
викласти у такій редакції:
"Не належить до інформації з обмеженим
доступом інформація про отримання у будьякій формі фізичною особою бюджетних
коштів, державного чи комунального майна,
структуру, принципи формування і розмір
винагороди
керівників,
заступників
керівників юридичних осіб публічного права,
керівників структурних та/або відокремлених
підрозділів юридичних осіб публічного права,
їх заступників, осіб, які входять до складу
наглядової
ради
державного
банку,
державного підприємства або державної
організації, що має на меті отримання
прибутку, господарського товариства (крім
акціонерного товариства), у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків часток
(акцій)
належать
державі
та/або
територіальній громаді; осіб, які постійно або
тимчасово
обіймають
посади
членів

"Не належить до інформації з обмеженим доступом
інформація про отримання у будь-якій формі фізичною
особою
бюджетних
коштів,
державного
чи
комунального
майна,
структуру,
принципи
формування і розмір винагороди керівників,
заступників керівників юридичних осіб публічного
права, керівників структурних та/або відокремлених
підрозділів юридичних осіб публічного права, їх
заступників, осіб, які входять до складу наглядової
ради державного банку, державного підприємства або
державної організації, що має на меті отримання
прибутку,
господарського
товариства
(крім
акціонерного товариства), у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків часток (акцій) належать державі
та/або територіальній громаді, осіб, які постійно або
тимчасово обіймають посади членів виконавчого
органу, осіб, які входять до складу наглядової ради
акціонерного товариства (крім державного банку), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) прямо чи опосередковано належать
державі та/або територіальній громаді, включаючи
компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони
отримують (або на отримання яких мають право) під
час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку
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виконавчого органу, осіб, які входять до
складу
наглядової
ради
акціонерного
товариства (крім державного банку), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано
належить державі та/або територіальній
громаді, включаючи компенсаційні пакети і
додаткові блага, які вони отримують (або на
отримання яких мають право) під час
виконання посадових обов’язків, а також у
зв’язку із звільненням, крім випадків,
передбачених статтею 6 Закону України "Про
доступ до публічної інформації"."
-80- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Враховано частково
Після
словосполучення
"державних
підприємств" доповнити пунктуацією та
словосполученням "державних організацій".
Після словосполучення "компенсаційні
пакети" доповнити пунктуацією та словом
"відшкодування"
-81- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Відхилено
у розділі ІІ проекту (внесення змін до
абзацу другого частини третьої статті 5
Закону України "Про захист персональних
даних") виключити слова "прямо чи
опосередковано"
-82- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка
Враховано частково
№280)
Абзац другий розділу ІІ законопроекту
після слів "розмір винагороди керівника,
заступника керівника," доповнити словами
"членів виконавчого органу, керівників
відокремлених підрозділів, їх заступників,"
-83- Н.д.Макаров О.А. (Реєстр.картка
Враховано частково
№439)
Абзац 2 розділу ІІ викласти в наступній
редакції:
"Не належить до інформації з обмеженим
доступом інформація про отримання у будьякій формі фізичною особою бюджетних
коштів, державного чи комунального майна,
структуру, принципи формування та/або
розмір винагороди керівника, заступника
керівника, членів наглядової ради юридичної
особи
публічного
права,
державних
підприємств, господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків
ЯСВ 18.05.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

із звільненням, крім випадків, передбачених статтею 6
Закону України "Про доступ до публічної інформації".
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часток (акцій) прямо чи опосередковано є
власністю держави та/або територіальної
громади, членів наглядової ради державного
банку, державного підприємства, державної
організації, що має на меті одержання
прибутку, господарського товариства (крім
акціонерного товариства), у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі, включаючи
компенсаційні пакети і додаткові блага, які
вони отримують (або на отримання яких
мають право) під час виконання посадових
обов’язків, а також у зв’язку із звільненням,
крім випадків, передбачених статтею 6 Закону
України "Про доступ до публічної
інформації".
-84- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
У розділі IІ законопроекту в частині
пропозицій щодо внесення змін до абзацу
другого частини третьої статті 5 Закону
України “Про захист персональних даних”
пропонується:
"у
словосполученні
"прямо
чи
опосередковано є власністю держави"
виключити слова “чи опосередковано”" та
"у
словосполученні
"принципи
формування та/або розмір" виключити слова
“та/або розмір”"
21.

ІІІ. Внести до Закону України "Про доступ до
публічної інформації" (Відомості Верховної Ради
України, 2011 р., № 32, ст. 314 із наступними змінами)
такі зміни:

3. У Законі України "Про доступ до публічної
інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2011
р., № 32, ст. 314 із наступними змінами):

22.

1) доповнити статтю шосту новою частиною 61 -85- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
такого змісту:
№440)
Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У пункті 1 (доповнення статті 6) доповнити
новою частиною 6-2 у такій редакції:
"6-2. Не належить до інформації з
обмеженим доступом інформація про
відвідувачів адміністративної будівлі Офісу
Президента України, їх прізвище, ім’я, побатькові (за наявності), як громадян України,
так і іноземців, посаду таких осіб, відомості
щодо часу перебування таких осіб в
адміністративній будівлі Офісу Президента
України (у тому числі з відображенням часу
прибуття та вибуття з адміністративної

ЯСВ 18.05.2020

Відхилено

1) статтю 6 після частини шостої доповнити новою
частиною такого змісту:
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Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

будівлі Офісу Президента України), мету
візиту до Офісу Президента України, дані із
зазначенням прізвища, імені, по-батькові і
посади особи, на чиє запрошення та до кого
саме здійснено візит, заходи, у яких
відвідувачі Офісу Президента України
приймали
участь;
тексти
стенограм,
протоколів засідання нарад, заходів та
зустрічей в Офісі Президента України із
відображенням складу учасників, питань, які
обговорювались, та прийнятих по ним
рішень."
23.

"61. Не належить до інформації з обмеженим
доступом інформація про структуру, принципи
формування та/або розмір винагороди керівника,
заступника керівника, членів наглядової ради
юридичної особи публічного права, державних
підприємств, господарських товариств, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків часток (акцій) прямо
чи опосередковано є власністю держави та/або
територіальної громади, включаючи компенсаційні
пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на
отримання яких мають право) під час виконання
посадових обов’язків, а також у зв’язку із
звільненням".
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-86- Народні депутати України – члени
Враховано
Комітету з питань антикорупційної
політики
ІІІ. Внести до Закону України "Про доступ
до
публічної
інформації"
(Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314
із наступними змінами) такі зміни:
1)
доповнити статтю шосту новою
частиною 6-1 такого змісту:
"6-1. Не належить до інформації з обмеженим
доступом
інформація
про
структуру,
принципи формування і розмір винагороди
керівників,
заступників
керівників
юридичних осіб публічного права, керівників
структурних і відокремлених підрозділів
юридичних осіб публічного права, їх
заступників, осіб, які входять до складу
наглядової
ради
державного
банку,
державного підприємства або державної
організації, що має на меті отримання
прибутку, господарського товариства (крім
акціонерного товариства), у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків часток
(акцій)
належать
державі
та/або
територіальній громаді; осіб, які постійно або
тимчасово
обіймають
посади
членів
виконавчого органу осіб, які входять до
складу
наглядової
ради
акціонерного
товариства (крім державного банку), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано
належить державі та/або територіальній
громаді, включаючи компенсаційні пакети і

"7. Не належить до інформації з обмеженим
доступом інформація про структуру, принципи
формування і розмір винагороди керівників,
заступників керівників юридичних осіб публічного
права, керівників структурних і відокремлених
підрозділів юридичних осіб публічного права, їх
заступників, осіб, які входять до складу наглядової
ради державного банку, державного підприємства або
державної організації, що має на меті отримання
прибутку,
господарського
товариства
(крім
акціонерного товариства), у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків часток (акцій) належать державі
та/або територіальній громаді, осіб, які постійно або
тимчасово обіймають посади членів виконавчого
органу, осіб, які входять до складу наглядової ради
акціонерного товариства (крім державного банку), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) прямо чи опосередковано належать
державі та/або територіальній громаді, включаючи
компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони
отримують (або на отримання яких мають право) під
час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку
із звільненням".
У зв'язку з цим частину сьому вважати частиною
восьмою;
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додаткові блага, які вони отримують (або на
отримання яких мають право) під час
виконання посадових обов’язків, а також у
зв’язку із звільненням."
-87- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Враховано частково
Після
словосполучення
"державних
підприємств" доповнити пунктуацією та
словосполученням "державних організацій".
Після словосполучення "компенсаційні
пакети" доповнити пунктуацією та словом
"відшкодування"
-88- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Відхилено
у пункті 1 розділу ІІІ проекту (доповнення
статті 6 Закону України "Про доступ до
публічної інформації" новою частиною 6-1)
виключити слова "прямо чи опосередковано"
-89- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка
Враховано частково
№280)
Абзац другий пункту 1 розділу ІІІ
законопроекту після слів "розмір винагороди
керівника, заступника керівника," доповнити
словами
"членів
виконавчого
органу,
керівників відокремлених підрозділів, їх
заступників,"
-90- Н.д.Макаров О.А. (Реєстр.картка
Враховано частково
№439)
Абзац 2 пункту 1 розділу ІІІ викласти в
наступній редакції:
"6-1. Не належить до інформації з
обмеженим доступом інформація про
структуру, принципи формування та/або
розмір винагороди керівника, заступника
керівника, членів наглядової ради юридичної
особи
публічного
права,
державних
підприємств, господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків
часток (акцій) прямо чи опосередковано є
власністю держави та/або територіальної
громади, членів наглядової ради державного
банку, державного підприємства, державної
організації, що має на меті одержання
прибутку, господарського товариства (крім
акціонерного товариства), у статутному
капіталі якого більше 50 відсотків акцій
(часток) належать державі, включаючи
компенсаційні пакети і додаткові блага, які
вони отримують (або на отримання яких
ЯСВ 18.05.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції
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Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

мають право) під час виконання посадових
обов’язків, а також у зв’язку із звільненням".
-91- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
У пункті 1 розділу IІІ законопроекту в
частині пропозицій щодо доповнення статті
шостої Закону України “Про доступ до
публічної інформації” новою частиною 61,
пропонується:
"у
словосполученні
"прямо
чи
опосередковано є власністю держави"
виключити слова “чи опосередковано”" та
"у
словосполученні
"принципи
формування та/або розмір" виключити слова
“та/або розмір”"
24.

2) доповнити частину першу статті 13 новим -92- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
пунктом 5 такого змісту:
№440)

Відхилено

2) у статті 13:
частину першу доповнити пунктом 5 такого змісту:

-93- Народні депутати України – члени
Враховано
Комітету з питань антикорупційної
політики
2) доповнити частину першу статті 13
новим пунктом 5 такого змісту:

"5) юридичні особи публічного права, державні
банки, державні підприємства, державні організації,
що мають на меті отримання прибутку, господарські
товариства, у статутному капіталі яких більше 50
відсотків часток (акцій) належать державі та/або

Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У пункті 2 (доповнення частини першої
статті 13) доповнити новим пунктом 6 у такій
редакції:
"6) Державні установи, Офіс Президента
України – стосовно інформації про
відвідувачів адміністративної будівлі Офісу
Президента України, їх прізвище, ім’я, побатькові (за наявності), як громадян України,
так і іноземців, посаду таких осіб, відомості
щодо часу перебування таких осіб в
адміністративній будівлі Офісу Президента
України (у тому числі з відображенням часу
прибуття та вибуття з адміністративної
будівлі Офісу Президента України), мету
візиту до Офісу Президента України, дані із
зазначенням прізвища, імені, по-батькові і
посади особи, на чиє запрошення та до кого
саме здійснено візит, заходи, у яких
відвідувачі Офісу Президента України
приймали участь; а, також, стосовно - текстів
стенограм, протоколів засідання нарад,
заходів та зустрічей в Офісі Президента
України із відображенням складу учасників,
питань, які обговорювались, та прийнятих по
ним рішень."
25.

"5) юридичні особи публічного права, державні
підприємства, господарські товариства, у статутному
капіталі яких більше 50 відсотків часток (акцій) прямо
чи опосередковано є власністю держави та/або
територіальної громади - стосовно інформації про
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структуру, принципи формування та/або розмір
винагороди керівника, заступника керівника, членів
наглядової ради, включаючи компенсаційні пакети і
додаткові блага, які вони отримують (або на отримання
яких мають право) під час виконання посадових
обов’язків, а також у зв’язку із звільненням".

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

"5) юридичні особи публічного права,
державні банки, державні підприємства,
державні організації, що мають на меті
отримання
прибутку,
господарські
товариства, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків часток (акцій) належить державі
та/або територіальній громаді, акціонерні
товариства, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо чи
опосередковано належить державі та/або
територіальній громаді, - стосовно інформації
визначеною частиною 6-1 статті 6 цього
Закону."
-94- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80)
Враховано частково
Після
словосполучення
"державні
підприємства" доповнити пунктуацією та
словосполученням "державні організації".
Після словосполучення "компенсаційні
пакети" доповнити пунктуацією та словом
"відшкодування"
-95- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка №123) Відхилено
у пункті 2 розділу ІІІ проекту (доповнення
частини першої статті 13 Закону України "Про
доступ до публічної інформації" новим
пунктом 5) виключити слова "прямо чи
опосередковано"
-96- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка
Враховано частково
№280)
Абзац другий пункту 2 розділу ІІІ
законопроекту після слів "розмір винагороди
керівника, заступника керівника," доповнити
словами
"членів
виконавчого
органу,
керівників відокремлених підрозділів, їх
заступників,"
-97- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
У пункті 2 розділу ІІІ законопроекту в
частині пропозицій щодо доповнення частини
першої статті 13 Закону України “Про доступ
до публічної інформації” новим пунктом 5,
пропонується:
"у
словосполученні
"прямо
чи
опосередковано є власністю держави"
виключити слова “чи опосередковано”" та
"у
словосполученні
"принципи
формування та/або розмір" виключити слова
“та/або розмір”"
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редакції

територіальній громаді, акціонерні товариства, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) прямо чи опосередковано належать
державі та/або територіальній громаді, - стосовно
інформації, визначеної частиною сьомою статті 6
цього Закону";

стор. 28
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26.

Пропозиції та поправки до проекту

3) доповнити частину третю статті 13 новим -98- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
реченням такого змісту:
№440)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)
У пункті 3 (доповнення частини третьої
статті 13) доповнити новим абзацом у такій
редакції:
"Інформація
про
відвідувачів
адміністративної будівлі Офісу Президента
України, їх прізвище, ім’я, по-батькові (за
наявності), як громадян України, так і
іноземців, посаду таких осіб, відомості щодо
часу
перебування
таких
осіб
в
адміністративній будівлі Офісу Президента
України (у тому числі з відображенням часу
прибуття та вибуття з адміністративної
будівлі Офісу Президента України), мету
візиту до Офісу Президента України, дані із
зазначенням прізвища, імені, по-батькові і
посади особи, на чиє запрошення та до кого
саме здійснено візит, заходи, у яких
відвідувачі Офісу Президента України
приймали участь – оприлюднюється та
надається розпорядниками такої інформації за
запитами громадян, підприємств, установ,
організацій незалежно від форм власності та
підпорядкування. Інформація про тексти
стенограм, протоколів засідання нарад,
заходів та зустрічей в Офісі Президента
України, з відображенням складу учасників,
питань, які обговорювались, та прийнятих по
ним рішень - щомісячно оприлюднюється
розпорядниками такої інформації на власних
офіційних інтернет сторінках."

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

частину третю доповнити другим реченням такого
змісту: "Розпорядники інформації, визначені у пункті
5
частини
першої
цієї
статті,
щомісячно
оприлюднюють відповідну інформацію на своєму вебсайті";

-99- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка №325) Відхилено
Пункт 3 розділу ІІІ законопроекту викласти
у такій редакції:
"3) у частині третій статті 13 після слів та
цифр "…визначених у пунктах 2, 3, 4"
доповнити наступним символом та цифрою: ",
5";".
27.

28.

"Розпорядники інформації, визначені у пункті 5
частини першої цієї статті, щомісячно оприлюднюють
відповідну інформацію на власних інтернет
сторінках".
4) пункт 1 частини першої статті 15 викласти у -100- Н.д.Юрчишин Я.Р. (Реєстр.картка
такій редакції:
№440)
Н.д.Железняк Я.І. (Реєстр.картка №437)

ЯСВ 18.05.2020

Відхилено

3) пункт 1 частини першої статті 15 викласти в
такій редакції:
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У пункті 4 (пункт 11 частина першої статті
15) доповнити новим абзацом у такій редакції:
"відвідувачів адміністративної будівлі
Офісу Президента України, їх прізвище, ім’я,
по-батькові (за наявності), як громадян
України, так і іноземців, посаду таких осіб,
відомості щодо часу перебування таких осіб в
адміністративній будівлі Офісу Президента
України (у тому числі з відображенням часу
прибуття та вибуття з адміністративної
будівлі Офісу Президента України), мету
візиту до Офісу Президента України, дані із
зазначенням прізвища, імені, по-батькові і
посади особи, на чиє запрошення та до кого
саме здійснено візит, заходи, у яких
відвідувачі Офісу Президента України
приймали участь - за запитами громадян,
підприємств, установ, організацій незалежно
від форм власності та підпорядкування.
Тексти стенограм, протоколів засідання
нарад, заходів та зустрічей в Офісі Президента
України, з відображенням складу учасників,
питань, які обговорювались, та прийнятих по
ним
рішень
–
оприлюднюються
розпорядниками в обов’язковому порядку
щомісячно на власних офіційних інтернет
сторінках."
29.

"1) інформацію про організаційну структуру, місію,
функції, повноваження, основні завдання, напрями
діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг
бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання,
структуру, принципи формування та/або розмір
винагороди керівника, заступника керівника, членів
наглядової ради юридичної особи публічного права,
державних підприємств, господарських товариств, у
статутному капіталі яких більше 50 відсотків часток
(акцій) прямо чи опосередковано є власністю держави
та/або
територіальної
громади,
включаючи
компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони
отримують (або на отримання яких мають право) під
час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку
із звільненням тощо); ".
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-101- Народні депутати України – члени
Враховано
Комітету з питань антикорупційної
політики
пункт 1 частини першої статті 15 викласти
у такій редакції:
"1)
інформацію
про
організаційну
структуру, місію, функції, повноваження,
основні завдання, напрями діяльності та
фінансові ресурси (структуру та обсяг
бюджетних коштів, порядок та механізм їх
витрачання,
структуру,
принципи
формування і розмір винагороди керівників,
заступників керівників юридичних осіб
публічного права, керівників структурних
та/або відокремлених підрозділів юридичних
осіб публічного права, їх заступників, осіб, які
входять до складу наглядової ради
державного банку, державного підприємства
або державної організації, що має на меті
отримання
прибутку,
господарського
товариства (крім акціонерного товариства), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків

"1) інформацію про організаційну структуру, місію,
функції, повноваження, основні завдання, напрями
діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг
бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання,
структуру, принципи формування і розмір винагороди
керівників, заступників керівників юридичних осіб
публічного права, керівників структурних та/або
відокремлених підрозділів юридичних осіб публічного
права, їх заступників, осіб, які входять до складу
наглядової ради державного банку, державного
підприємства або державної організації, що має на меті
отримання прибутку, господарського товариства (крім
акціонерного товариства), у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків часток (акцій) належать державі
та/або територіальній громаді, осіб, які постійно або
тимчасово обіймають посади членів виконавчого
органу, осіб, які входять до складу наглядової ради
акціонерного товариства (крім державного банку), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій
(часток, паїв) прямо чи опосередковано належать
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Висновки, обґрунтування

часток (акцій) належать державі та/або
територіальній громаді; осіб, які постійно або
тимчасово
обіймають
посади
членів
виконавчого органу, осіб, які входять до
складу
наглядової
ради
акціонерного
товариства (крім державного банку), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток, паїв) прямо чи опосередковано
належить державі та/або територіальній
громаді, включаючи компенсаційні пакети і
додаткові блага, які вони отримують (або на
отримання яких мають право) під час
виконання посадових обов’язків, а також у
зв’язку із звільненням тощо);";
-102- Н.д.Мінько С.А. (Реєстр.картка №80) Враховано частково
Після
словосполучення
"державних
підприємств" доповнити пунктуацією та
словосполученням "державних організацій".
Після словосполучення "компенсаційні
пакети" доповнити пунктуацією та словом
"відшкодування"
-103- Н.д.Батенко Т.І. (Реєстр.картка
Відхилено
№123)
у пункті 4 розділу ІІІ проекту (внесення
змін до пункту 1 частини першої статті 15
Закону України "Про доступ до публічної
інформації") виключити слова "прямо чи
опосередковано"
-104- Н.д.Мошенець О.В. (Реєстр.картка
Враховано частково
№280)
Абзац другий пункту 4 розділу ІІІ
законопроекту після слів "розмір винагороди
керівника, заступника керівника," доповнити
словами
"членів
виконавчого
органу,
керівників відокремлених підрозділів, їх
заступників,"
-105- Н.д.Макаров О.А. (Реєстр.картка
Враховано частково
№439)
Абзац 2 пункту 4 розділу ІІІ викласти в
наступній редакції:
"1)
інформацію
про
організаційну
структуру, місію, функції, повноваження,
основні завдання, напрями діяльності та
фінансові ресурси (структуру та обсяг
бюджетних коштів, порядок та механізм їх
витрачання,
структуру,
принципи
формування та/або розмір винагороди
ЯСВ 18.05.2020

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній
редакції

державі та/або територіальній громаді, включаючи
компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони
отримують (або на отримання яких мають право) під
час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку
із звільненням тощо)".
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редакції

керівника, заступника керівника, членів
наглядової ради юридичної особи публічного
права, державних підприємств, господарських
товариств, у статутному капіталі яких більше
50 відсотків часток (акцій) прямо чи
опосередковано є власністю держави та/або
територіальної громади, членів наглядової
ради
державного
банку,
державного
підприємства, державної організації, що має
на меті одержання прибутку, господарського
товариства (крім акціонерного товариства), у
статутному капіталі якого більше 50 відсотків
акцій (часток) належать державі, включаючи
компенсаційні пакети і додаткові блага, які
вони отримують (або на отримання яких
мають право) під час виконання посадових
обов’язків, а також у зв’язку із звільненням
тощо);".
-106- Н.д.Підласа Р.А. (Реєстр.картка
Відхилено
№325)
У пункті 4 розділу ІІІ законопроекту в
частині пропозицій щодо пункту 1 частини
першої статті 15 Закону України “Про доступ
до публічної інформації” пропонується:
"у
словосполученні
"прямо
чи
опосередковано є власністю держави"
виключити слова “чи опосередковано”" та
"у
словосполученні
"принципи
формування та/або розмір" виключити слова
“та/або розмір”".

ІV. Прикінцеві положення

30.

31.

-107- Народні депутати України – члени
Враховано
Комітету з питань антикорупційної
політики
Розділ
ІV.
Прикінцеві
положення
викласти в такій редакції:
Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
пункту 3 розділу І цього Закону, який набирає
чинності через два місяці з дня набрання
чинності цим Законом.

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за -108- Н.д.Іванчук А.В. (Реєстр.картка №88) Враховано частково
Пункт 1 розділу IV "Прикінцеві
днем його опублікування.
положення" Проекту викласти в такій
редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування, крім
пунктів 3, 7, 8 розділу І, розділу ІІ-ІІІ цього

ЯСВ 18.05.2020

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за
днем його опублікування, крім абзацу шостого
підпункту 2 пункту 1 розділу І цього Закону, який
набирає чинності через два місяці з дня набрання
чинності цим Законом.
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Закону, які набирають чинності через два
місяці з дня набрання чинності цим Законом."
-109- Н.д.Радіна А.О. (Реєстр.картка №233) Враховано частково
Розділ IV законопроекту доповнити
пунктом 2 такого змісту:
"Особи, віднесені цим Законом до
суб’єктів декларування, у деклараціях за 2020
рік, передбачених частиною першою або
абзацем першим частини другої статті 45
Закону України "Про запобігання корупції",
зазначають інформацію за період починаючи
з дня набрання чинності цим Законом."
32.
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