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Конституції України
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Реєстраційний № 5459-1

(Друге читання)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

У назві законопроекту слово "стосовно"
замінити словом "щодо"
Обгрунтування: відповідно до норм
Українського
правопису
прийменник
"стосовно" вживається лише відносно живої
істоти (додатково див. лист Головного
управління документального забезпечення
№12/20-2020/108326 від 15.07.2020)
-2- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано редакційно

Про внесення змін до деяких законів
України щодо приведення статусу
Національного антикорупційного бюро
України у відповідність з вимогами
Конституції України

У тексті законопроекту слова "партнер з
розвитку" у різних відмінках та числах
замінити словами "міжнародна організація" у
відповідних відмінках та числах.
Обгрунтування:
1. Усунення правової невизначеності,
оскільки такої дефініції, як "партнер з
розвитку", у діючому законодавстві не
використовується.
2. Єдиним нормативно-правовим актом, в
якому передбачена дефініція "партнер з

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

розвитку", є постанова КМУ від 15 лютого
2002 р. № 153, в якій передбачено, що
"партнер з розвитку" - це "іноземна держава,
уряд та уповноважені урядом іноземної
держави органи або організації, іноземний
муніципальний орган або міжнародна
організація, що надають міжнародну технічну
допомогу відповідно до міжнародних
договорів
України".
Передача
таких
повноважень Урядам іноземних країн,
іноземним
муніципальним
органам
є
обмеженням
державного
суверенітету
України
та
порушує
принцип
"самостійності
державної
влади",
передбаченого Конституцією України.
3. У Законі України "Про Державне бюро
розслідувань"
передбачений
механізм
формування Конкурсної комісії на підставі
пропозицій міжнародних організацій, з
якими Україна співпрацює у сфері
запобігання і протидії корупції відповідно до
міжнародних договорів України.
7
8

Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих
актів України:

Верховна Рада України постановляє:
-3- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

У абзаці першому розділу I слова
«законодавчих актів» замінити словом
«законів».
-4- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Враховано

І. Внести зміни до таких законів України:

Слова "законодавчих актів України"
замінити словами "законів України"
Обгрунтування:
законопроектом
не
передбачено внесення змін до Кодексів
України
9

10

1. У Законі України «Про Національне
антикорупційне бюро України» (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., №47, ст.
2051 із наступними змінами):
1) у статті 1:

11

а) у частині першій слова «державним

4. У Законі України «Про Національне
антикорупційне бюро України» (Відомості
Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст.
2051 із наступними змінами):
1) у статті 1:
-5- Н.д. Осадчук А. П. (р.к. №220)

Відхилено

а) у частині першій:

2

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

правоохоронним органом» замінити словами
«центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом»;

підпункт "а" пункту 1 частини 1 розділу І
викласти в такому вигляді:
а) у частині першій слова «державним
правоохоронним органом» замінити словами
«центральним органом виконавчої влади»;
-6- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)
Абзац другий підпункту першого пункту
першого розділу І законопроєкту доповнити
словами та розділовим знаком «, слова
«кримінальним
корупційним
правопорушенням»
замінити
словами
«корупційним та іншим кримінальним
правопорушенням»».
Обґрунтування: Пропонується уточнити
визначені у ст. 1 Закону України «Про
Національне антикорупційне бюро України»
завдання Бюро з урахуванням чинних
положень ч. 5 ст. 216 Кримінального
процесуального кодексу України та примітки
ст. 45 Кримінального кодексу України.
Зокрема,
до
підслідності
детективів
Національного
антикорупційного
бюро
України
віднесено
кримінальні
правопорушення, передбачені статтями 191,
206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників
юридичних осіб публічного права), 364, 3662, 366-3, 368, 368-5, 369, 369-2, 410
Кримінального кодексу України. Водночас
кримінальні правопорушення, передбачені у
статтях 206-2, 209, 211, 366-2, 366-3, 410
Кримінального кодексу України, не входять
до переліку корупційних кримінальних
правопорушень, що визначений у примітці ст.
45
цього
Кодексу.
Крім
того,
в
підготовленому до другого читання проєкті
Закону про внесення змін до Кодексу України
про
адміністративні
правопорушення,
Кримінального кодексу України щодо
вдосконалення
відповідальності
за
декларування недостовірної інформації та
неподання суб’єктом декларування декларації

Висновки, обґрунтування

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

в абзаці першому слова “державним
правоохоронним
органом”
замінити
словами “центральним органом виконавчої
влади із спеціальним статусом”, а слова
“корупційних правопорушень” - словами
“корупційних та інших кримінальних
правопорушень”;
в абзаці другому слова “кримінальним
корупційним правопорушенням” замінити
словами
“корупційним
та
іншим
кримінальним правопорушенням”;

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
(реєстр. № 4651 від 27.01.2021), КК України
пропонується
доповнити
терміном
«кримінальне правопорушення, пов’язане з
корупцією» та віднести до цієї категорії
кримінальні правопорушення, передбачені
статтями 366-2, 366-3 КК України. У зв’язку з
наведеним, потребує оновлення стаття 1
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України», згідно з якою
завданням Національного бюро є протидія
кримінальним
корупційним
правопорушенням, які вчинені вищими
посадовими особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та становлять загрозу
національній безпеці, а також вжиття інших
передбачених законом заходів щодо протидії
корупції.
-7- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Абзац другий пункту 1 частини першої
Розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"а) у частині першій слова «державним
правоохоронним органом» замінити словами
«центральним органом виконавчої влади »;"
-8- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

підпункт а) підпункту 1) пункту 1 Розділу І
- виключити
-9- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Мошенець О. В. (р.к. №55), Н.д. Одарченко
А. М. (р.к. №371), Н.д. Стернійчук В. О. (р.к.
№45), Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117),
Н.д. Янченко Г. І. (р.к. №5), Н.д. Красов О.
І. (р.к. №381), Н.д. Іванісов Р. В. (р.к. №354)
в абзаці другому:
слова
"кримінальним
корупційним
правопорушенням"
замінити
словами
"корупційним та іншим кримінальним
правопорушенням";

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

12

б) у частині другій слова «Президентом
України відповідно до цього та інших законів
України» замінити словами «і здійснює свою
діяльність відповідно до цього Закону»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-10- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано редакційно
б) частину другу виключити;
в) доповнити частиною третьою такого
змісту:

Підпункт б) підпункту 1 пункту 1 розділу I
викласти у такій редакції:
«б) частину другу виключити».
-11- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Враховано редакційно

Частину другу (абзац "б") статті
виключити.
-12- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

1

13

б) частину другу викласти у такій редакції:
"2. Національне бюро утворено і здійснює
свою діяльність відповідно до цього Закону."
-13- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Одарченко А. М. (р.к.
№371), Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45),
Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д.
Янченко Г. І. (р.к. №5)
По
всьому
тексту
законопроекту
виключити положення Закону України “Про
Національне антикорупційне бюро України”,
які втратили чинність у зв'язку з їх визнанням
такими, що не відповідають Конституції
України (є неконституційними, Рішення КСУ
№ 11-р/2020 від 16.09.2020), а також зміни до
відповідних положень, із відповідною зміною
нумерації наступних пунктів, частин та
техніко - юридичним доопрацюванням, що
відповідає змісту законопроекту.
-14- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

14

Статтю 1 доповнити новою частиною
третьою такого змісту: «3. Національне бюро
утворюється і здійснює свою діяльність
відповідно до цього Закону.» Частину другу
статті 1 – виключити.
-15- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

2) частину першу статті 2 після абзацу
першого доповнити новим абзацом другим
такого змісту:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2) частину першу статті 2 після абзацу
першого доповнити новими абзацами такого
змісту:

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Враховано

"3. Національне бюро утворюється і
здійснює свою діяльність відповідно до
цього Закону";

Відхилено

2) частину першу статті 2 доповнити
абзацом другим такого змісту:

5

№

15

Редакція, прийнята в першому читанні

«Закон України «Про Кабінет Міністрів
України», Закон України «Про центральні
органи
виконавчої
влади»
та
інші
нормативно-правові акти, що регулюють
діяльність органів виконавчої влади, а також
Закон України «Про державну службу»
застосовуються до Національного бюро, його
службовців, осіб начальницького складу та
інших працівників в частині, що не
суперечить цьому Закону. У разі колізій між
положеннями цього Закону та інших законів і
нормативно-правових актів, застосовуються
положення цього Закону.»;

Пропозиції та поправки до проекту

-16- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І
законопроекту виключити.
-17- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Друге речення абзацу другого підпункту 2
пункту 1 розділу I виключити.
-18- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Абзац другий частини першої статті 2
викласти в такій редакції:
"Закон України «Про Кабінет Міністрів
України», Закон України «Про центральні
органи
виконавчої
влади»
та
інші
нормативно- правові акти, що регулюють
діяльність органів виконавчої влади, а також
Закон України «Про державну службу»
застосовуються до Національного бюро, його
службовців та працівників в частині, що не
суперечить цьому Закону. Особливості
взаємодії Кабінету Міністрів України з
Національним бюро визначаються цим
Законом."
-19- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
У своїй діяльності Національне бюро, його
службовці, зокрема особи начальницького
складу керуються положеннями цього Закону,
Законами України "Про Кабінет Міністрів
України", "Про центральні органи виконавчої
влади", "Про державну службу", іншими
нормативно-правовими актами. У разі колізії
між положеннями цього Закону та інших
нормативно-правових актів, застосовуються
положення цього Закону.
-20- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
В абзаці другому частини першої статті 2
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» (в редакції
проекту Закону), слова та знаки «У разі колізій

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

«Закон України «Про Кабінет Міністрів
України», Закон України «Про центральні
органи виконавчої влади» та інші
нормативно-правові акти, що регулюють
діяльність органів виконавчої влади, а також
Закон України «Про державну службу»
застосовуються до Національного бюро,
його службовців, осіб начальницького
складу та інших працівників в частині, що не
суперечить цьому Закону. У разі колізій між
нормами цього Закону та інших законів і
нормативно-правових актів, застосовуються
норми цього Закону»;

Відхилено

Відхилено

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

між положеннями цього Закону та інших
законів
і
нормативно-правових
актів,
застосовуються положення цього Закону.» вилучити
-21- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Закон України «Про Кабінет Міністрів
України», Закон України «Про центральні
органи
виконавчої
влади»
та
інші
нормативно-правові акти, що регулюють
діяльність органів виконавчої влади, а також
Закон України «Про державну службу»
застосовуються до Національного бюро, його
службовців, осіб начальницького складу та
інших працівників в частині, що не
суперечить цьому Закону.
Особливості взаємодії Кабінету Міністрів
України з Національним бюро визначаються
цим Законом.
16
17

3) у статті 4:
а) абзац другий частини третьої після слів
«які
стосуються»
доповнити
словами
«організації діяльності Національного бюро,
безпосереднього здійснення повноважень
Національного бюро, визначених законом,
та»;

3) у статті 4:
-22- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий підпункту 3 пункту 1 розділу
I виключити.
-23- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
В абзаці другому частини третьої статті 4
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» (в редакції
проекту Закону), слова та знаки «організації
діяльності
Національного
бюро,
безпосереднього здійснення повноважень
Національного бюро, визначених законом, та»
- вилучити;
-24- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Відхилено

а) абзац другий частини третьої після
слів «які стосуються» доповнити словами та
знаками
«організації
діяльності
Національного бюро, зокрема прийняття
нормативно-правових
актів,
безпосереднього здійснення повноважень
Національного бюро, визначених законом,
та»;

Враховано редакційно

Абзац другий пункту 3 частини першої
Розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"а) абзац другий частини третьої після слів
«які
стосуються»
доповнити
словами
«організації діяльності Національного бюро,
зокрема в частині видачі нормативно-

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

18

доповнити статтю частинами четвертоюшостою такого змісту:

19

«4. Національне бюро спрямовується і
координується безпосередньо Кабінетом
Міністрів України в межах і у порядку,
встановлених цим Законом.

Пропозиції та поправки до проекту

правових актів, безпосереднього здійснення
повноважень і функцій Національного бюро,
визначених законом, та»;"
-25- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
Абзаци 3-11 підпункту 3 пункту 1 Розділу
І законопроекту виключити.
-26- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
1. Частину четверту статті 4 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України» (в редакції проекту Закону) –
вилучити;
-27- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Статтю 4
Закону
України
«Про
Національне антикорупційне бюро України»
(в редакції проекту Закону), доповнити новою
частиною четвертою наступного змісту: «4.
Нормативно-правові акти Національного
бюро підлягають державній реєстрації
Міністерством
юстиції
України
та
включаються до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів. Нормативноправові акти Національного бюро після
включення до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів опубліковуються
державною мовою в офіційних друкованих
виданнях.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро, що пройшли державну
реєстрацію, набирають чинності з дня
офіційного опублікування, якщо інше не
передбачено такими актами, але не раніше дня
їх
офіційного
опублікування.
Акти
Національного
бюро
оприлюднюються
шляхом їх розміщення на офіційному вебсайті Національного бюро.»;
-28- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

б) доповнити частинами четвертоюшостою такого змісту:

Відхилено

«4. Діяльність Національного бюро
спрямовується
і
координується
безпосередньо Кабінетом Міністрів України
в межах і в порядку, встановлених цим
Законом.

Відхилено

Кабінет Міністрів України спрямовує і
координує діяльність Національного бюро
виключно у такий спосіб:
1) схвалення проекту Антикорупційної
стратегії та затвердження державної
програми з її реалізації;
2) розроблення проектів законів про
Державний бюджет України та про внесення
змін до Державного бюджету України, що
передбачають фінансування Національного
бюро в обсязі, необхідному для ефективного
виконання його повноважень;
3) отримання та розгляд письмового
звіту про діяльність Національного бюро,
передбаченого статтею 26 цього Закону;
4) затвердження Положення про Раду
громадського контролю при Національному
бюро та про порядок її формування;
5) призначення осіб до складу Комісії з
проведення зовнішньої незалежної оцінки
(аудиту)
ефективності
діяльності
Національного бюро та Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури відповідно до
статті 26 цього Закону;
6) здійснення інших повноважень,
визначених цим Законом.

Враховано

8

№

20

Редакція, прийнята в першому читанні

Положення
про
Національне
антикорупційне бюро України Кабінетом
Міністрів України не затверджується.

Пропозиції та поправки до проекту

Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Доповнити частину четверту статті 4
новими абзацами:
Кабінет Міністрів України спрямовує і
координує Національне бюро виключно у
таких формах: 1) схвалення проекту
Антикорупційної стратегії та затвердження
державної програми з її реалізації; 2)
розроблення проектів законів про Державний
бюджет України та про внесення змін до
Державного
бюджету
України,
що
передбачають фінансування Національного
бюро в обсязі, необхідному для ефективного
виконання його повноважень; 3) отримання та
розгляд письмового звіту про діяльність
Національного бюро, передбаченого статтею
26 цього Закону; 4) затвердження Положення
про Раду громадського контролю при
Національному бюро та про порядок її
формування; 5) призначення осіб до складу
Комісії з проведення зовнішньої незалежної
оцінки (аудиту) ефективності діяльності
Національного бюро та Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури відповідно до
статті 26 цього Закону; 6) здійснення інших
повноважень, визначених цим Законом.
-29- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Абзац другий частини четвертої статті 4
виключити.
-30- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Положення про структурні підрозділи,
посадові
інструкції
працівників
Національного
бюро
затверджуються
Директором Національного бюро без будьяких погоджень з Кабінетом Міністрів
України, іншими органами державної
влади.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено

Враховано редакційно

Положення
про
Національне
антикорупційне бюро України Кабінетом
Міністрів України не затверджується.
Без будь-яких погоджень з Кабінетом
Міністрів України, іншими органами
державної влади, їх посадовими особами
Директор Національного бюро затверджує
положення про структурні підрозділи,
посадові
інструкції
працівників
Національного бюро.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-31- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

21

5. Акти Національного бюро не можуть
бути скасовані повністю чи в окремій частині
Кабінетом Міністрів України.

Положення про Національне бюро
затверджується Кабінетом Міністрів України.
-32- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Частину четверту статті 4 доповнити
новим абзацом:
Без будь-яких погоджень з Кабінетом
Міністрів
України,
іншими
органами
державної влади, їх посадовими особами
Директором
Національного
бюро
затверджуються положення про структурні
підрозділи, посадові інструкції працівників
Національного бюро.
-33- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Частину п'яту статті 4 викласти в такій
редакції:
"5.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро підлягають державній
реєстрації Міністерством юстиції України та
включаються до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів."
-34- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Частину п’яту статті 4 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» (в редакції проекту Закону) –
вилучити;
-35- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено

5. Акти Національного бюро не можуть
бути скасовані повністю чи в окремій
частині Кабінетом Міністрів України.

Відхилено

Відхилено

Виключити
22

6.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро набирають чинності з
дня їх офіційного опублікування, якщо інше

-36- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Частину шосту статті 4 викласти в такій
редакції:

Відхилено

6.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро набирають чинності з
дня їх офіційного опублікування, якщо інше

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

не передбачено самими актами, але не раніше
дня їх офіційного опублікування.

"6.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро після включення до
Єдиного державного реєстру нормативноправових актів опубліковуються державною
мовою в офіційних друкованих виданнях."
-37- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
6.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро набирають чинності з
дня, наступного за днем їх офіційного
опублікування, якщо інше не передбачено
самими актами, але не раніше дня їх
офіційного опублікування.
-38- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Абзаци перший та другий частини шостої
статті 4 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України» (в редакції
проекту Закону) – вилучити;
-39- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

не передбачено такими актами, але не
раніше дня їх офіційного опублікування.

Відхилено

Відхилено

Відхилено

5.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро підлягають державній
реєстрації Міністерством юстиції України та
включаються до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національного
бюро після включення до Єдиного
державного реєстру нормативно-правових
актів опубліковуються державною мовою в
офіційних
друкованих
виданнях
та
розміщуються на офіційному веб-сайті
Національного бюро.
Нормативно-правові акти Національного
бюро, що пройшли державну реєстрацію,
набирають чинності з дня офіційного
опублікування, якщо інше не передбачено
такими актами, але не раніше дня їх
офіційного опублікування.
Інші акти Національного бюро набирають
чинності з дня їх прийняття, якщо самими
актами не встановлено інший строк набрання

11

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ними чинності, та доводяться до відома осіб,
на яких поширюється дія таких актів, у
встановленому Національним бюро порядку.
-40- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

23

Абзац сьомий пункту 3 частини першої
Розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"6.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро не мають зворотної дії у
часі та набирають чинності з дня їх офіційного
опублікування, якщо інше не передбачено
самими актами, але не раніше дня їх
офіційного опублікування."
-41- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

24

Доповнити статтю 4 частинами сьомоювосьмою такого змісту:
"7.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро, що пройшли державну
реєстрацію, набирають чинності з дня
офіційного опублікування, якщо інше не
передбачено такими актами, але не раніше дня
їх офіційного опублікування.
8.
Акти
Національного
бюро
оприлюднюються шляхом їх розміщення на
офіційному веб-сайті Національного бюро."
-42- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту 3 пункту 1
розділу I виключити.
-43- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Інші акти Національного бюро набирають
чинності з дня їх прийняття, якщо самими
актами не встановлено інший строк набрання
ними чинності, та доводяться до відома осіб,
на яких поширюється дія таких актів, у
встановленому Національним бюро порядку.

Абзац другий частини шостої статті 4
виключити.
-44- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Інші акти Національного бюро набирають
чинності з дня, наступного за днем їх
прийняття, якщо самими актами не
встановлено інший строк набрання ними
чинності, та доводяться до відома осіб, на
яких поширюється дія таких актів, у
встановленому Національним бюро порядку.

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Інші
акти
Національного
бюро
набирають чинності з дня їх прийняття,
якщо такими актами не встановлено інший
строк набрання ними чинності, але не
раніше дня їх прийняття, та доводяться до
відома осіб, на яких поширюється дія таких
актів, у встановленому Національним бюро
порядку.
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№

25

Редакція, прийнята в першому читанні

Акти
Національного
бюро
оприлюднюються шляхом їх розміщення на
офіційному веб-сайті Національного бюро.

Пропозиції та поправки до проекту

-45- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Абзац 2 частини шостої статті 4 після слів
"інший строк набрання ними чинності"
доповнити словами та знаками ", але не
раніше дня їх прийняття,"
-46- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету
Відхилено

Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 1
розділу I викласти в такій редакції:
«Нормативно-правові акти Національного
бюро оприлюднюються державною мовою в
офіційних
друкованих
виданнях
та
розміщуються на офіційному веб-сайті
Національного бюро.».
-47- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац третій частини шостої статті 4
виключити.
-48- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Абзац третій частини шостої статті 4
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» в редакції
проекту виключити
-49- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Абзац 3 частини шостої статті 4 викласти в
такій редакції: "Акти Національного бюро
(крім інформації з обмеженим доступом)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Акти Національного бюро (крім
інформації
з
обмеженим
доступом)
оприлюднюються шляхом їх розміщення на
офіційному веб-сайті Національного бюро.

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету
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№

26

Редакція, прийнята в першому читанні

Державна реєстрація актів Національного
бюро Міністерством юстиції України не
здійснюється.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

оприлюднюються шляхом їх розміщення на
офіційному веб-сайті Національного бюро."
-50- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац десятий підпункту 3 пункту 1
розділу I виключити.
-51- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац четвертий частини шостої статті 4
виключити.
-52- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Державна
реєстрація
актів
Національного бюро Міністерством юстиції
України не здійснюється.

Абзац десятий підпункту третього пункту
першого розділу І законопроєкту виключити.
Обґрунтування: Пропонується вилучити із
законопроекту положення, згідно з яким
державна реєстрація актів Національного
бюро Міністерством юстиції України не
здійснюється, оскільки воно суперечить
вимогам Конституції України. Так, згідно з ч.
3 ст. 117 Основного Закону України,
нормативно-правові акти Кабінету Міністрів
України, міністерств та інших центральних
органів
виконавчої
влади
підлягають
реєстрації в порядку, встановленому законом.
У проекті Закону передбачено, що
Національне антикорупційне бюро України є
центральним органом виконавчої влади зі
спеціальним статусом, у зв’язку з чим
нормативно-правові акти Національного бюро
підлягають реєстрації. Згідно з Положенням
про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств, інших органів
виконавчої
влади,
що
затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 1992 р. № 731, державній реєстрації
підлягають нормативно-правові акти, які
містять одну або більше норм, що зачіпають
права, свободи, законні інтереси і стосуються
обов’язків громадян та юридичних осіб,
встановлюють
новий
або
змінюють,
доповнюють чи скасовують організаційноправовий механізм їх реалізації. Таким чином,

14

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

державна реєстрація є однією із гарантій
дотримання прав, свобод та інтересів особи в
процесі нормотворчості.
-53- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Абзац четвертий частини шостої статті 4
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» в редакції
проекту викласти в наступній редакції:
«Державна реєстрація актів Національного
бюро здійснюється Міністерством юстиції
України.».
-54- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Речення "Державна реєстрація актів
Національного бюро Міністерством юстиції
України не здійснюється." - виключити
-55- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

виключити
-56- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

27

Нормативно-правові акти Національного
бюро включаються до Єдиного державного
реєстру
нормативно-правових
актів
України.»;

абзац 4 частини 6 статті 4 проекту,
викласти у наступній редакції: "Акти
Національного бюро підлягають обовязковій
державній реєстрації Міністерством юстиції
України"
-57- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац 9 підпункту «а» підпункту 3 пункту
1 розділу І вилучити.
-58- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац одинадцятий підпункту 3 пункту 1
розділу I викласти в такій редакції:
«Нормативно-правові акти Національного
бюро підлягають державній реєстрації
Міністерством
юстиції
України
та
включаються до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів.».
-59- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Нормативно-правові акти Національного
бюро включаються до Єдиного державного
реєстру
нормативно-правових
актів
України»;

Відхилено

Абзац п'ятий частини шостої статті 4
виключити.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

-60- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

28

29

4) у статті 5:

Абзац одинадцятий пункту 3 частини
першої Розділу І законопроекту викласти у
такій редакції:
"Нормативно-правові акти Національного
бюро включаються до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів України,
та
оприлюднюються
у
встановлений
законодавством строк.»;"
-61- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
Після підпункту 3 пункту 1 розділу І
законопроекту доповнити новим підпунктом
такого змісту:
«4-1. Порядок та строки набрання
чинності актами Національного бюро.
1. Національне бюро спрямовується і
координується безпосередньо Кабінетом
Міністрів України в межах і у порядку,
встановлених цим Законом.
2.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро підлягають державній
реєстрації Міністерством юстиції України та
включаються до Єдиного державного реєстру
нормативно-правових актів.
3.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро після включення до
Єдиного державного реєстру нормативноправових актів публікуються державною
мовою в офіційних друкованих виданнях.
4.
Нормативно-правові
акти
Національного бюро, що пройшли державну
реєстрацію, набирають чинності з дня
офіційного опублікування, якщо інше не
передбачено такими актами, але не раніше дня
їх офіційного опублікування.
5.
Акти
Національного
бюро
оприлюднюються шляхом їх розміщення на
офіційному веб-сайті Національного бюро.».
-62- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Враховано редакційно

4) у статті 5:
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№

30

31

Редакція, прийнята в першому читанні

а) частину другу після абзацу другого
доповнити
новими
абзацами
третімчетвертим такого змісту:
«Директор Національного бюро здійснює
утворення, реорганізацію та ліквідацію
територіальних управлінь Національного
бюро відповідно до цього Закону.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У статті 5:
Частину першу доповнити абзацом такого
змісту:
«Центральне
управління
Національного бюро знаходиться у місті
Києві.».
-63- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

а) частину першу доповнити абзацом
третім такого змісту:
«Центральне управління Національного
бюро знаходиться у місті Києві»;
Відхилено

Абзац другий підпункту 4 пункту 4 розділу
I виключити.
-64- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

б) частину другу доповнити абзацами
третім і четвертим такого змісту:

Відхилено

Абзац третій підпункту 4 пункту 4 розділу
I виключити.
-65- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

«Директор
Національного
бюро
здійснює утворення, реорганізацію та
ліквідацію
територіальних
управлінь
Національного бюро відповідно до цього
Закону.

Абзац третій частини 2 статті 5 виключити.

32

Територіальні управління Національного
бюро утворюються та діють як відокремлені
підрозділи Національного бюро без утворення
окремих юридичних осіб.»;

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

-66- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Директор Національного бюро здійснює
утворення, реорганізацію та ліквідацію
територіальних управлінь Національного
бюро відповідно до положення про
Національне бюро.
-67- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 4 пункту 4
розділу I виключити.
-68- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац четвертий частини 2 статті 5
виключити.
-69- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Абзац четвертий частини другої статті 5
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» (в редакції
проекту Закону) – вилучити;
-70- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Частину другу після абзацу третього статті
5 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України» (в редакції
проекту Закону) доповнити новими абзацами
наступного змісту: «Територіальні управління

Територіальні управління Національного
бюро утворюються та діють як відокремлені
підрозділи Національного бюро без
утворення окремих юридичних осіб»;

Відхилено

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Національного бюро є юридичними особами
публічного права, мають самостійний баланс,
рахунки в органах Державної казначейської
служби України, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм
найменуванням. Територіальні управління
Національного бюро діють на підставі
положень, що затверджуються Директором
Національного бюро.»
33
34

б) частину третю після абзацу першого
доповнити новим абзацом другим такого
змісту:
«Вимоги Кабінету Міністрів України щодо
формування структури апарату центрального
органу виконавчої влади не поширюються на
Національне бюро.»;

в) частину третю доповнити абзацом
другим такого змісту:
«Вимоги Кабінету Міністрів України до
формування
структури
апарату
центрального органу виконавчої влади не
поширюються на Національне бюро»;

35

-71- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Відхилено

36

Частину шосту викласти у такій редакції:
«Гранична чисельність центрального та
територіальних управлінь Національного
бюро становить 1500 осіб, у тому числі не
більше 1000 осіб начальницького складу.».
-72- Н.д. Цимбалюк М. М. (р.к. №176)

Відхилено

5) у статті 6:

5) у статті 6:

Стаття 6. Директор Національного бюро 1.
Керівництво діяльністю Національного бюро
здійснює його Директор, який призначається
на посаду та звільняється з посади
Президентом України в порядку, визначеному
цим Законом. Верховна Рада України за
наявності підстав, визначених пунктами 6-12
частини четвертої цієї статті, за пропозицією
не менш як третини народних депутатів
України
від
конституційного
складу
Верховної Ради України може прийняти
рішення
про
звільнення
Директора
Національного бюро з посади.
37

а) у частині першій слова:

38

в абзаці першому слова «Президентом

а) частину першу виключити;
-73- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

18
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України» замінити
Міністрів України»;

39

40

словами

«Кабінетом

абзац другий викласти у такій редакції:

«Кабінет Міністрів України за наявності
підстав, визначених пунктами 6-12 частини
четвертої цієї статті, може прийняти рішення
про звільнення Директора Національного
бюро з посади, якщо за нього проголосувало
не менш як дві третини від посадового складу
Кабінету Міністрів України, визначеного
відповідно до статті 6 Закону України «Про
Кабінету Міністрів України».»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

в абзаці першому слова «Президентом
України» замінити словами «Верховною
Радою України»;
Верховна Рада України має голосуванням
просто затверджувати обраного конкурсною
комісією кандидата. Верховна Рада України
має різні політичні партії, опозицію, має різні
погляди ніж в влади, більш неупереджений
орган, ніж орган влади – КМУ.
-74- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту а) підпункту 5
пункту 1 розділу I виключити.
-75- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Прибрати
абзац другий викласти у такій редакції:
Виходить зловживання владою від КМУ та
влада над НАБУ від КМУ в одних руках:
робить експертний висновок комісія, яку
обирає КМУ, а потім КМУ ж таки знов
приймає рішення про звільнення директора,
на підставі рішення цієї комісії. Верховна Рада
України
має
голосуванням
звільняти
директора. Верховна Рада України має різні
політичні партії, опозицію, має різні погляди
ніж в влади, більш неупереджений орган, ніж
орган влади – КМУ.
-76- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту а) підпункту 5
пункту 1 розділу I виключити.
-77- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Абзац другий частини 2 статті 6
виключити.
-78- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Абзац другий статті 6 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» (в редакції проекту Закону)
викласти в наступній редакції: «Кабінет
Міністрів України за наявності підстав,
визначених пунктами 6-12 частини четвертої

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

б) у частині другій:
абзац перший викласти в такій редакції:
“2.
Керівництво
діяльністю
Національного
бюро
здійснює
його
Директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади Кабінетом Міністрів
України в порядку, визначеному цим
Законом”;
після абзацу першого доповнити двома
новими абзацами такого змісту:
“Кабінет Міністрів України виключно за
наявності підстав, визначених частиною
четвертою цієї статті, приймає рішення про
звільнення Директора Національного бюро з
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

цієї статті звільняє Директора Національного
бюро із займаної посади.»
-79- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

«Кабінет Міністрів України за наявності
підстав, визначених пунктами 6-12 частини
четвертої цієї статті, може прийняти рішення
про звільнення Директора Національного
бюро з посади, відповідно до частини 2 статті
41 Закону України «Про Кабінет Міністрів
України».»;
б) в частині третій статті 6 слово «сім»
замінити словом «п’ять»;
-80- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Враховано частково

абзац другий частини першої статті 6
викласти у такій редакції: "Кабінет Міністрів
України за наявності підстав, визначених
пунктами 6-12 частини четвертої цієї статті,
приймає рішення про звільнення Директора
Національного бюро з посади, якщо за нього
проголосувало не менш як дві третини від
посадового складу Кабінету Міністрів
України, визначеного відповідно до статті 6
Закону України «Про Кабінету Міністрів
України".
-81- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
У абзаці п’ятому підпункту 5 пункту 1
розділу І законопроекту після слів «рішення
про» додати слово «дострокове».
-82- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

посади, якщо за нього проголосувало не
менш як дві третини посадового складу
Кабінету Міністрів України, визначеного
відповідно до статті 6 Закону України “Про
Кабінет Міністрів України”.
Директором Національного бюро може
бути громадянин України, який має вищу
юридичну освіту, стаж роботи в галузі права
не менше десяти років, досвід роботи на
керівних посадах в державних органах,
установах, організаціях, у тому числі за
кордоном, або в міжнародних організаціях
не менше п’яти років, володіє державною
мовою та здатний за своїми діловими та
моральними
якостями,
освітнім
і
професійним рівнем, станом здоров’я
виконувати відповідні службові обов’язки”.
У зв'язку з цим абзаци другий-сьомий
вважати відповідно абзацами четвертимдев'ятим;

Відхилено

Відхилено

Прибрати абзац
«Кабінет Міністрів України за наявності
підстав, визначених пунктами 6-12 частини
четвертої цієї статті, може прийняти рішення
про звільнення Директора Національного
бюро з посади, якщо за нього проголосувало
не менш як дві третини від посадового складу
Кабінету Міністрів України, визначеного
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відповідно до статті 6 Закону України «Про
Кабінету Міністрів України».»;
Виходить зловживання владою від КМУ та
влада над НАБУ від КМУ в одних руках:
робить експертний висновок комісія, яку
обирає КМУ, а потім КМУ ж таки знов
приймає рішення про звільнення директора,
на підставі рішення цієї комісії.
Верховна Рада України має голосуванням
звільняти директора. Верховна Рада України
має різні політичні партії, опозицію, має різні
погляди ніж в влади, більш неупереджений
орган, ніж орган влади – КМУ.
-83- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
частину другу після нового абзацу
першого доповнити новим абзацом такого
змісту: “Кабінет Міністрів України виключно
за наявності підстав, визначених частиною
четвертою цієї статті, приймає рішення про
звільнення Директора Національного бюро з
посади, якщо за нього проголосувало не менш
як дві третини від посадового складу Кабінету
Міністрів України, визначеного відповідно до
статті 6 Закону України “Про Кабінет
Міністрів України”.
-84- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Частину другу після нового абзацу другого
доповнити новим абзацом третім: Директором

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету
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41

Національного бюро може бути громадянин
України, який має вищу юридичну освіту,
стаж роботи в галузі права не менше десяти
років, досвід роботи на керівних посадах в
органах влади, установах, організаціях, у тому
числі за кордоном, або міжнародних
організаціях не менше ніж п’ять років, володіє
державною мовою та здатний за своїми
діловими та моральними якостями, освітнім і
професійним рівнем, станом здоров’я
виконувати відповідні службові обов’язки.”;
-85- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

42

Частину 3 статті 6 викласти в такій
редакції:
"3. Директор Національного бюро
призначається строком на п’ять років. Одна і
та ж особа не може обіймати цю посаду два
строки підряд."
-86- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Частину третю статті 6 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» викласти в наступній редакції: «3.
Директор Національного бюро призначається
строком на п’ять років. Одна і та ж особа не
може обіймати цю посаду два строки підряд.»;
-87- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

43

Підпункт 6 частини 4 статті 6 викласти в
такій редакції:
"6) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду стосовно нього або набрання
законної сили рішенням суду про притягнення
його до адміністративної відповідальності за
вчинення правопорушення, пов’язаного з
корупцією;"
-88- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

б) у частині четвертій слова «указ
Президента України» замінити словами «акт
Кабінету Міністрів України»;

Підпункт б) підпункту п’ятого пункту
першого розділу І законопроекту викласти в
наступній редакції:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

в) у частині четвертій:
в абзаці тринадцятому слова "комісії з
проведення незалежної оцінки (аудиту)
діяльності Національного бюро" замінити
словами "Комісії з проведення зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності
Національного
бюро
та
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури";

Відхилено

в абзаці шістнадцятому слова «указ
Президента України» замінити словами «акт
Кабінету Міністрів України»;
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«у частині четвертій: після підпункту 6
доповнити новим підпунктом такого змісту:
«6-1) притягнення до адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення,
пов’язаного з корупцією;»; слова «указ
Президента України» замінити словами «акт
Кабінету Міністрів України»;».
-89- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Пункт 6 частини четвертої статті 6 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України» викласти в наступній редакції:
«6) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду стосовно нього або набрання
законної сили рішенням суду про притягнення
його до адміністративної відповідальності за
вчинення правопорушення, пов’язаного з
корупцією;»;
-90- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

в) у частині четвертій
пункти 6 та 11 абзацу другого викласти в
наступних редакціях:
«6)
набрання
законної
сили
обвинувальним вироком суду стосовно нього
або набрання законної сили рішенням суду
про притягнення його до адміністративної
відповідальності
за
вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією;
11) наявності негативного висновку
Рахункової палати щодо використання
бюджетних коштів передбаченого частиною 6
статті 26 цього Закону та наявності висновку
комісії з проведення незалежної оцінки
(аудиту) діяльності Національного бюро,
передбаченої статтею 26-1 цього Закону, про
неефективність діяльності Національного
бюро та неналежне виконання обов’язків його
Директором;
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Висновки, обґрунтування

44

у абзаці 16 слова «указ Президента
України» замінити словами «акт Кабінету
Міністрів України».
-91- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
Абзац шостий підпункту 5 пункту 1
розділу І законопроекту викласти у наступній
редакції:
«абзац восьмий частини 4 статті 6 викласти
у наступній редакції:
«6)
набрання
законної
сили
обвинувальним вироком суду стосовно нього
або набрання законної сили рішенням суду
про притягнення його до адміністративної
відповідальності
за
вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією;»;
у абзаці шістнадцятому частини 4 статті 6
слова «указ Президента України» замінити
словами «акт Кабінету Міністрів України»».
-92- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

45

Частину четверту статті 6 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» доповнити пунктом 14 в наступній
редакції: «14) набрання законної сили
рішенням суду про притягнення його до
адміністративної
відповідальності
за
адміністративне правопорушення, пов’язане з
корупцією.».
-93- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Підпункт в) підпункту 5 пункту 1 розділу I
виключити.
-94- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

46

в) доповнити новою частиною п’ятою
такого змісту:
«5. Директора Національного бюро може
бути відсторонено від посади лише з підстав
та у порядку, встановлених Кримінальним
процесуальним кодексом України.»;

Частину 5 статті 6 поданого законопроекту
виключити.
-95- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
5. Директора Національного бюро може
бути відсторонено від посади з підстав та у
порядку,
встановлених
Кримінальним
процесуальним кодексом України та статтею

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

г) доповнити частинами п'ятою і шостою
такого змісту:

«5. Директор Національного бюро може
бути відсторонений від посади або від
виконання посадових, службових обовязків
лише з підстав та у порядку, встановлених
Кримінальним процесуальним кодексом
України.
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65-1 Закону України «Про запобігання
корупції».
-96- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Частину п`яту статті 6 виключити.
-97- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Частину п'яту викласти в такій редакції: «5.
Директора Національного бюро може бути
відсторонено від посади або від виконання
посадових, службових обовязків лише з
підстав та у порядку, встановлених
Кримінальним процесуальним кодексом
України.»;
-98- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
ґ) доповнити новою частиною шостою
такого змісту: "6. У разі припинення
повноважень або звільнення Директора
Національного бюро усі його повноваження,
визначені цим та іншими законами, здійснює
його перший заступник, а у разі його
відсутності – один із заступників Директора
Національного бюро, до дня призначення
Директора Національного бюро у порядку,
встановленому статтею 7 цього Закону.
У
разі
відсторонення
Директора
Національного бюро від посади усі його
повноваження, визначені цим та іншими
законами, здійснює його перший заступник, а

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

6. У разі припинення повноважень або
звільнення Директора Національного бюро
усі його повноваження, визначені цим
Законом та іншими законами, здійснює
перший
заступник
Директора
Національного бюро, а в разі його
відсутності – один із заступників Директора
Національного бюро до дня призначення
Директора Національного бюро у порядку,
встановленому статтею 7 цього Закону.
У
разі
відсторонення
Директора
Національного бюро від посади усі його
повноваження, визначені цим Законом та
іншими законами, здійснює перший
заступник Директора Національного бюро, а
у разі його відсутності – один із заступників
Директора Національного бюро";

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету
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у разі його відсутності – один із заступників
Директора Національного бюро.";
-99- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

6) у статті 7:

Статтю 7 викласти у такій редакції:
Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та
призначення Директора Національного бюро
1.
Директор
Національного
бюро
призначається відповідно до результатів
відкритого конкурсного відбору на зайняття
цієї посади (далі - конкурс). Участь у конкурсі
можуть брати особи, що відповідають
вимогам, визначеним у частині другій статті 6
цього Закону.
2. Організацію та проведення конкурсного
відбору здійснює Конкурсна комісія з відбору
на посаду Директора Національного бюро
(далі - Конкурсна комісія).
3. До складу Конкурсної комісії входять
шість осіб, визначених Кабінетом Міністрів
України. Членом Конкурсної комісії може
бути призначений громадянин України, який
володіє державною мовою, має вищу
юридичну освіту та стаж роботи в галузі права
не менше п’ятнадцяти років та відповідає
критерію політичної нейтральності.
Не можуть бути членами Конкурсної
комісії особи, зазначені в пунктах 1-4 частини
першої статті 13 цього Закону та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”.
Рішення
про
визначення
членів
Конкурсної
комісії
приймається
на
відкритому засіданні Кабінету Міністрів
України. Таке рішення повинно містити
перелік визначених членів Конкурсної комісії,
а також перелік кандидатів на заміну членів
Конкурсної комісії у разі дострокового
припинення їх повноважень.
5. Конкурсна комісія формується не
пізніше ніж за два місяці до завершення

26

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

строку
повноважень
Директора
Національного бюро або протягом 30 днів з
дня
дострокового
припинення
його
повноважень
(звільнення)
у
порядку,
встановленому цим Законом. Конкурсна
комісія вважається повноважною в разі
затвердження в її складі не менше чотирьох
осіб. Повноваження членів Конкурсної комісії
припиняються у день набрання чинності
рішенням Кабінету Міністрів України про
призначення Директора Національного бюро.
Повноваження члена Конкурсної комісії
припиняються достроково у разі:
1)
подання
особистої
заяви
про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії;
2) внесення Конкурсною комісією
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена у разі систематичної
неучасті у засіданні Конкурсної комісії без
поважних причин;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду стосовно нього або набрання
законної сили рішенням суду про притягнення
його до адміністративної відповідальності за
вчинення правопорушення, пов’язаного з
корупцією;
4) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена
Конкурсної комісії вимогам, визначеним цією
статтею;
6) його смерті.
Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Конкурсної комісії
приймає Кабінет Міністрів України, який при
цьому визначає члена Конкурсної комісії на
заміну.
5. Рішення Конкурсної комісії вважається
прийнятим, якщо за нього на засіданні
проголосували чотири члени Конкурсної
комісії.
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Конкурсна комісія здійснює свою роботу
у формі засідань, які можуть проводитися у
режимі відеоконференції з можливою
одночасною трансляцією на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для
представників засобів масової інформації та
журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів
України забезпечує відео-, аудіофіксацію та
трансляцію у режимі реального часу
відповідних відео- та аудіоінформації із
засідань Конкурсної комісії на офіційному
веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення
засідання
Конкурсної
комісії
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за
48 годин до його початку.
Організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Конкурсної комісії здійснює
Секретаріат Кабінету Міністрів України.
6. Конкурсна комісія:
1) визначає та оприлюднює регламент
своєї роботи;
2) визначає та оприлюднює критерії та
методику оцінки кандидатів на посаду
Директора Національного бюро;
3) визначає умови та строки проведення
конкурсу, розміщує відповідне оголошення в
загальнодержавних
друкованих
засобах
масової інформації та на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України;
4) розглядає документи, подані особами
для участі в конкурсі;
5) проводить оцінювання професійних
знань та якостей кандидата, дослідження
матеріалів про кандидата;
6) проводить на своєму засіданні
співбесіду з відібраними кандидатами;
7)
визначає
шляхом
відкритого
голосування з числа кандидатів, які пройшли
співбесіду, одного кандидата, який згідно з
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обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії
має найкращі професійний досвід, знання і
якості для виконання службових обов’язків
Директора Національного бюро, а також
відповідає критеріям компетентності та
доброчесності;
вносить
подання
про
призначення кандидата на посаду Директора
Національного бюро;
8) оприлюднює на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України інформацію про
осіб, які подали заяви на участь у конкурсі, а
також інформацію про кандидатів, відібраних
для проходження співбесіди, та про
кандидата, відібраного Конкурсною комісією
для призначення на посаду Директора
Національного бюро;
9) проводить повторний конкурс у разі
відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх
невідповідністю вимогам, встановленим щодо
посади Директора Національного бюро.
7. Конкурсна комісія вносить подання про
призначення кандидата на посаду Директора
Національного бюро Прем’єр-міністру, який
зобов’язаний внести відповідне подання на
розгляд Кабінету Міністрів України протягом
14 днів з дня його внесення Конкурсною
комісією. Прем’єр-міністр не може відмовити
у внесенні на розгляд Кабінету Міністрів
України подання про призначення кандидата
на посаду Директора Національного бюро,
визначеного Конкурсною комісією, а Кабінет
Міністрів України не може відмовити у
призначенні такого кандидата на посаду
Директора Національного бюро.
8. Члени Конкурсної комісії мають право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати
інформацію, у тому числі з обмеженим
доступом, про кандидатів на посаду
Директора Національного бюро;
2) мати безкоштовний доступ до реєстрів,
баз даних, держателем (адміністратором) яких
є державні органи;
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3) брати участь у засіданнях та інших
заходах, що проводяться Конкурсною
комісією;
4) звертатися до кандидатів на посаду
Директора Національного бюро, а також будьяких інших фізичних чи юридичних осіб із
запитом про надання пояснень, документів чи
інформації,
необхідних
для
розгляду
кандидатів
на
посаду
Директора
Національного бюро;
5) залучати для розгляду питань добору
кандидатів міжнародних експертів у сфері
запобігання і протидії корупції з за їх згодою;
6) з метою збору, перевірки та аналізу
інформації, у тому числі з обмеженим
доступом,
користуватися
допомогою
помічників, які визначаються із числа
співробітників
Секретаріату
Кабінету
Міністрів України та мають доступ до
державної таємниці.
9. Члени Конкурсної комісії зобов’язані:
1) забезпечувати захист і нерозголошення
персональних даних, інформації з обмеженим
доступом, що стала відома Конкурсній
комісії, її члену у зв’язку із здійсненням
повноважень;
2) брати участь у роботі Конкурсної комісії
особисто без делегування своїх повноважень
іншим особам, у тому числі іншим членам
Конкурсної комісії;
3) не використовувати в цілях інших, ніж
для виконання своїх обов’язків як членів
Конкурсної комісії, персональні дані та іншу
інформацію, що стала їм відома у зв’язку з
участю в роботі Конкурсної комісії;
4) відмовитися від участі у зборі
інформації про кандидата на посаду
Директора Національного бюро, розгляді
питання про такого кандидата, якщо член
Конкурсної комісії перебуває чи перебував в
особистих чи ділових стосунках із таким
кандидатом та/або в разі наявності іншого
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конфлікту інтересів або обставин, що можуть
вплинути на об’єктивність та безсторонність
під час прийняття членом Конкурсної комісії
рішення щодо кандидата на посаду Директора
Національного бюро. Член Конкурсної комісії
при здійсненні своїх повноважень є
незалежним від будь-якого незаконного
впливу, тиску або втручання.
10. Особа, яка претендує на участь у
конкурсі, подає у визначений в оголошенні
строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням
згоди на проведення спеціальної перевірки
відповідно до цього Закону та на обробку
персональних даних відповідно до Закону
України “Про захист персональних даних”;
2) автобіографію, що містить: прізвище,
ім’я та по батькові (за наявності), число,
місяць, рік і місце народження, громадянство,
відомості про освіту, трудову діяльність,
посаду (заняття), місце роботи, громадську
роботу (у тому числі на виборних посадах),
членство у політичних партіях, у тому числі в
минулому, наявність трудових або будь-яких
інших договірних відносин з політичною
партією протягом двох років, що передують
дню подання заяви (незалежно від тривалості
таких відносин), контактний номер телефону
та адресу електронної пошти, відомості про
наявність
чи
відсутність
судимості,
накладення на особу адміністративного
стягнення за вчинення правопорушення,
пов’язаного з корупцією;
3) мотиваційний лист, у якому особа
викладає свої мотиви обрання на посаду
Директора Національного бюро та своє
бачення можливої майбутньої діяльності на
цій посаді;
4) копію декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за рік, що передує року, в
якому було оприлюднено оголошення про
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конкурс, та посилання на відповідну сторінку
Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
5) інші документи, подання яких
передбачене цим Законом для проведення
спеціальної перевірки.
Відомості з поданих відповідно до цієї
статті документів мають бути оприлюднені
протягом трьох робочих днів після закінчення
строку подання заяв на конкурс на офіційному
веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім
відомостей, які відповідно до цього Закону
віднесені до інформації з обмеженим
доступом, та відомостей про контактний
номер телефону, адресу електронної пошти
кандидата.
-100- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
Підпункт 6 пункту 1 розділу І
законопроекту викласти у наступній редакції:
«Статтю 7 викласти у наступній редакції:
«Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та
призначення Директора Національного бюро
1.
Директор
Національного
бюро
призначається відповідно до результатів
відкритого конкурсного відбору. Участь у
конкурсі
можуть
брати
особи,
що
відповідають вимогам, визначеним у частині
другій статті 6 цього Закону.
Організацію та проведення конкурсного
відбору здійснює Конкурсна комісія з відбору
на посаду Директора Національного бюро
(далі - Конкурсна комісія).
2. До складу Конкурсної комісії входять
шість осіб, визначених Кабінетом Міністрів
України.
Членом Конкурсної комісії може бути
призначений громадянин України, який
володіє державною мовою, має вищу
юридичну освіту та стаж професійної

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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діяльності у сфері права не менше
п’ятнадцяти років, належить до правничої
професії та відповідає критерію політичної
нейтральності. Не можуть бути членами
Комісії особи, зазначені в пунктах 1-4 частини
першої статті 13 цього Закону та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”.
3. Рішення про визначення членів
Конкурсної
комісії
приймається
на
відкритому засіданні Кабінету Міністрів
України. Таке рішення повинно містити
перелік визначених членів Конкурсної комісії,
а також перелік кандидатів на заміну членів
Конкурсної комісії у разі дострокового
припинення їх повноважень у кількості шести
осіб.
4. Конкурсна комісія формується не
пізніше ніж за два місяці до завершення
строку
повноважень
Директора
Національного бюро або протягом 30 днів з
дня
дострокового
припинення
його
повноважень
(звільнення)
у
порядку,
встановленому цим Законом.
Конкурсна
комісія
вважається
повноважною в разі затвердження в її складі
не менше чотирьох осіб.
Строк повноважень члена Конкурсної
комісії становить два роки з дня призначення.
Повноваження члена Конкурсної комісії
припиняються достроково у разі:
1)
подання
особистої
заяви
про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії;
2) внесення Комісією з проведення оцінки
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена у разі систематичної
неучасті у засіданні Комісії без поважних
причин;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;
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4) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена
Конкурсної комісії вимогам, визначеним цією
статтею;
6) його смерті. Рішення про дострокове
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії приймає Кабінет Міністрів України,
який при цьому визначає члена Конкурсної
комісії на заміну із заздалегідь визначених
кандидатів.
5. Рішення Конкурсної комісії вважається
прийнятим, якщо за нього на засіданні
проголосували чотири члени Конкурсної
комісії.
Конкурсна комісія здійснює свою роботу у
формі засідань, які можуть проводитися у
режимі відеоконференції з можливою
одночасною трансляцією на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для
представників засобів масової інформації та
журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів
України забезпечує відео- та аудіофіксацію і
трансляцію у режимі реального часу
відповідних відео- та аудіоінформації із
засідань Конкурсної комісії на офіційному
веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення
засідання
Конкурсної
комісії
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за
72 години до його початку.
Організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Конкурсної комісії здійснює
Секретаріат Кабінету Міністрів України.
6. Конкурсна комісія:
1) визначає та оприлюднює регламент
своєї роботи;
2) визначає та оприлюднює критерії та
методику оцінки кандидатів на посаду
Директора Національного бюро;
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3) визначає умови та строки проведення
конкурсу, розміщує відповідне оголошення в
загальнодержавних
друкованих
засобах
масової інформації та на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України;
4) розглядає документи, подані особами
для участі в конкурсі;
5) проводить оцінювання професійних
знань та якостей кандидата, дослідження
матеріалів про кандидата;
6) проводить на своєму засіданні
тестування
на
знання
законодавства,
виконання ситуаційних завдань та співбесіду
з відібраними кандидатами;
7)
визначає
шляхом
відкритого
голосування з числа кандидатів, які пройшли
співбесіду, одного кандидата, який згідно з
обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії
має найкращі професійний досвід, знання і
якості для виконання службових обов’язків
Директора Національного бюро, а також
відповідає критеріям компетентності та
доброчесності;
вносить
подання
про
призначення кандидата на посаду Директора
Національного бюро;
8) оприлюднює на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України інформацію про
осіб, які подали заяви на участь у конкурсі, а
також інформацію про кандидатів, відібраних
для проходження співбесіди, та про
кандидата, відібраного Конкурсною комісією
для призначення на посаду Директора
Національного бюро;
9) проводить повторний конкурс у разі
відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх
невідповідністю вимогам, встановленим щодо
посади Директора Національного бюро.
7. Конкурсна комісія вносить подання про
призначення кандидата на посаду Директора
Національного
бюро
Прем’єр-міністру
України, який зобов’язаний внести відповідне
подання на розгляд Кабінету Міністрів
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України протягом 14 днів з дня його внесення
Конкурсною комісією.
Прем’єр-міністр
України
не
може
відмовити у внесенні на розгляд Кабінету
Міністрів України подання про призначення
кандидата
на
посаду
Директора
Національного
бюро,
визначеного
Конкурсною комісією, а Кабінет Міністрів
України не може відмовити у призначенні
такого кандидата на посаду Директора
Національного бюро.
8. Члени Конкурсної комісії мають право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати
інформацію, у тому числі з обмеженим
доступом, про кандидатів на посаду
Директора Національного бюро;
2) мати безкоштовний доступ до реєстрів,
баз даних, держателем (адміністратором) яких
є державні органи;
3) брати участь у засіданнях та інших
заходах, що проводяться Конкурсною
комісією;
4) звертатися до кандидатів на посаду
Директора Національного бюро, а також будьяких інших фізичних чи юридичних осіб із
запитом про надання пояснень, документів чи
інформації,
необхідних
для
розгляду
кандидатів
на
посаду
Директора
Національного бюро;
5) залучати для розгляду питань відбору
кандидатів міжнародних експертів у сфері
запобігання і протидії корупції з за їх згодою;
6) з метою збору, перевірки та аналізу
інформації, у тому числі з обмеженим
доступом,
користуватися
допомогою
помічників, які визначаються із числа
співробітників
Секретаріату
Кабінету
Міністрів України.
9. Члени Конкурсної комісії зобов’язані:
1) забезпечувати захист і нерозголошення
персональних даних, інформації з обмеженим
доступом, що стала відома Конкурсній

36

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

комісії, її члену у зв’язку із здійсненням
повноважень;
2) брати участь у роботі Конкурсної комісії
особисто без делегування своїх повноважень
іншим особам, у тому числі іншим членам
Конкурсної комісії;
3) не використовувати в цілях інших, ніж
для виконання своїх обов’язків як членів
Конкурсної комісії, персональні дані та іншу
інформацію, що стала їм відома у зв’язку з
участю в роботі Конкурсної комісії;
4) відмовитися від участі у зборі
інформації про кандидата на посаду
Директора Національного бюро, розгляді
питання про такого кандидата, якщо член
Конкурсної комісії перебуває чи перебував в
особистих чи ділових стосунках із таким
кандидатом та/або в разі наявності іншого
конфлікту інтересів або обставин, що можуть
вплинути на об’єктивність та безсторонність
під час прийняття членом Конкурсної комісії
рішення щодо кандидата на посаду Директора
Національного бюро.
Член Конкурсної комісії при здійсненні
своїх повноважень є незалежним від будьякого незаконного впливу, тиску або
втручання.
10. Особа, яка претендує на участь у
конкурсі, подає у визначений в оголошенні
строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням
згоди на проведення спеціальної перевірки
відповідно до цього Закону та на обробку
персональних даних відповідно до Закону
України “Про захист персональних даних”;
2) автобіографію, що містить: прізвище,
ім’я та по батькові (за наявності), число,
місяць, рік і місце народження, громадянство,
відомості про освіту, трудову діяльність,
посаду (заняття), місце роботи, громадську
роботу (у тому числі на виборних посадах),
членство у політичних партіях, у тому числі в
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минулому, наявність трудових або будь-яких
інших договірних відносин з політичною
партією протягом двох років, що передують
дню подання заяви (незалежно від тривалості
таких відносин), контактний номер телефону
та адресу електронної пошти, відомості про
наявність
чи
відсутність
судимості,
накладення на особу стягнення за вчинення
корупційного правопорушення;
3) мотиваційний лист, у якому особа
викладає свої мотиви обрання на посаду
Директора Національного бюро та своє
бачення можливої майбутньої діяльності на
цій посаді;
4) копію декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за рік, що передує року, в
якому було оприлюднено оголошення про
конкурс, та посилання на відповідну сторінку
Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
5) інші документи, подання яких
передбачене цим Законом для проведення
спеціальної перевірки.
Відомості з поданих відповідно до цієї
статті документів мають бути оприлюднені
протягом трьох робочих днів після закінчення
строку подання заяв на конкурс на офіційному
веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім
відомостей, які відповідно до цього Закону
віднесені до інформації з обмеженим
доступом, та відомостей про контактний
номер телефону, адресу електронної пошти
кандидата.».
-101- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Частину першу статті 7 викласти в такій
редакції:
"1. Директор Національного бюро
призначається відповідно до результатів
відкритого конкурсного добору. Участь у
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49

конкурсі
можуть
брати
особи,
що
відповідають вимогам, визначеним у частині
другій статті 6 цього Закону."
-102- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

50

Частину 2 статті 7 викласти в такій
редакції:
"2.
Організацію
та
проведення
конкурсного добору здійснює Конкурсна
комісія з добору на посаду Директора
Національного бюро (далі - Конкурсна
комісія)."
-103- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

а) частину третю викласти у такій редакції:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

а) у частині третій:

Частину 3 статті 7 викласти в такій
редакції:
"3. До складу Конкурсної комісії входять
шість осіб, визначених Кабінетом Міністрів
України.
Членом Конкурсної комісії може бути
призначений громадянин України, який
володіє державною мовою, має вищу
юридичну освіту та стаж професійної
діяльності у сфері права не менше
п’ятнадцяти років, належить до правничої
професії та відповідає критерію політичної
нейтральності. Не можуть бути членами
Комісії особи, зазначені в пунктах 1-4 частини
першої статті 13 цього Закону та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”.
Рішення про визначення членів Конкурсної
комісії приймається на відкритому засіданні
Кабінету Міністрів України. Таке рішення
повинно містити перелік визначених членів
Конкурсної комісії, а також перелік
кандидатів на заміну членів Конкурсної
комісії у разі дострокового припинення їх
повноважень.
Конкурсна комісія формується не пізніше
ніж за два місяці до завершення строку
повноважень Директора Національного бюро
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або протягом 30 днів з дня дострокового
припинення його повноважень (звільнення) у
порядку, встановленому цим Законом.
Конкурсна комісія вважається повноважною в
разі затвердження в її складі не менше
чотирьох осіб. Строк повноважень члена
Конкурсної комісії становить два роки з дня
призначення.
Повноваження члена Конкурсної комісії
припиняються достроково у разі:
1) подання особистої заяви про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії;
2) внесення Комісією з проведення оцінки
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена у разі систематичної
неучасті у засіданні Комісії без поважних
причин;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена
Конкурсної комісії вимогам, визначеним цією
статтею; його смерті.
Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Конкурсної комісії
приймає Кабінет Міністрів України, який при
цьому визначає члена Конкурсної комісії на
заміну."
-104- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

частину третю після слів «До складу
Конкурсної комісії входять:» доповнити
новим пунктом 11) такого змісту: «11) три
особи, яких визначає Кабінет Міністрів
України;». Пункт 1 – виключити;
-105- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Абзац другий підпункту а) пункту 6
частини першої Розділу І законопроекту
викласти у такій редакції:
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"3. До складу Конкурсної комісії входять
три особи, яких визначає Кабінет Міністрів
України.
Рішення
про
визначення
членів
Конкурсної
комісії
приймається
на
відкритому засіданні Кабінету Міністрів
України. Членами Конкурсної комісії можуть
бути особи, які мають бездоганну ділову
репутацію, високі професійні та моральні
якості, суспільний авторитет. Не можуть бути
членами Конкурсної комісії особи, зазначені в
пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього
Закону, та особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, відповідно до Закону
України
“Про
запобігання
корупції”.
Конкурсна комісія вважається повноважною в
разі затвердження її в повному складі,
передбаченому цією частиною.
Повноваження членів Конкурсної комісії
припиняються у день набрання чинності
рішенням Кабінету Міністрів України про
призначення Директора Національного бюро.
Повноваження члена Конкурсної комісії
припиняються достроково у разі:
1)
подання
особистої
заяви
про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії;
2) внесення Конкурсною комісією
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;
4) визнання його винним судом у вчиненні
корупційного
правопорушення
або
правопорушення, пов’язаного з корупцією;
5) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
6) виявлення невідповідності члена
Конкурсної комісії вимогам, визначеним цією
статтею;
7) його смерті.
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1) три особи, яких визначає Кабінет
Міністрів України;

2) три особи, яких визначає Кабінет
Міністрів України на підставі пропозицій
партнерів з розвитку, які протягом останніх
двох років до дня завершення строку
повноважень Директора Національного бюро
або до дня дострокового припинення його
повноважень надавали Україні міжнародну
технічну допомогу у сфері запобігання і
протидії корупції.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Конкурсної комісії
приймає Кабінет Міністрів України та при
цьому визначає члена Конкурсної комісії на
заміну."
-106- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту а) підпункту 6
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«3. До складу Конкурсної комісії входять
шість осіб, яких визначає Кабінет Міністрів
України.».
-107- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Виключити
Обгрунтування:
Фактично КМУ формує весь состав
конкурсної
комісії.
Не
можна
так
зосереджувати владу в одному органі.
-108- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В п. 1 ч. 3 ст. 7 слова "три особи" замінити
словами "дві особи"
-109- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту а) підпункту 6
пункту 1 розділу I виключити.
-110- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
2) три особи, яких визначає Верховна
Рада України.
-111- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)
Абзац п’ятий підпункту 6 пункту першого
розділу І законопроекту викласти в наступній
редакції :
«2) дві особи, яких визначає Кабінет
Міністрів України на підставі пропозицій
комітету Верховної Ради України, до
предмету відання якого відноситься правове
регулювання та організація діяльності
Національного
антикорупційного
бюро
України;».
-112- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

пункт 1 виключити;
доповнити пунктом 11 такого змісту:
“11) три особи, яких визначає Кабінет
Міністрів України;”;

пункт 2 викласти в такій редакції:
“2) три особи, яких визначає Кабінет
Міністрів України на підставі пропозицій
міжнародних та іноземних організацій, які
відповідно
до
міжнародних
або
міждержавних угод протягом останніх
трьох років до дня завершення строку
повноважень Директора Національного
бюро або до дня дострокового припинення
його повноважень надавали Україні
міжнародну технічну допомогу у сфері
запобігання і протидії корупції”;
пункт 3 виключити;

Відхилено
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Виключити
Обгрунтування:
Фактично КМУ формує весь состав
конкурсної
комісії.
Не
можна
так
зосереджувати владу в одному органі.
Критерії "партнерів з розвитку" чітко не
прописані, тому ними можна визнати
практично будь яку організацію й тому, КМУ
може обрати "як від партнерів" будь яких осіб.
-113- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

В п. 2 ч. 3 ст. 7 слова "три особи" замінити
словами "чотири особи"
-114- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у підпункті 2) частини 3 статті 7, слово
"двох" замінити на слово "чотирьох"
-115- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
У пункті 2 частини третьої, абзацах
першому та третьому частини четвертої статті
7, абзаці третьому частини сьомої статті 26
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» слова
«протягом останніх двох років» замінити
словами «відповідно до міжнародних або
міждержавних угод протягом останніх трьох
років» у відповідному відмінку.
пункт 3 виключити;
-116- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено

В ч. 3 ст. 7 додати новий пункт третій
такого змісту "3) дві особи, яких визначає
Верховна Рада України на підставі пропозицій
комітету Верховної Ради України, до
предмета відання якого належить питання
боротьби з корупцією;
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Міністерство закордонних справ України
визначає перелік таких партнерів з розвитку
не пізніше ніж за три місяці до завершення
строку
повноважень
Директора
Національного бюро або протягом трьох
робочих днів з дня дострокового припинення
його повноважень (звільнення) у порядку,
встановленому цим Законом.
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-117- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у підпункті 2) частини 3 статті 7, слова "на
підставі пропозицій партнерів з розвитку, які
протягом останніх двох років до дня
завершення строку повноважень Директора
Національного бюро або до дня дострокового
припинення його повноважень надавали
Україні міжнародну технічну допомогу у
сфері запобігання і протидії корупції" виключити
-118- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту а) підпункту 6
пункту 1 розділу I виключити.
-119- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Виключити.

Відхилено

-120- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Абзац шостий підпункту 6 пункту першого
розділу І законопроекту викласти в наступній
редакції:
«3) одна особа, яку визначає Кабінет
Міністрів України на підставі пропозицій
комітету Верховної Ради України, до
предмету
відання
якого
відноситься
законодавче забезпечення діяльності Кабінету
Міністрів України, центральних органів
виконавчої влади.».
-121- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Виключити
Обгрунтування:
Фактично КМУ формує весь состав
конкурсної
комісії.
Не
можна
так
зосереджувати владу в одному органі.
Критерії "партнерів з розвитку" чітко не
прописані, тому ними можна визнати
практично будь яку організацію й тому, КМУ
може обрати "як від партнерів" будь яких осіб.
-122- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

абзаци шостий і сьомий виключити;
доповнити абзацами восьмим - двадцять
першим такого змісту:
“Міністерство
закордонних
справ
України
визначає
перелік
таких
міжнародних та іноземних організацій не
пізніше ніж за три місяці до завершення
строку
повноважень
Директора
Національного бюро або протягом трьох
робочих днів з дня дострокового
припинення його повноважень (звільнення)
у порядку, встановленому цим Законом.
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Кожен такий партнер з розвитку може
запропонувати Кабінету Міністрів України
будь-яку кількість кандидатів до складу
Конкурсної комісії або погодити пропозицію
спільного списку кандидатів до складу
Конкурсної комісії.

Рішення
Конкурсної

про
визначення
членів
комісії
приймається
на

Пропозиції та поправки до проекту

абзац 2 підпункту 2) частини 3 статті 7 виключити
-123- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Абзац шостий підпункту а) підпункту 6
пункту 1 розділу I виключити.
-124- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Виключити.

Відхилено

-125- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Абзац сьомий підпункту 6 пункту першого
розділу І законопроекту виключити.
-126- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Виключити
Обгрунтування:
Фактично КМУ формує весь состав
конкурсної
комісії.
Не
можна
так
зосереджувати владу в одному органі.
Критерії "партнерів з розвитку" чітко не
прописані, тому ними можна визнати
практично будь яку організацію й тому, КМУ
може обрати "як від партнерів" будь яких осіб.
-127- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

абзац 3 підпункту 2) частини 3 статті 7 виключити
-128- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Такі міжнародні та іноземні організації
погоджують пропозицію спільного списку
кандидатів до складу конкурсної комісії у
складі не менше трьох осіб.
-129- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)
Виключити
Обгрунтування:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Зазначені міжнародні та іноземні
організації
погоджують
пропозицію
спільного списку кандидатів до складу
Конкурсної комісії у складі не менше трьох
осіб.

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету
Відхилено

Рішення
Конкурсної

про
визначення
членів
комісії
приймається
на

45

№

Редакція, прийнята в першому читанні

відкритому
України.

58

засіданні

Кабінету

Міністрів

Членами Конкурсної комісії можуть бути
особи, які мають бездоганну ділову
репутацію, високі професійні та моральні
якості, суспільний авторитет. Не можуть бути
членами Конкурсної комісії особи, зазначені в
пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього
Закону, та особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, відповідно до Закону
України “Про запобігання корупції”.

Пропозиції та поправки до проекту

Фактично КМУ формує весь состав
конкурсної
комісії.
Не
можна
так
зосереджувати владу в одному органі.
-130- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац 7 підпункту «а» підпункту 6 пункту
1 розділу І доповнити реченням наступного
змісту: «Таке рішення повинно містити
перелік визначених членів Конкурсної комісії,
а також перелік кандидатів на заміну членів
Конкурсної комісії у разі дострокового
припинення їх повноважень (у кількості не
менше двох кандидатів, у тому числі не менше
одного
кандидата,
запропонованого
партнерами з розвитку, які протягом останніх
двох років до дня завершення строку
повноважень Директора Національного бюро
або до дня дострокового припинення його
повноважень надавали Україні міжнародну
технічну допомогу у сфері запобігання і
протидії корупції)».
-131- Н.д. Осадчук А. П. (р.к. №220)
абзац 5 пункту 2 частини 3 статті 7 в
редакції проекту викласти в такому вигляді:
"Членами Конкурсної комісії можуть бути
особи, які мають вищу освіту, досвід роботи
в галузі праві не менше 5 років, бездоганну
ділову репутацію, високі професійні та
моральні якості, суспільний авторитет. Не
можуть бути членами Конкурсної комісії
особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої
статті 13 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”.
-132- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відкритому засіданні Кабінету Міністрів
України.
Відхилено

Враховано частково

Відхилено

Членами Конкурсної комісії можуть бути
особи, які мають бездоганну ділову
репутацію, високі професійні та моральні
якості, суспільний авторитет, а також досвід
роботи у сфері правоохоронної діяльності
або діяльності у сфері протидії корупції не
менше п’яти років.
Не можуть бути членами Конкурсної
комісії особи, зазначені в пунктах 1-3
частини першої статті 13 цього Закону, та
особи, уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
відповідно до Закону України “Про
запобігання корупції”.

Перше речення абзацу восьмого підпункту
а) підпункту 6 пункту 1 розділу I викласти у
такій редакції:
«Членом Конкурсної комісії може бути
громадянин України, який володіє державною
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мовою, має вищу юридичну освіту та стаж
роботи в галузі права не менше десяти років,
має бездоганну ділову репутацію, високі
професійні та моральні якості, суспільний
авторитет.».
-133- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
У абзаці 8 частини третьої статті 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України» після слів «високі професійні
та моральні якості, суспільний авторитет»
доповнити словом «та досвід роботи у галузі
права»;
-134- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Членами Конкурсної комісії можуть бути
громадяни України, які мають бездоганну
ділову репутацію, високі професійні та
моральні якості, суспільний авторитет. Не
можуть бути членами Конкурсної комісії
особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої
статті 13 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”.
Пункт 51 Висновку Венеціанської комісії
№ 896/2017: «To conclude, the Venice
Commission underscores that the involvement of
international/foreign donors is an exceptional
measure and should therefore naturally be
limited in time.».
-135- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

Відхилено

Відхилено

В абзаці дев’ятому підпункту 6 пункту
першого розділу І законопроекту друге
речення викласти в наступній редакції :
«Не можуть бути членами Конкурсної
комісії особи, які не відповідають вимогам,
зазначеним в пунктах 1-4 частини першої
статті 13 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”.».
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-136- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Абзац восьмий частини третьої статті 7
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» (в редакції
проекту Закону), викласти в наступній
редакції: «Членом Конкурсної комісії може
бути призначений громадянин України, який
володіє державною мовою, має вищу
юридичну освіту та стаж професійної
діяльності у сфері права не менше
п’ятнадцяти років, належить до правничої
професії та відповідає критерію політичної
нейтральності. Не можуть бути членами
Комісії особи, зазначені в пунктах 1-3 частини
першої статті 13 цього Закону та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”»;
-137- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Викласти абзац ч. 3 ст. 7 в такій редакції:
"Членом конкурсної комісії може бути
особа, якій присуджено ступінь вищої освіти
не нижче магістра або спеціаліста та котра має
бездоганну
ділову
репутацію,
високі
професійні і моральні якості.
Не може бути членом конкурсної комісії
особа, яка:
1) за рішенням суду визнана недієздатною
або обмежена у цивільній дієздатності;
2)
має
судимість
за
вчинення
кримінального правопорушення, не погашену
або не зняту в установленому законом
порядку, або на яку протягом останніх 12
місяців, до дати її затвердження в якості члена
Конкурсної
комісії,
накладалося
адміністративне стягнення за вчинення
правопорушення, пов’язаного з корупцією;
3) притягалася на підставі обвинувального
вироку, що набрав законної сили, до
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кримінальної відповідальності за вчинення
корупційного злочину;
4) уповноважена на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
відповідно до Закону України “Про
запобігання корупції”;
5) є членом політичної партії та (або)
займає посаду в органах управління
політичної партії;
6) є членом організації, забороненої
законом або судом."
-138- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

59

Конкурсна

комісія

вважається

Після слів "які мають бездоганну ділову
репутацію" доповнити словами ", вищу
юридичну освіту"
Обгрунтування: за аналогією до вимог до
членів Конкурсної комісії ДБР (абзац десятий
частини третьої статті 11 Закону України "Про
Державне бюро розслідувань")
-139- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Членами Конкурсної комісії можуть бути
особи, які мають бездоганну ділову
репутацію, високі професійні та моральні
якості, суспільний авторитет, а також не
менше п’яти років досвіду роботи у сфері
правоохоронної діяльності або діяльності у
сфері протидії корупції. Не можуть бути
членами Конкурсної комісії особи, зазначені в
пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього
Закону, та особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, відповідно до Закону
України “Про запобігання корупції”.
-140- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено

Конкурсна

комісія

вважається
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повноважною в разі затвердження її в
повному
складі,
передбаченому
цією
частиною.

У абзаці дев’ятому підпункту а) підпункту
6 пункту 1 розділу I слова «її в повному складі,
передбаченому цією частиною» замінити
словами «в її складі не менше чотирьох осіб.».
-141- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Абзац дев'ятий частини третьої статті 7
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» (в редакції
проекту Закону), викласти в наступній
редакції: «Конкурсна комісія вважається
повноважною в разі затвердження в її складі
не менше чотирьох осіб.»;
-142- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

повноважною в разі затвердження її в
повному складі, передбаченому цією
частиною.
Відхилено

Відхилено

Абзац восьмий частини третьої статті 7
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» викласти в
наступній редакції: «Конкурсна комісія
вважається повноважною у разі затвердження
у її складі не менше чотирьох членів, два з
яких визначені Кабінетом Міністрів України
на підставі пропозицій партнерів з розвитку,
які протягом останніх двох років до дня
завершення строку повноважень Директора
Національного бюро або до дня дострокового
припинення його повноважень надавали
Україні міжнародну технічну допомогу у
сфері запобігання і протидії корупції, а також
не менше двох членів Конкурсної комісії,
визначених Кабінетом Міністрів України.».
60

Повноваження членів Конкурсної комісії
припиняються у день набрання чинності
рішенням Кабінету Міністрів України про
призначення Директора Національного бюро.

61

Повноваження члена Конкурсної комісії
припиняються достроково у разі:
1)
подання
особистої
заяви
про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії;

62

Повноваження членів Конкурсної комісії
припиняються у день набрання чинності
рішенням Кабінету Міністрів України про
призначення Директора Національного
бюро.
Повноваження члена Конкурсної комісії
припиняються достроково у разі:
подання особистої заяви про припинення
повноважень члена Конкурсної комісії;
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63

2) внесення Конкурсною комісією
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;

64

65

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-143- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Після абзацу п’ятнадцятого підпункту 6
пункту першого розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту:
«4) притягнення до адміністративної
відповідальності
за
вчинення
адміністративного
правопорушення,
пов’язаного з корупцією;» та у наступних
абзацах змінити нумерацію підпунктів.
-144- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

внесення
Конкурсною
комісією
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена;
набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;

Підпункт а) пункту 6) частини першої
розділу І законопроекту після абзацу
чотирнадцятого доповнити трьома новими
абзацами наступного змісту:
"3-1) притягнення протягом останнього
року до адміністративної відповідальності
за вчинення правопорушення, пов’язаного
з корупцією;
3-2) наявності конфлікту інтересів;
3-3) припинення ним громадянства
України або виїзду на постійне проживання
за межі України;"
66
67

4) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена
Конкурсної комісії вимогам, визначеним цією
статтею;

визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
-145- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
пункт 5 частини третьої викласти у такій
редакції:
«5) встановлення щодо члена Конкурсної
комісії обставин, зазначених в пунктах 1-3
частини першої статті 13 цього Закону, або
належності члена Конкурсної комісії до осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції»;»;
-146- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.

Відхилено

Враховано
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Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
пункт 5 частини третьої виключити;
68
69

70

Висновки, обґрунтування

народні
депутати
України - члени Комітету

6) його смерті.
Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Конкурсної комісії
приймає Кабінет Міністрів України, та при
цьому визначає члена Конкурсної комісії на
заміну.»;

б) у частині четвертій:

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

його смерті.
-147- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У абзаці вісімнадцятому підпункту а)
підпункту 6 пункту 1 розділу I слова «та при
цьому визначає» замінити словами «з
одночасним визначенням».
-148- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Конкурсної комісії
приймає Кабінет Міністрів України, та
протягом десяти днів або визначає члена
Конкурсної комісії на заміну, або протягом
трьох днів звертається до Верховної Ради
України щодо необхідності визначення
члена Конкурсної комісії»;
-149- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
Останній абзац частини третьої після слів
«Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Конкурсної комісії
приймає Кабінет Міністрів України та при
цьому визначає члена Конкурсної комісії на
заміну» доповнити словами «у порядку,
встановленому цією частиною для визначення
членів Конкурсної комісії»;
-150- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
Частину четверту статті 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» викласти в такій редакції: «4.
Рішення Конкурсної комісії вважається
прийнятим, якщо за нього на засіданні

Відхилено

Відхилено

Рішення про дострокове припинення
повноважень члена Конкурсної комісії
приймає Кабінет Міністрів України та при
цьому визначає члена Конкурсної комісії на
заміну у порядку, встановленому цією
частиною для визначення членів Конкурсної
комісії";

Враховано

Відхилено

б) частину четверту викласти в такій
редакції:
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Висновки, обґрунтування

Конкурсної комісії проголосувало не менше
п’яти членів Конкурсної комісії.»;
-151- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Частину 4 статті 7 викласти в такій
редакції:
"4. Рішення Конкурсної комісії вважається
прийнятим, якщо за нього на засіданні
проголосували чотири члени Конкурсної
комісії.
Конкурсна комісія здійснює свою роботу у
формі засідань, які можуть проводитися у
режимі відеоконференції з можливою
одночасною трансляцією на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для
представників засобів масової інформації та
журналістів. Секретаріат Кабінету Міністрів
України забезпечує відео- та аудіофіксацію і
трансляцію у режимі реального часу
відповідних відео- та аудіоінформації із
засідань Конкурсної комісії на офіційному
веб-сайті Кабінету Міністрів України.
Інформація про час та місце проведення
засідання
Конкурсної
комісії
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за
48 годин до його початку.
Організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Конкурсної комісії здійснює
Секретаріат Кабінету Міністрів України."
-152- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Підпункт “б” підпункту 6 пункту 1 Розділу
І законопроекту викласти у такій редакції:
“б) частину четверту викласти у такій
редакції: “4. Рішення Конкурсної комісії
вважається прийнятим, якщо за нього на
засіданні Конкурсної комісії проголосувало
не менше чотирьох членів Конкурсної комісії,
у тому числі не менше двох членів Конкурсної
комісії, визначених Кабінетом Міністрів
України на підставі пропозицій партнерів з
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слово
«п’яти»
«чотирьох»;

замінити

словом

Пропозиції та поправки до проекту

розвитку, які протягом останніх двох років до
дня
завершення
строку
повноважень
Директора Національного бюро або до дня
дострокового припинення його повноважень
надавали Україні міжнародну технічну
допомогу у сфері запобігання і протидії
корупції. У разі рівної кількості членів
Конкурсної
комісії,
які
підтримали
поставлене на голосування рішення та
кількості членів Конкурсної комісії, які не
підтримали його або утримались при
голосуванні або не брали участь у голосуванні
через будь-яку з причин, голосування щодо
такого поставленого на голосування питання
проводиться повторно до прийняття рішення
відповідно до абзацу першого цієї частини. У
разі якщо при проведенні повторних
голосувань з відповідного питання рішення
відповідно до абзацу першого цієї частини не
прийнято протягом п’яти днів, то рішення
вважається прийнятим, якщо за нього
проголосували не менше трьох членів
Конкурсної комісії, у тому числі не менше
двох членів Конкурсної комісії, визначених
Кабінетом Міністрів України на підставі
пропозицій партнерів з розвитку, які протягом
останніх двох років до дня завершення строку
повноважень Директора Національного бюро
або до дня дострокового припинення його
повноважень надавали Україні міжнародну
технічну допомогу у сфері запобігання і
протидії корупції. Член Конкурсної комісії
може брати участь у її засіданні дистанційно
за допомогою засобів електронного зв'язку.”.
-153- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Виключити.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"4.
Рішення
Конкурсної
комісії
вважається прийнятим, якщо за нього на
засіданні Конкурсної комісії проголосувало
не менше чотирьох членів Конкурсної
комісії, у тому числі не менше двох членів
Конкурсної комісії, визначених Кабінетом
Міністрів України на підставі пропозицій
міжнародних та іноземних організацій, які
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відповідно
до
міжнародних
або
міждержавних угод протягом останніх
трьох років до дня завершення строку
повноважень Директора Національного
бюро або до дня дострокового припинення
його повноважень надавали Україні
міжнародну технічну допомогу у сфері
запобігання і протидії корупції.
72

після слів «членів Конкурсної комісії»
доповнити словами «, у тому числі не менше
двох членів Конкурсної комісії, визначених
Кабінетом Міністрів України на підставі
пропозицій партнерів з розвитку, які протягом
останніх двох років до дня завершення строку
повноважень Директора Національного бюро
або до дня дострокового припинення його
повноважень надавали Україні міжнародну
технічну допомогу у сфері запобігання і
протидії корупції, а також не менше двох
членів Конкурсної комісії, визначених
Кабінетом Міністрів України.»;

-154- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац третій підпункту б) підпункту 6
пункту 1 розділу I виключити.
-155- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Виключити.

Відхилено

-156- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Абзац двадцять другий підпункту 6 пункту
першого розділу І законопроекту викласти в
наступній редакції:
«після слів «членів Конкурсної комісії»
доповнити словами «, у тому числі не менше
двох членів Конкурсної комісії, визначених
Кабінетом Міністрів України на підставі
пропозицій комітетів Верховної Ради
України, а також не менше двох членів
Конкурсної комісії, визначених Кабінетом
Міністрів України.»;
-157- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
В абзаці третьому частини четвертої статті
7 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України» (в редакції
проекту Закону), слова та знаки «, у тому числі
не менше двох членів Конкурсної комісії,
визначених Кабінетом Міністрів України на
підставі пропозицій партнерів з розвитку, які
протягом останніх двох років до дня
завершення строку повноважень Директора
Національного бюро або до дня дострокового
припинення його повноважень надавали
Україні міжнародну технічну допомогу у

Відхилено
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сфері запобігання і протидії корупції, а також
не менше двох членів Конкурсної комісії,
визначених Кабінетом Міністрів України» вилучити;
-158- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Викласти пропоновані Законопроектом
зміни після слів «членів Конкурсної комісії» в
такій редакції: ", у тому числі не менше двох
членів Конкурсної комісії, визначених
Кабінетом Міністрів України на підставі
пропозицій партнерів з розвитку, які протягом
останніх двох років до дня завершення строку
повноважень Директора Національного бюро
або до дня дострокового припинення його
повноважень надавали Україні міжнародну
технічну допомогу у сфері запобігання і
протидії корупції, а також не менше одного
члена Конкурсної комісії, визначеного
Кабінетом Міністрів України та не менше
одного члена Конкурсної комісії, визначеного
Верховною Радою України."
-159- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Абзац третій підпункту б) пункту 6
частини першої розділу І виключити.
-160- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)

Враховано

У
пункті
першому
Розділу
І
законопроекту: 1. У статті 7: У абзаці
першому частини четвертої слова «а також не
менше двох членів Конкурсної комісії,
визначених Кабінетом Міністрів України» виключити.
-161- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Виключити
Обгрунтування:
Фактично КМУ формує весь состав
конкурсної
комісії.
Не
можна
так
зосереджувати владу в одному органі.
-162- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

у абзаці 3 підпункту б) підпункту 6)
проекту, слова "на підставі пропозицій
партнерів з розвитку, які протягом останніх
двох років до дня завершення строку
повноважень Директора Національного бюро
або до дня дострокового припинення його
повноважень надавали Україні міжнародну
технічну допомогу у сфері запобігання і
протидії корупції, а також не менше двох
членів Конкурсної комісії, визначених
Кабінетом Міністрів України" - виключити
-163- Н.д. Жмеренецький О. С. (р.к. №391)

Враховано редакційно

Доповнити частину четверту новими
абзацами такого змісту: «У разі однакової
кількості членів Конкурсної комісії, які
підтримали рішення та кількості членів
Конкурсної комісії, які не підтримали його
або утримались при голосуванні або не брали
участь у голосуванні незалежно від причин,
голосування
з
відповідного
питання
проводиться повторно до прийняття рішення
відповідно до абзацу першого цієї частини.
Якщо при проведенні повторних голосувань з
відповідного питання рішення відповідно до
абзацу першого цієї частини не прийнято
протягом десяти днів, то вважається
прийнятим рішення, за яке проголосували не
менше трьох членів Конкурсної комісії, у
тому числі не менше двох членів Конкурсної
комісії, визначених Кабінетом Міністрів
України на підставі пропозицій партнерів з
розвитку, які протягом останніх двох років до
дня
завершення
строку
повноважень
Директора Національного бюро або до дня
дострокового припинення його повноважень
надавали Україні міжнародну технічну
допомогу у сфері запобігання і протидії
корупції.».
-164- Н.д. Чернєв Є. В. (р.к. №26)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

У абзаці третьому підпункту б) підпункту
6) пункту 1 Розділу І законопроекту слова: «а
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

також не менше двох членів Конкурсної
комісії, визначених Кабінетом Міністрів
України» - виключити.
73
74

після абзацу першого доповнити новим
абзацом другим такого змісту:
«Член Конкурсної комісії може брати
участь у її засіданні дистанційно за
допомогою засобів електронного зв'язку.»;

-165- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац п’ятий підпункту б) підпункту 6
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:
«Засідання Конкурсної комісії можуть
проводитись у режимі відеоконференції з
одночасною трансляцією на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України. Член
Конкурсної комісії має право брати участь у
засіданнях Конкурсної комісії і ухваленні нею
рішень
у
віддаленому
режимі
з
використанням
електронних
засобів
відеозв'язку.».
-166- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

Слова "за допомогою засобів електронного
зв'язку." замінити словами " в режимі
відеоконференції."
-167- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
після абзацу першого доповнити новими
абзацами другим-четвертим такого змісту:
“У разі однакової кількості членів
Конкурсної комісії, які підтримали рішення та
кількості членів Конкурсної комісії, які не
підтримали його або утримались при
голосуванні або не брали участь у голосуванні
незалежно від причин, голосування з
відповідного питання проводиться повторно
до прийняття рішення відповідно до абзацу
першого цієї частини. Якщо при проведенні
повторних голосувань з відповідного питання

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

У разі однакової кількості членів
Конкурсної комісії, які підтримали рішення,
та кількості членів Конкурсної комісії, які не
підтримали його або утрималися під час
голосування, або не брали участь у
голосуванні
незалежно
від
причин,
голосування з відповідного питання
проводиться повторно до прийняття
рішення відповідно до абзацу першого цієї
частини.
Якщо при проведенні повторних
голосувань з відповідного питання рішення
відповідно до абзацу першого цієї частини
не прийнято протягом 24 годин з моменту
першого
голосування,
вважається
прийнятим рішення, за яке проголосувало не
менше трьох членів Конкурсної комісії, у
тому числі не менше двох членів Конкурсної
комісії, визначених Кабінетом Міністрів
України
на
підставі
пропозицій
міжнародних та іноземних організацій, які
відповідно
до
міжнародних
або
міждержавних угод протягом останніх
трьох років до дня завершення строку
повноважень Директора Національного
бюро або до дня дострокового припинення
його повноважень надавали Україні
міжнародну технічну допомогу у сфері
запобігання і протидії корупції.
Член Конкурсної комісії може брати
участь у її засіданні дистанційно в режимі
відеоконференції”;
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№

75

76

77

Редакція, прийнята в першому читанні

в) у частині п’ятій:

в абзаці другому слова «Офіційному
інтернет-представництві
Президента
України» замінити словами «офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України»;

в абзаці третьому слова «Президента
України» замінити словами «Кабінету
Міністрів України»;

78

абзац четвертий викласти в такій редакції:

79

«Роботу Конкурсної комісії забезпечує
Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Фінансування діяльності Конкурсної комісії

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

рішення відповідно до абзацу першого цієї
частини не прийнято протягом 24 годин з
моменту першого голосування, то вважається
прийнятим рішення, за яке проголосували не
менше трьох членів Конкурсної комісії, у
тому числі не менше двох членів Конкурсної
комісії, визначених Кабінетом Міністрів
України на підставі пропозицій міжнародних
та іноземних організацій, які відповідно до
міжнародних або міждержавних угод
протягом останніх трьох років до дня
завершення строку повноважень Директора
Національного бюро або до дня дострокового
припинення його повноважень надавали
Україні міжнародну технічну допомогу у
сфері запобігання і протидії корупції.
-168- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Частину 5 статті 7 поданого законопроекту
виключити.
-169- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У абзаці другому частини п’ятої статті 7
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» слова
«офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів
України» замінити словами «офіційних вебсайтах Кабінету Міністрів України та
Національного бюро.»;
-170- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

в абзаці другому слова «Офіційному
інтернет-представництві
Президента
України» замінити словами «офіційному
веб-сайті Кабінету Міністрів України»;

Відхилено

в абзаці третьому слова «Президента
України» замінити словами «Кабінету
Міністрів України»;

У абзаці третьому частини п’ятої статті 7
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» слова
«офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів
України» замінити словами «офіційних вебсайтах Кабінету Міністрів України та
Національного бюро.»;
-171- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац п’ятий підпункту в) підпункту 6
пункту 1 розділу I викласти у такій редакції:

Відхилено

в) у частині п’ятій:

абзац четвертий викласти в такій
редакції:
«Роботу Конкурсної комісії забезпечує
Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Фінансування діяльності Конкурсної комісії
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

та її членів може здійснюватися за рахунок
залучення міжнародної технічної допомоги.»;

«Організаційне забезпечення роботи
Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат
Кабінету Міністрів України.».
-172- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
«Роботу Конкурсної комісії забезпечує
Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Фінансування діяльності Конкурсної комісії
та її членів здійснюється за рахунок коштів
Державного бюджету України.»;
-173- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

та її членів може здійснюватися за рахунок
залучення
міжнародної
технічної
допомоги»;
Відхилено

Відхилено

Друге речення абзацу двадцять дев’ятого
підпункту 6 пункту першого розділу І
законопроекту виключити.
-174- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Речення
"Фінансування
діяльності
Конкурсної комісії та її членів може
здійснюватися
за
рахунок
залучення
міжнародної технічної допомоги." замінити
реченням
"Фінансування
діяльності
Конкурсної комісії здійснюється виключно за
рахунок коштів державного бюджету
України. Забороняються та передбачають
притягнення винних осіб до визначеної
законом відповідальності будь-які форми
прямого або непрямого неправомірно впливу,
зокрема, тиску на членів Конкурсної комісії,
їх підкупу, шантажу, тощо."
-175- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Абзац двадцять дев’ятий підпункту
шостого пункту першого розділу І
законопроєкту доповнити словами «у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України».
Обґрунтування: Пропонується визначити у
законопроекті, що фінансування діяльності
Конкурсної комісії та її членів може
здійснюватися
за
рахунок
залучення
міжнародної технічної допомоги у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
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№

80

Редакція, прийнята в першому читанні

г) у частині шостій:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Так,
зокрема,
Порядок
залучення,
використання та моніторингу міжнародної
технічної допомоги затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 15 лютого
2002 р. № 153.
-176- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Абзац пятий підпункту в) пункту 6 частини
першої Розділу І законопроекту викласти у
такій редакції:
"«Роботу Конкурсної комісії забезпечує
Секретаріат Кабінету Міністрів України.
Фінансування діяльності Конкурсної комісії
проводиться за рахунок Державного бюджету
України. Міжнародні організації, іноземні
держави можуть надавати матеріальні ресурси
з метою організації роботи Конкурсної
комісії.»;"
-177- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

г) у частині шостій:

Частину шосту статті 7 викласти в такій
редакції:
"5. Конкурсна комісія:
1) визначає та оприлюднює регламент
своєї роботи;
2) визначає та оприлюднює критерії та
методику оцінки кандидатів на посаду
Директора Національного бюро;
3) визначає умови та строки проведення
конкурсу, розміщує відповідне оголошення в
загальнодержавних
друкованих
засобах
масової інформації та на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України;
4) розглядає документи, подані особами
для участі в конкурсі;
5) проводить оцінювання професійних
знань та якостей кандидата, дослідження
матеріалів про кандидата;
6) проводить на своєму засіданні
співбесіду з відібраними кандидатами;
7)
визначає
шляхом
відкритого
голосування з числа кандидатів, які пройшли
співбесіду, одного кандидата, який згідно з
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії
має найкращі професійний досвід, знання і
якості для виконання службових обов’язків
Директора Національного бюро, а також
відповідає критеріям компетентності та
доброчесності;
вносить
подання
про
призначення кандидата на посаду Директора
Національного бюро;
8) оприлюднює на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України інформацію про
осіб, які подали заяви на участь у конкурсі, а
також інформацію про кандидатів, відібраних
для проходження співбесіди, та про
кандидата, відібраного Конкурсною комісією
для призначення на посаду Директора
Національного бюро;
9) проводить повторний конкурс у разі
відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх
невідповідністю вимогам, встановленим щодо
посади Директора Національного бюро."
81

у пункті 1:

82

після слова «визначає» доповнити словами
«та оприлюднює»;

83

після слів «регламент своєї роботи»
доповнити словами «, критерії та методику
оцінки кандидатів на посаду Директора
Національного бюро»;
у пункті 3 після слів «для участі в
конкурсі» доповнити словами «; досліджує
матеріали
про
кандидатів,
проводить
оцінювання професійних знань та якостей
кандидата»;
у пункті 4:

84

85

пункті 1 викласти в такій редакції:
"1) визначає та оприлюднює регламент
своєї роботи, критерії та методику оцінки
кандидатів
на
посаду
Директора
Національного бюро»;
-178- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Абзац тридцять третій підпункту 6 пункту
першого розділу І законопроекту виключити.
-179- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У абзаці п’ятому підпункту г) підпункту 6
пункту 1 розділу I слова «досліджує матеріали
про кандидатів» виключити.

Відхилено

пункт 3 доповнити словами та знаком «;
досліджує матеріали стосовно кандидатів,
проводить оцінку професійних знань та
якостей кандидатів»;
пункт 4 після слова «відбирає»
доповнити словами «за результатами
тестування на знання законодавства,
тестування загальних здібностей, виконання
практичного завдання, інших визначених
Конкурсною комісією тестувань та іспитів",
а після слів «проводить на своєму засіданні
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

співбесіду» - словами «щодо відповідності
кандидата критеріям компетентності та
доброчесності»;
86

87

88

після слова «відбирає» доповнити словами
«за результатами тестування на знання
законодавства,
тестування
загальних
здібностей, виконання практичного завдання,
інших визначених Конкурсною комісією
тестувань та іспитів»;

після слів «проводить на своєму засіданні
співбесіду» доповнити словами «щодо
відповідності
кандидата
критеріям
компетентності та доброчесності»;
у пункті 5:

-180- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

У абзаці сьомому підпункту г) підпункту 6
пункту 1 розділу I слова «за результатами
тестування
на
знання
законодавства,
тестування загальних здібностей, виконання
практичного завдання, інших визначених
Конкурсною комісією тестувань та іспитів»
замінити словами «за результатами складання
кваліфікаційного іспиту (тестування)».
-181- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Викласти в такій редакції "після слова
«відбирає»
доповнити
словами
«за
результатами
тестування
на
знання
законодавства, яке стосується діяльності
Національного бюро та його Директора,
виконання практичних завдань відповідно до
повноважень Директора Національного бюро,
інших, визначених Конкурсною комісією
відповідно до її повноважень згідно цього
Закону, тестувань та іспитів.»
-182- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац восьмий підпункту г) підпункту 6
пункту 1 розділу I виключити.
-183- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

пункт 5 викласти у такій редакції:

пункт 5 частини шостої статті 7 викласти у
такій редакції: "5) відбирає шляхом
відкритого голосування з числа кандидатів,
які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4
цієї частини перевірки, одного кандидата,
який згідно з обґрунтованим рішенням
Конкурсної
комісії
має
найкращий
професійний досвід, знання і якості для
виконання службових обов’язків Директора
Національного бюро; вносить подання на
розгляд Кабінету Міністрів України щодо
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№

89

90

Редакція, прийнята в першому читанні

слова «або трьох» виключити;

слова «Президенту України» замінити
словами «на розгляд Кабінету Міністрів
України»;

Пропозиції та поправки до проекту

призначення зазначеного кандидата на посаду
Директора Національного бюро;"
-184- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д. Арахамія Д.
Г. (р.к. №4)
Абзац 10, підпункту г, підпункту 6, пункту
1, Розділу І законопроєкту викласти в такій
редакції: «слова «двох або» виключити;»;

-185- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
В пункті 5 частини шостої статті 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України» (в редакції проекту Закону),
слова «подання на розгляд Кабінету Міністрів
України щодо призначення» замінити
словами «подання Прем’єр-міністру для
призначення Кабінетом Міністрів України»;
-186- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)
слова «Президенту України» замінити
словами «на розгляд Верховної Ради
України»;
-187- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
У пунктах 5, 6 частини шостої, частини
дев’ятої та десятої статті 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» передбачити внесення Конкурсною
комісією трьох відібраних нею кандидатів на
посаду Директора Національного бюро

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

"5)
відбирає
шляхом
відкритого
голосування з числа кандидатів, які
пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4
цієї частини перевірки трьох кандидатів, які
згідно
з
обґрунтованим
рішенням
Конкурсної комісії мають найкращі
професійний досвід, знання і якості для
виконання службових обов’язків Директора
Національного бюро; вносить на розгляд
Прем'єр-міністру України подання стосовно
трьох відібраних кандидатів на посаду
Директора Національного бюро;"

Враховано

Відхилено

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

64

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Прем’єр-Міністру України, який вносить
подання Кабінету Міністрів України про
призначення одного з відібраних Конкурсною
комісією кандидатів на посаду Директора
Національного бюро.
91

92
93

у пункті 6:

у пункті 6 після слів «участь у конкурсі»
доповнити словами та знаком «, результати
тестувань та іспитів стосовно кожного
кандидата", а слова «Президенту України»
замінити
словами
«Прем'єр-міністру
України»;

після слів «участь у конкурсі» доповнити
словами «, результати тестувань та іспитів
щодо кожного кандидата,»;
слова «Президенту України» замінити
словами «Кабінету Міністрів України»;
-188- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

94

Відхилено

Підпункт г) пункту 6 частини першої
Розділу І законопроекту після абзацу
чотирнадцятого доповнити новим абзацом
пятнадцятим такого змісту:
"8) звертається до кандидатів на посаду
Директора Національного бюро, а також будьяких інших фізичних чи юридичних осіб із
запитом про надання пояснень, документів чи
інформації,
необхідних
для
розгляду
кандидатів
на
посаду
Директора
Національного бюро.";
У звязку з цим абзаци п'ятнадцятийдвадцять восьмий вважати відповідно
абзацами шістнадцятим - двадцять дев'ятим.
95
96

пункт 7 після абзацу першого доповнити
новими абзацами такого змісту:
«Рішення Конкурсної комісії можуть бути
оскаржені до суду лише з питань додержання
встановленого
цим
Законом
порядку
організації та проведення конкурсу на
зайняття посади Директора Національного
бюро.

-189- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац
шістнадцятий
підпункту
г)
підпункту 6 пункту 1 розділу I виключити.
-190- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

В абзаці сорок п’ятому підпункту 6 пункту
першого розділу І законопроекту слова «лише
з питань додержання встановленого цим

пункт 7 доповнити абзацами другимчотирнадцятим такого змісту:
«Рішення Конкурсної комісії можуть
бути оскаржені до суду лише з питань
додержання встановленого цим Законом
порядку організації та проведення конкурсу
на
зайняття
посади
Директора
Національного бюро.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Законом порядку організації та проведення
конкурсу на зайняття посади Директора
Національного бюро» виключити.
-191- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Після абзацу сорок п’ятого підпункту 6
пункту першого розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Критерії та методика оцінки Конкурсною
комісією кандидатів на посаду Директора
Національного
бюро
встановлюються
Кабінетом Міністрів України».
97
98

99

Члени Конкурсної комісії з метою
здійснення своїх повноважень мають право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати
інформацію, у тому числі з обмеженим
доступом, про кандидатів на посаду
Директора Національного бюро;

2) мати на час проведення конкурсу
тимчасовий безкоштовний доступ до реєстрів,
баз даних, держателем (адміністратором) яких
є державні органи;

-192- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)
Після слів "про кандидатів на посаду
Директора Національного бюро" додати слова
"за у мови, що така інформація стосується
відповідності кандидатів вимогам цього
Закону"
-193- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Підпукт 1 пункту 7 викласти в такій
редакції: 1) збирати, перевіряти та аналізувати
інформацію, у тому числі з обмеженим
доступом (крім інформації, віднесеної до
державної таємниці відповідно до вимог
Закону
України
“Про
державну
таємницю”), про кандидатів на посаду
Директора Національного бюро;
-194- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)
Абзац дев'ятнадцятий частини шостої
статті 7 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України» викласти в
такій редакції: «2) мати на час виконання своїх

Відхилено

Враховано

Члени Конкурсної комісії з метою
здійснення своїх повноважень мають право:
збирати, перевіряти та аналізувати
інформацію, у тому числі з обмеженим
доступом (крім інформації, віднесеної до
державної таємниці відповідно до Закону
України “Про державну таємницю”), про
кандидатів
на
посаду
Директора
Національного бюро;

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено

мати на період проведення конкурсу
тимчасовий безкоштовний доступ до
реєстрів,
баз
даних,
держателем
(адміністратором) яких є державні органи;
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

повноважень тимчасовий безкоштовний
доступ до реєстрів, баз даних, держателем
(адміністратором) яких є державні органи
лише у тому обсязі, який необхідний для
здійснення ними своїх повноважень»;
-195- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Після слова "мати" додати слова ", з метою
реалізації
визначених
цим
Законом
повноважень"
100
101

102

3) брати участь у засіданнях та інших
заходах, що проводяться Конкурсною
комісією;
4) звертатися до кандидатів на посаду
Директора Національного бюро, а також будьяких інших фізичних чи юридичних осіб із
запитом про надання пояснень, документів чи
інформації,
необхідних
для
розгляду
кандидатів
на
посаду
Директора
Національного бюро;
5) з метою збору, перевірки та аналізу
інформації, у тому числі з обмеженим
доступом,
користуватися
допомогою
помічників.

-196- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Абзац двадцять перший підпункту г)
пункту 6 частини першої Розділу І виключити.

-197- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац двадцять другий підпункту г)
підпункту 6 пункту 1 розділу I виключити.
-198- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Новий абзац восьмий пункту 7 частини
шостої статті 7 Закону України «Про
Національне антикорупційне бюро України»
(в редакції проекту Закону), після слів
«користуватися допомогою помічників»,
доповнити словами «із числа співробітників
Секретаріату Кабінету Міністрів України»;
-199- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)
Доповнити словами ", персональний добір
кандидатур
яких
здійснюють
члени
Конкурсної комісії".
-200- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Відхилено

брати участь у засіданнях та інших
заходах, що проводяться Конкурсною
комісією;
звертатися до кандидатів на посаду
Директора Національного бюро, а також до
будь-яких інших фізичних чи юридичних
осіб із запитом про надання пояснень,
документів чи інформації, необхідних для
розгляду кандидатів на посаду Директора
Національного бюро;
з метою збирання, перевірки та аналізу
інформації, у тому числі з обмеженим
доступом,
користуватися
допомогою
помічників.

Відхилено

Відхилено

Виключити
5) з метою збору, перевірки та аналізу
інформації, у тому числі з обмеженим
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

103

доступом,
користуватися
допомогою
помічників.
Обгрунтування:
Помічники в цьому законі ніяк не
прописані, не мають посади та статусу, цих
абзаців про них не достатньо, для дачі їм
дозволу на таємну інформацію, більш того,
член комісії сам повинен все вивчати та
приймати рішення.
-201- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац 22 підпункту «г» підпункту 6 пункту
1 розділу І вилучити.
-202- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

104

Доповнити новим абзацом такого змісту:
"Не можуть бути помічниками членів
Конкурсної комісії особи, зазначені в пунктах
1-3 частини першої статті 13 цього Закону, та
особи, уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції»."
-203- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац двадцять третій підпункту г)
підпункту 6 пункту 1 розділу I виключити.
-204- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Після слова "Помічники" додати слова
"діють
на
основі
положення,
яке
затверджується Кабінетом Міністрів України
згідно цього Закону та"
-205- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Помічники зобов'язані забезпечувати
захист і нерозголошення персональних даних,
інформації з обмеженим доступом, що стала
відома їм у зв'язку з виконанням відповідних
обов'язків.

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Помічники зобов'язані забезпечувати
захист і нерозголошення персональних
даних, інформації з обмеженим доступом,
що стала відома їм у зв'язку з виконанням
відповідних обов'язків.

Виключити
Помічники зобов'язані забезпечувати
захист і нерозголошення персональних даних,
інформації з обмеженим доступом, що стала
відома їм у зв'язку з виконанням відповідних
обов'язків.
Обгрунтування:Помічники в цьому законі
ніяк не прописані, не мають посади та статусу,
цих абзаців про них не достатньо, для дачі їм
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дозволу на таємну інформацію, більш того,
член комісії сам повинен все вивчати та
приймати рішення.
-206- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)
Доповнити абзац реченням такого змісту:
«Загальна
кількість
помічників,
їх
правовий статус та умови діяльності
регламентуються відповідним нормативним
актом, який затверджується Кабінетом
Міністрів України.»
-207- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац 23 підпункту «г» підпункту 6 пункту
1 розділу І вилучити.
105
106

107

108

109

Члени Конкурсної комісії зобов’язані:
1) забезпечувати захист і нерозголошення
персональних даних, інформації з обмеженим
доступом, що стала відома Конкурсній
комісії, її члену у зв’язку із здійсненням
повноважень;
2) брати участь у роботі Конкурсної комісії
особисто без делегування своїх повноважень
іншим особам, у тому числі іншим членам
Конкурсної комісії;
3) не використовувати в цілях інших, ніж
для виконання своїх обов’язків як членів
Конкурсної комісії, персональні дані та іншу
інформацію, що стала їм відома у зв’язку з
участю в роботі Конкурсної комісії;
4) повідомити Конкурсну комісію про те,
що член Конкурсної комісії перебуває чи
перебував в особистих чи ділових стосунках із
таким кандидатом та/або про наявність іншого
конфлікту інтересів або обставин, що можуть
вплинути на об’єктивність та безсторонність
під час прийняття ним рішення щодо
кандидата
на
посаду
Директора
Національного бюро та відмовитися (заявити
самовідвід) від участі у зборі інформації про
такого кандидата і розгляді питання про
нього.».

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Члени Конкурсної комісії зобов’язані:
забезпечувати захист і нерозголошення
персональних
даних,
інформації
з
обмеженим доступом, що стала їм відома у
зв’язку із здійсненням повноважень;
брати участь у роботі Конкурсної комісії
особисто
без
делегування
своїх
повноважень іншим особам, у тому числі
іншим членам Конкурсної комісії;
не використовувати в інших цілях, ніж
для виконання своїх обов’язків як членів
Конкурсної комісії, персональні дані та іншу
інформацію, що стала їм відома у зв’язку з
участю в роботі Конкурсної комісії;
повідомляти Конкурсну комісію про те,
що член Конкурсної комісії перебуває чи
перебував в особистих чи ділових стосунках
із кандидатом на посаду Директора
Національного бюро та/або про наявність
іншого конфлікту інтересів або обставин,
що можуть вплинути на об’єктивність та
безсторонність під час прийняття рішення
таким членом стосовно такого кандидата та
відмовлятися (заявляти самовідвід) від
участі у збиранні інформації про такого
кандидата і розгляді питання про нього»;
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110

ґ) у частині сьомій слова «Президента
України» замінити словами «Кабінету
Міністрів України»;

111

д) у частині восьмій слова «Президента
України» замінити словами «Кабінету
Міністрів України»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-208- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У абзаці другому частини сьомої статті 7
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне бюро України» слова
«офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів
України» замінити словами «офіційних вебсайтах Кабінету Міністрів України та
Національного бюро.»;
-209- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Частину сьому статті 7 викласти в такій
редакції:
"7. Конкурсна комісія вносить подання про
призначення кандидата на посаду Директора
Національного бюро Прем’єр-міністру, який
зобов’язаний внести відповідне подання на
розгляд Кабінету Міністрів України протягом
14 днів з дня його внесення Конкурсною
комісією.
Прем’єр-міністр не може відмовити у
внесенні на розгляд Кабінету Міністрів
України подання про призначення кандидата
на посаду Директора Національного бюро,
визначеного Конкурсною комісією, а Кабінет
Міністрів України не може відмовити у
призначенні такого кандидата на посаду
Директора Національного бюро."
-210- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

У частині восьмій статті 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» слова «офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України» замінити
словами «офіційних веб-сайтах Кабінету
Міністрів України та Національного бюро.»;
-211- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

ґ) у абзаці другому частини сьомої слова
«Президента України» замінити словами
«Кабінету Міністрів України»;

д) в абзаці сьомому частини восьмої
слова «Президента України» замінити
словами «Кабінету Міністрів України»;

Частину восьму статті 7 викласти в такій
редакції:
"8. Члени Конкурсної комісії мають право:
1) збирати, перевіряти та аналізувати
інформацію, у тому числі з обмеженим
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е) частину дев’яту викласти у такій
редакції:
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доступом, про кандидатів на посаду
Директора Національного бюро;
2) мати безкоштовний доступ до реєстрів,
баз даних, держателем (адміністратором) яких
є державні органи;
3) брати участь у засіданнях та інших
заходах, що проводяться Конкурсною
комісією;
4) звертатися до кандидатів на посаду
Директора Національного бюро, а також будьяких інших фізичних чи юридичних осіб із
запитом про надання пояснень, документів чи
інформації,
необхідних
для
розгляду
кандидатів
на
посаду
Директора
Національного бюро;
5) залучати для розгляду питань добору
кандидатів міжнародних експертів у сфері
запобігання і протидії корупції з за їх згодою;
6) з метою збору, перевірки та аналізу
інформації, у тому числі з обмеженим
доступом,
користуватися
допомогою
помічників, які визначаються із числа
співробітників
Секретаріату
Кабінету
Міністрів України."
-212- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Частину дев'яту викласти в такій редакції:
"9. Члени Конкурсної комісії зобов’язані:
1) забезпечувати захист і нерозголошення
персональних даних, інформації з обмеженим
доступом, що стала відома Конкурсній
комісії, її члену у зв’язку із здійсненням
повноважень;
2) брати участь у роботі Конкурсної комісії
особисто без делегування своїх повноважень
іншим особам, у тому числі іншим членам
Конкурсної комісії;
3) не використовувати в цілях інших, ніж
для виконання своїх обов’язків як членів
Конкурсної комісії, персональні дані та іншу
інформацію, що стала їм відома у зв’язку з
участю в роботі Конкурсної комісії;

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

е) частину дев’яту викласти в такій
редакції:
«9. Конкурсна комісія вносить подання
стосовно трьох відібраних кандидатів на
посаду Директора Національного бюро
Прем’єр-міністру
України,
який
зобов’язаний протягом п’яти днів з дня його
внесення Конкурсною комісією внести на
розгляд до Кабінету Міністрів України
подання про призначення одного з
відібраних
Конкурсною
комісією
кандидатів
на
посаду
Директора
Національного бюро";
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«9. Конкурсна комісія вносить подання про
призначення кандидатів на посаду Директора
Національного бюро Прем’єр-міністру, який
зобов’язаний внести відповідне подання на

Пропозиції та поправки до проекту

відмовитися від участі у зборі інформації про
кандидата
на
посаду
Директора
Національного бюро, розгляді питання про
такого кандидата, якщо член Конкурсної
комісії перебуває чи перебував в особистих чи
ділових стосунках із таким кандидатом та/або
в разі наявності іншого конфлікту інтересів
або обставин, що можуть вплинути на
об’єктивність та безсторонність під час
прийняття членом Конкурсної комісії рішення
щодо кандидата на посаду Директора
Національного бюро.
Член Конкурсної комісії при здійсненні
своїх повноважень є незалежним від будьякого незаконного впливу, тиску або
втручання."
-213- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
е) частину дев’яту викласти у такій
редакції: «9. Конкурсна комісія вносить
подання про трьох відібраних кандидатів на
посаду Директора Національного бюро
Прем’єр-міністру України, який зобов’язаний
протягом п’яти днів з дня його внесення
Конкурсною комісією внести на розгляд
Кабінету Міністрів України подання про
призначення одного з відібраних Конкурсною
комісією кандидатів на посаду Директора
Національного бюро.
Абзац другий частини дев'ятої виключити.
-214- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)
«9. Конкурсна комісія вносить подання про
призначення кандидата на посаду Директора
Голові Верховної Ради України, який

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено
є) доповнити частиною десятою такого
змісту:
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розгляд Кабінету Міністрів України протягом
10 днів з дня його внесення Конкурсною
комісією.

зобов’язаний внести відповідне подання на
розгляд Верховної Ради України протягом
10 днів з дня його внесення Конкурсною
комісією.
Обгрунтування:
Верховна Рада України голосуванням має
затверджувати обраного конкурсною комісієї
кандидата. Верховна Рада України має різні
політичні партії, опозицію, має різні погляди
ніж в влади, більш неупереджений орган, ніж
орган влади – КМУ.
-215- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
є) доповнити новою частиною десятою
такого змісту: “10. Кабінет Міністрів України
протягом десяти днів з дня внесення Прем’єрМіністром України подання про призначення
кандидата
на
посаду
Директора
Національного бюро на відкритому засіданні
призначає таку особу на посаду Директора
Національного бюро.”;
-216- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Мошенець О.
В. (р.к. №55), Н.д. Одарченко А. М. (р.к.
№371), Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45),
Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д.
Янченко Г. І. (р.к. №5)
Частину 10 доповнити новим абзацом
такого змісту:У разі неприйняття Кабінетом
Міністрів України рішення про призначення
на посаду Директора Національного бюро
особи, визначеної в поданні Прем’єр-Міністра
України, він невідкладно вносить на розгляд
Кабінету Міністрів України подання щодо
трьох відібраних Конкурсною комісією

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

“10. Кабінет міністрів України протягом
десяти днів з дня внесення Прем’єрміністром
України
подання
про
призначення
кандидата
на
посаду
Директора
Національного
бюро
на
відкритому засіданні призначає таку особу
на посаду Директора Національного бюро.

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

У разі якщо Кабінет Міністрів України не
прийняв рішення про призначення на посаду
Директора Національного бюро особи,
зазначеної в поданні Прем’єр-міністра
України, він невідкладно вносить на розгляд
до Кабінету Міністрів України подання
стосовно трьох відібраних Конкурсною
комісією кандидатів. У такому разі
призначеною
на
посаду
Директора
Національного бюро вважається особа,
кандидатуру якої на відкритому засіданні
Кабінету
Міністрів
України,
що
проводиться
невідкладно,
під
час
рейтингового голосування підтримали
найбільше членів Кабінету Міністрів
України;

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету
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Кабінет Міністрів України на відкритому
засіданні призначає одного з двох поданих
Конкурсною комісією кандидатів Директором
Національного бюро.»;
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Висновки, обґрунтування

кандидатів. У такому разі призначеною на
посаду Директора Національного бюро
вважається особа, яку на відкритому засіданні
Кабінету Міністрів України, що проводиться
невідкладно,
під
час
рейтингового
голосування, підтримали найбільше членів
Кабінету Міністрів України.
-217- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

абзац другий частини дев`ятої статті 7
викласти у такій редакції: "Кабінет Міністрів
України на відкритому засіданні призначає
поданого Конкурсною комісією кандидата
Директором Національного бюро."
-218- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Виключити
Обгрунтування:
1. По-перше Верховна Рада України
голосуванням має затверджувати обраного
конкурсною комісієї кандидата. Верховна
Рада України має різні політичні партії,
опозицію, має різні погляди ніж в влади,
більш неупереджений орган, ніж орган влади
– КМУ.
2. А по-друге, кандидата має обрати
комісія, а не хтось інший.
-219- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д. Арахамія Д.
Г. (р.к. №4)
В абзаці 3, підпункту е, підпункту 6,
пункту 1, Розділу І законопроєкту слова
«двох» замінити словами «трьох».
-220- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Додати до статті 7 частину десяту в такій
редакції:
"10. Особа, яка претендує на участь у
конкурсі, подає у визначений в оголошенні
строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням
згоди на проведення спеціальної перевірки
відповідно до цього Закону та на обробку
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

персональних даних відповідно до Закону
України “Про захист персональних даних”;
2) автобіографію, що містить: прізвище,
ім’я та по батькові (за наявності), число,
місяць, рік і місце народження, громадянство,
відомості про освіту, трудову діяльність,
посаду (заняття), місце роботи, громадську
роботу (у тому числі на виборних посадах),
членство у політичних партіях, у тому числі в
минулому, наявність трудових або будь-яких
інших договірних відносин з політичною
партією протягом двох років, що передують
дню подання заяви (незалежно від тривалості
таких відносин), контактний номер телефону
та адресу електронної пошти, відомості про
наявність
чи
відсутність
судимості,
накладення на особу адміністративного
стягнення за вчинення правопорушення,
пов’язаного з корупцією;
3) мотиваційний лист, у якому особа
викладає свої мотиви обрання на посаду
Директора Національного бюро та своє
бачення можливої майбутньої діяльності на
цій посаді;
4) копію декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за рік, що передує року, в
якому було оприлюднено оголошення про
конкурс, та посилання на відповідну сторінку
Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
5) інші документи, подання яких
передбачене цим Законом для проведення
спеціальної перевірки.
Відомості з поданих відповідно до цієї
статті документів мають бути оприлюднені
протягом трьох робочих днів після закінчення
строку подання заяв на конкурс на офіційному
веб- сайті Кабінету Міністрів України, крім
відомостей, які відповідно до цього Закону
віднесені до інформації з обмеженим

75

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

доступом, та відомостей про контактний
номер телефону, адресу електронної пошти
кандидата."
-221- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

Доповнити новою частиною десятою
такого змісту «10. Конкурсна комісія вносить
подання про призначення кандидатів на
посаду Директора Національного бюро
Прем’єр-міністру, який зобов’язаний внести
відповідне подання на розгляд Кабінету
Міністрів України протягом 10 днів з дня його
внесення Конкурсною комісією. Кабінет
Міністрів України на відкритому засіданні
призначає одного з двох поданих Конкурсною
комісією
кандидатів
Директором
Національного бюро.» Частину 9 –
виключити.
116
117

7) у частині першій статті 8:
пункт 2 після слова «визначає» доповнити
словами «кількість заступників Директора
Національного бюро та»;

7) у частині першій статті 8:
-222- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
В пункті 2 частини першої статті 8 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України» (в редакції проекту Закону),
слова «кількість заступників Директора
Національного бюро та» - вилучити;
-223- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Пункт 2 частини першої статті
законопроекту виключити.
-224- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

пункт 2 після слова «визначає»
доповнити словами «кількість заступників
Директора Національного бюро та»;

Відхилено

8
Відхилено

Виключити
118

у пункті 11 слова «вносить Президенту
України подання про присвоєння рангів
державних службовців та спеціальних звань
вищого
начальницького
складу
Національного бюро» замінити словами
«вносить Кабінету Міністрів України подання
про присвоєння рангів державних службовців
та вносить Президенту України подання про

-225- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)
Пункт 11 частини першої статтті 8
викласти в такій редакції:
"11) у встановленому законодавством
порядку
присвоює
ранги
державних
службовців працівникам Національного бюро
та спеціальні звання особам начальницького
складу; вносить Президенту України подання

Враховано редакційно

у пункті 11 слова "рангів державних
службовців та” виключити;
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присвоєння спеціальних звань вищого
начальницького складу Національного бюро»;

про присвоєння спеціальних звань вищого
начальницького складу Національного бюро;"
-226- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

119

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

після пункту 13 частини першої статті 8
доповнити новим пунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) представляє питання діяльності
Національного бюро у Кабінеті Міністрів
України; має право брати участь у засіданнях
Кабінету Міністрів України з правом
дорадчого голосу;"
120
121

122

після пункту 14 доповнити новим пунктом
14-1 такого змісту:
«14-1) представляє питання діяльності
Національного бюро на засіданнях Кабінету
Міністрів України, подає на розгляд Кабінету
Міністрів України розроблені Національним
бюро проекти законів, актів Президента
України та Кабінету Міністрів України;»;
8) частину другу статті 10 після слів
«заступників
Директора
Національного
бюро» доповнити словами «, призначення на
які здійснюється Директором Національного
бюро
без
обов’язкового
проведення
відкритого конкурсу»;

доповнити пунктом 141 такого змісту:

-227- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Підпункт 8 пункту 1 розділу I виключити.
-228- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
В пункті перший Розділу І законопроекту:
Доповнити новим підпунктом 8 наступного
змісту: 8) Частину першу статті 17 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України» доповнити новим пунктом 20
такого
змісту:
«20)
впроваджувати
устаткування, необхідне для здійснення
Національним бюро заходів зі зняття
інформації
з
транспортних
телекомунікаційних мереж в порядку
визначеному Кримінальним процесуальним
кодексом України;». Нумерацію пунктів
змінити відповідно.
-229- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.

Враховано редакційно

«141) представляє питання щодо
діяльності
Національного
бюро
на
засіданнях Кабінету Міністрів України,
подає на розгляд до Кабінету Міністрів
України розроблені Національним бюро
проекти законів, актів Президента України
та Кабінету Міністрів України»;
8) абзац перший частини п’ятої статті 10
доповнити
словами
та
знаком
“,
призначення
на
які
здійснюється
Директором Національного бюро без
обов’язкового
проведення
відкритого
конкурсу”;
9) частину першу статті 17 доповнити
пунктом 20 такого змісту:
“20)
впроваджувати
устаткування,
необхідне для здійснення Національним
бюро заходів із зняття інформації з
транспортних телекомунікаційних мереж у
порядку,
визначеному
Кримінальним
процесуальним кодексом України”;

Враховано
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124

9) частину шосту статті 26 викласти у такій
редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Частину другу статті 10:
У підпункті 8 пункту 1 розділу І
законопроекту слово «другу» замінити словом
«п’яту»
8) частину п’яту статті 10 після слів
“заступників Директора Національного бюро”
доповнити словами “, призначення на які
здійснюється Директором Національного
бюро
без
обов’язкового
проведення
відкритого конкурсу”;
-230- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
В частині другій статті 10 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» (в редакції проекту Закону), слова
«призначення
на
які
здійснюється
Директором
Національного
бюро
без
обов’язкового
проведення
відкритого
конкурсу» - вилучити;
-231- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
Підпункт дев’ятий пункту 1 розділу І
законопроекту викласти у наступній редакції:
«частину шосту статті 26 викласти у такій
редакції:
«6.
Щороку
проводиться
аудит
ефективності
використання
бюджетних
коштів та зовнішня незалежна оцінка (аудит)
ефективності діяльності Національного бюро,
яка здійснюється в порядку визначеному
статтею 26-1 цього закону щодо операційної
та інституційної незалежності Національного
бюро, у тому числі шляхом вибіркового
аудиту кримінальних проваджень досудове
розслідування
у
яких
здійснювалося
Національним бюро та було закрито з підстав,
визначених статтею 284 Кримінального
процесуального кодексу України.

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено

Відхилено

10) у статті 26:
а) частину шосту виключити;
б) доповнити частиною сьомою такого
змісту:
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«6. Щороку проводиться зовнішня
незалежна оцінка (аудит) ефективності
діяльності Національного бюро.

Пропозиції та поправки до проекту

Аудит
ефективності
використання
бюджетних коштів Національного бюро
здійснюється
Рахунковою
палатою.
Результати аудиту використання бюджетних
коштів Національного бюро оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Рахункової палати і
Національного
бюро
і
направляється
Рахунковою палатою Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України протягом п’яти днів з дня їх
затвердження.».
-232- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
Абзац другий підпункту 9 пункту 1 розділу
I викласти у такій редакції:
«Щороку проводиться зовнішня незалежна
оцінка (аудит) ефективності діяльності
Національного бюро, у тому числі шляхом
вибіркового
аудиту
кримінальних
проваджень, досудове розслідування у яких
здійснювалося Національним бюро та було
завершено.»
-233- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Частину шосту статті 26 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» (в редакції проекту Закону),
викласти в наступній редакції: «6. Щороку
проводиться зовнішня незалежна оцінка
(аудит)
ефективності
діяльності
Національного бюро шляхом вибіркового
аудиту кримінальних проваджень : - досудове
розслідування
у
яких
здійснювалося
Національним бюро та було закрито з підстав,
визначених статтею 284 Кримінального
процесуального кодексу України; - досудове
розслідування
у
яких
здійснюється
Національним
бюро
здійснюється
з
недотриманнях
розумних
строків
кримінального
провадження.
Оцінку
проводить Комісія з проведення зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

"7. Щороку проводиться зовнішня
незалежна оцінка (аудит) ефективності
діяльності Національного бюро.
Одночасно з проведенням зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного бюро щороку
проводиться зовнішня незалежна оцінка
(аудит)
ефективності
діяльності
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури.
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

діяльності Національного бюро (далі - Комісія
з проведення оцінки) у складі трьох осіб, які
призначаються Кабінетом Міністрів України
Рішення про початок формування Комісії з
проведення оцінки ухвалює Кабінет Міністрів
України не пізніше, ніж за тридцять
календарних днів до збігу річного строку з
дати
затвердження
останнього
звіту
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро.
Членами Комісії з проведення оцінки можуть
бути особи, які є громадянами України,
володіють державною мовою, мають вищу
юридичну освіту та стаж професійної
діяльності у сфері права не менше
п’ятнадцяти років, є фахівцями у галузі
кримінального
та
кримінальнопроцесуального права, належить до правничої
професії та відповідають критерію політичної
нейтральності. Комісія з проведення оцінки є
повноважною у разі призначення до її складу
не менше двох осіб. Комісія з проведення
оцінки затверджує та оприлюднює на
офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів
України критерії та методику проведення
оцінювання
ефективності
діяльності
Національного бюро. Члени Комісії з
проведення оцінки діють незалежно та не
повинні виконувати будь-які доручення,
вказівки, надані будь-якою особою. Членам
Комісії з проведення зовнішньої незалежної
оцінки надається доступ до інформації, що
містить таємницю досудового розслідування.
Строк роботи Комісії з проведення оцінки
становить шість місяців з дня її формування.
У разі виявлення під час проведення оцінки
(аудиту) порушень законодавства, інших
обставин, що можуть свідчити про вчинення
дисциплінарного
правопорушення
працівником Національного бюро, Комісія з
проведення оцінки інформує підрозділ
внутрішнього контролю Національного бюро,
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а
за
наявності
підстав
інформує
правоохоронні органи. У разі виявлення під
час проведення оцінки (аудиту) обставин, що
можуть
свідчити
про
вчинення
дисциплінарного
правопорушення
прокурором Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури Комісія з проведення оцінки
направляє скаргу до відповідного органу, що
здійснює дисциплінарне провадження щодо
прокурорів, а за наявності підстав інформує
правоохоронні органи. Про виявлені недоліки
роботи прокурорів Комісія з проведення
оцінки інформує суб'єктів, відповідальних за
оцінювання якості роботи прокурорів
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури відповідно до Закону України
“Про прокуратуру”. Члени Комісії з
проведення оцінки діють незалежно та не
повинні виконувати будь-які доручення,
вказівки щодо змісту, результатів проведення
цієї оцінки (аудиту), надані будь-якою
особою. У разі створення штучних перешкод
у роботі членів Комісії з проведення оцінки,
ненадання їм інформації з боку Національного
бюро для здійснення своїх повноважень,
Комісія ухвалює висновок про неефективність
його діяльності та неналежне виконання
обов’язків його Директором. Для проведення
оцінки члени Комісії з проведення оцінки
мають право: 1) доступу до матеріалів
кримінальних
проваджень,
досудове
розслідування у якому здійснювалося
Національним бюро, іншої інформації
(документів) у володінні Національного бюро,
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури (з урахуванням обмежень,
передбачених
Законом
України
“Про
державну
таємницю”);
2)
проводити
конфіденційні інтерв’ю з працівниками
Національного
бюро,
прокурорами
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури, працівниками інших державних
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органів, а також іншими особами, які
володіють
інформацією
(документами),
необхідними для проведення оцінки; 3)
звертатися до державних органів, будь-яких
фізичних чи юридичних осіб із запитом про
надання пояснень, документів чи інформації,
необхідних для проведення оцінки; 4)
залучати для розгляду питань оцінки
Національного бюро міжнародних експертів у
сфері запобігання і протидії корупції за їх
згодою;
4)
користуватися
допомогою
помічників
із
числа
співробітників
Секретаріату Кабінету Міністрів України.
Члени Комісії з проведення оцінки, помічники
зобов'язані
забезпечувати
захист
та
нерозголошення
персональних
даних,
інформації з обмеженим доступом, що стали
їм відомі у зв’язку із здійсненням своїх
повноважень Члени Комісії з проведення
оцінки не можуть втручатися у здійснення
досудового
розслідування
Висновок
незалежної зовнішньої оцінки (аудиту)
діяльності Національного бюро вважається
ухваленим, якщо за нього проголосували два
члени Комісії з проведення оцінки. Висновок
незалежної зовнішньої оцінки (аудиту)
діяльності
Національного
бюро
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України протягом п'яти
днів з дня його затвердження і включається як
додаток до письмового звіту Національного
бюро та заслуховується Верховною Радою
України.
Організаційно-технічне
забезпечення діяльності Комісії з проведення
оцінки здійснює Секретаріат Кабінету
Міністрів України. Фінансування діяльності
Комісії з проведення оцінки та її членів, може
здійснюватися
за
рахунок
залучення
міжнародної технічної допомоги.»
-234- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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частину шосту статті 26 викласти в такій
редакції:
"6. Кожні два роки проводиться аудит
ефективності
використання
бюджетних
коштів та зовнішня незалежна оцінка (аудит)
ефективності діяльності Національного бюро,
яка здійснюється в порядку визначеному
статтею 26-1 цього закону щодо операційної
та інституційної незалежності Національного
бюро, у тому числі шляхом вибіркового
аудиту:
- кримінальних проваджень досудове
розслідування
у
яких
здійснювалося
Національним бюро та було закрито з підстав,
визначених статтею 284 Кримінального
процесуального кодексу України;
- кримінальних проваджень досудове
розслідування
у
яких
здійснюється
Національним бюро понад 3 роки та на день
проведення аудиту не закінчено;
Аудит
ефективності
використання
бюджетних коштів Національного бюро
здійснюється
Рахунковою
палатою.
Результати аудиту використання бюджетних
коштів Національного бюро оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Рахункової палати і
Національного
бюро
і
направляється
Рахунковою палатою Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України протягом п’яти днів з дня їх
затвердження."
-235- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

"6. Кожні два роки проводиться аудит
ефективності
використання
бюджетних
коштів та зовнішня незалежна оцінка (аудит)
ефективності діяльності Національного бюро,
яка здійснюється в порядку визначеному
статтею 26-1 цього закону щодо операційної
та інституційної незалежності Національного
бюро, у тому числі шляхом вибіркового
аудиту:
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- кримінальних проваджень досудове
розслідування
у
яких
здійснювалося
Національним бюро та було закрито з підстав,
визначених статтею 284 Кримінального
процесуального кодексу України;
- кримінальних проваджень досудове
розслідування
у
яких
здійснюється
Національним бюро понад 3 роки та на день
проведення аудиту не закінчено;
Аудит
ефективності
використання
бюджетних коштів Національного бюро
здійснюється
Рахунковою
палатою.
Результати аудиту використання бюджетних
коштів Національного бюро оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Рахункової палати і
Національного
бюро
і
направляється
Рахунковою палатою Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України протягом п’яти днів з дня їх
затвердження."
-236- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
У частині сьомій статті 26, новому пункті
6 розділу І законопроекту, пункті 7 розділу ІІ
законопроекту
передбачити
проведення
одночасно
з
проведенням
зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного антикорупційного
бюро
України
щорічної
зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури у порядку, встановленому
статтею 26 Закону України "Про Національне
антикорупційне бюро України".
-237- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено
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Оцінку проводить Комісія з проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
(далі - Комісія з проведення оцінки) у складі
трьох осіб, які призначаються Кабінетом
Міністрів України на підставі пропозицій
партнерів з розвитку, які протягом останніх
двох років до проведення оцінки надавали
Україні міжнародну технічну допомогу у
сфері запобігання і протидії корупції.

Пропозиції та поправки до проекту

частину шосту статті 26 викласти в такій
редакції:
"6. Кожні два роки проводиться аудит
ефективності
використання
бюджетних
коштів та зовнішня незалежна оцінка (аудит)
ефективності діяльності Національного бюро,
яка здійснюється в порядку визначеному
частиною 7 статті 26 цього закону щодо
операційної та інституційної незалежності
Національного бюро, у тому числі шляхом
вибіркового аудиту:
- кримінальних проваджень досудове
розслідування
у
яких
здійснювалося
Національним бюро та було закрито з підстав,
визначених статтею 284 Кримінального
процесуального кодексу України;
- кримінальних проваджень досудове
розслідування
у
яких
здійснюється
Національним бюро понад 3 роки та на день
проведення аудиту не закінчено;
Аудит
ефективності
використання
бюджетних коштів Національного бюро
здійснюється
Рахунковою
палатою.
Результати аудиту використання бюджетних
коштів Національного бюро оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Рахункової палати і
Національного
бюро
і
направляється
Рахунковою палатою Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України протягом п’яти днів з дня їх
затвердження."
-238- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)
У абзаці третьому підпункту 9 пункту 1
розділу I слова «на підставі пропозицій
партнерів з розвитку, які протягом останніх
двох років до проведення оцінки надавали
Україні міжнародну технічну допомогу у
сфері запобігання і протидії корупції»
виключити.
-239- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Оцінку, зазначену в абзацах першому і
другому цієї частини, проводить Комісія з
проведення зовнішньої незалежної оцінки
(аудиту)
ефективності
діяльності
Національного бюро та Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (далі Комісія з проведення оцінки) у складі трьох
осіб,
які
призначаються
Кабінетом
Міністрів України на підставі пропозицій
міжнародних та іноземних організацій, які
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

відповідно
до
міжнародних
або
міждержавних угод протягом останніх
трьох років до проведення оцінки надавали
Україні міжнародну технічну допомогу у
сфері запобігання і протидії корупції.

Оцінку проводить Комісія з проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
(далі - Комісія з проведення оцінки) у складі
чотирьох осіб, двоє з яких призначаються
Кабінетом Міністрів України та двоє з яких
призначаються Верховною Радою України.
Пункт 51 Висновку Венеціанської комісії
№ 896/2017: «To conclude, the Venice
Commission underscores that the involvement of
international/foreign donors is an exceptional
measure and should therefore naturally be
limited in time.».
-240- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Абзац третій підпункту 9 пункту першого
розділу І законопроекту викласти в наступній
редакції:
«Оцінку проводить Комісія з проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
(далі - Комісія з проведення оцінки) у складі
трьох осіб, які призначаються Кабінетом
Міністрів України на підставі пропозицій
комітету Верховної Ради України, до
предмету відання якого відноситься правове
регулювання та організація діяльності
Національного
антикорупційного
бюро
України.».
-241- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Абз. 2 ч. 6 ст. 26 викласти в такій редакції
"Оцінку проводить Комісія з проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
(далі - Комісія з проведення оцінки) у складі
чотирьох осіб, з яких одну особу визначає
Кабінет Міністрів України самостійно, дві
особи на підставі пропозицій партнерів з
розвитку, які протягом останніх двох років до
дня
завершення
строку
повноважень
Директора Національного бюро або до дня
дострокового припинення його повноважень
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№

128

Редакція, прийнята в першому читанні

Визначення партнерів з розвитку та
подання ними пропозицій щодо кандидатів до
складу Комісії з проведення оцінки
здійснюється відповідно до частини третьої
статті 7 цього Закону.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

надавали Україні міжнародну технічну
допомогу у сфері запобігання і протидії
корупції та одну особу визначає Верховна
Рада України. "
-242- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Абзац третій пункту 9 частини першої
Розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"Оцінку проводить Комісія з проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
(далі - Комісія з проведення оцінки) у складі
трьох осіб, які призначаються Кабінетом
Міністрів України."
-243- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Виключити
Обгрунтування:
Фактично КМУ зможе призначити в
комісію кого забажає, тому що критерії
"партнерів з розвитку" так нечітко прописані,
що можна буде під них будь яку організацію
вписати. Крім цього, якщо звільняти буде
КМУ - то це взагалі в одному органі весь
вплив на НАБУ й можна буде будь якого
директора так звільняти.
-244- Н.д. Ковальов О. І. (р.к. №387)

Відхилено

у абзаці 3 підпункту 9) слова "на підставі
пропозицій партнерів з розвитку, які протягом
останніх двох років до проведення оцінки
надавали Україні міжнародну технічну
допомогу у сфері запобігання і протидії
корупції" - виключити
-245- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац четвертий підпункту 9 пункту 1
розділу I виключити.
-246- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Виключити.

Відхилено

-247- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Визначення міжнародних та іноземних
організацій та подання ними пропозицій
стосовно кандидатів до складу Комісії з
проведення оцінки здійснюється відповідно
до частини третьої статті 7 цього Закону.

87

№
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129

Рішення про початок формування Комісії з
проведення оцінки ухвалює Кабінет Міністрів
України не пізніше, ніж за тридцять
календарних днів до збігу річного строку з
дати
затвердження
останнього
звіту
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро.

130

Комісія з проведення оцінки затверджує та
оприлюднює критерії та методику проведення
оцінювання
ефективності
діяльності
Національного бюро.

131

Членами Комісії з проведення оцінки
можуть бути особи, які мають значний досвід
роботи в органах досудового розслідування,
прокуратури, судах за кордоном чи
міжнародних
організаціях,
володіють
необхідними знаннями та навичками для
проведення оцінки (аудиту), а також мають
бездоганну ділову репутацію. Не можуть бути
членами Комісії з проведення оцінки особи,
зазначені в пунктах 1-3 частини першої статті
13 цього Закону, та особи, уповноважені на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції».

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац четвертий підпункту 9 пункту
першого розділу І законопроекту виключити.
-248- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Рішення про початок формування Комісії з
проведення оцінки ухвалює Кабінет Міністрів
України не пізніше, ніж за тридцять
календарних днів до збігу річного строку з
дати
затвердження
останнього
звіту
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро.
В день прийняття такого Рішення, Кабінет
міністрів України звертається до Верховної
Ради України щодо призначення трьох
членів Комісії.

Висновки, обґрунтування

Відхилено

-249- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)

Враховано

Перше речення абзацу сьомого пункту 9)
частини першої розділу І законопроекту
викласти у наступній редакції:
"Членами Комісії з проведення оцінки
можуть бути особи, які мають не менше
п’яти років досвіду роботи в органах
досудового розслідування, прокуратури,
судах за кордоном чи міжнародних
організаціях,
володіють
необхідними
знаннями та навичками для проведення
оцінки (аудиту), а також мають бездоганну
ділову репутацію. Не можуть бути членами
Комісії з проведення оцінки особи, зазначені в
пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього
Закону, та особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування відповідно до Закону
України "Про запобігання корупції"."
-250- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Рішення про початок формування
Комісії з проведення оцінки ухвалює
Кабінет Міністрів України не пізніше ніж за
тридцять календарних днів до закінчення
річного строку з дати затвердження
останнього звіту зовнішньої незалежної
оцінки (аудиту) ефективності діяльності
Національного бюро та Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури.

Комісія з проведення оцінки затверджує
та оприлюднює критерії та методику
проведення
оцінювання
ефективності
діяльності
Національного
бюро
та
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури.
Членами Комісії з проведення оцінки
можуть бути особи, які мають досвід роботи
в органах досудового розслідування,
прокуратури, судах за кордоном чи в
міжнародних організаціях не менше п’яти
років, володіють необхідними знаннями та
навичками для проведення оцінки (аудиту),
а також мають бездоганну ділову репутацію.
Не можуть бути членами Комісії з
проведення оцінки особи, зазначені в
пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього
Закону, та особи, уповноважені на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування відповідно до Закону
України “Про запобігання корупції”.
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Пропозиції та поправки до проекту

У абзаці сьомому підпункту 9 пункту 1
розділу I слова «які мають» замінити словами
«які є громадянами України, володіють
державною мовою, мають вищу юридичну
освіту та стаж професійної діяльності у сфері
права не менше десяти років».
-251- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Членами Комісії з проведення оцінки
можуть бути особи, які мають не менше як
десятирічний досвід роботи в органах
досудового розслідування, прокуратури,
судах за кордоном чи міжнародних
організаціях,
володіють
необхідними
знаннями та навичками для проведення
оцінки (аудиту), а також мають бездоганну
ділову репутацію. Не можуть бути членами
Комісії з проведення оцінки особи, зазначені в
пунктах 1-3 частини першої статті 13 цього
Закону, та особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування відповідно до Закону
України «Про запобігання корупції».
-252- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)
В абзаці сьомому підпункту 9 пункту
першого розділу І законопроекту друге
речення викласти в наступній редакції:
«Не можуть бути членами Конкурсної
комісії особи, які не відповідають вимогам,
зазначеним в пунктах 1-4 частини першої
статті 13 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”.».
-253- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Абзац сьомий пункту 9 частини першої
Розділу І законопроекту викласти у такій
редакції:
"Членами Комісії з проведення оцінки
можуть бути особи, які мають не менше
п’ятирічного досвіду роботи в органах
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

досудового розслідування, прокуратури,
судах, володіють необхідними знаннями та
навичками для проведення оцінки (аудиту), а
також мають бездоганну ділову репутацію. Не
можуть бути членами Комісії з проведення
оцінки особи, зазначені в пунктах 1-3 частини
першої статті 13 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”."
132

133
134

135

136

Члени Комісії з проведення оцінки діють
незалежно та не повинні виконувати будь-які
доручення, вказівки, надані будь-якою
особою.
Для проведення оцінки (аудиту) члени
Комісії з проведення оцінки мають право:
1) доступу до матеріалів кримінального
провадження, досудове розслідування у якому
здійснювалося Національним бюро, іншої
інформації
(документів)
у
володінні
Національного бюро (з обмеженнями,
передбаченими Законом України «Про
державну таємницю»);
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з
працівниками
Національного
бюро,
прокурорами
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури, працівниками
інших державних та правоохоронних органів,
а також іншими особами, які володіють
інформацією (документами), необхідними для
проведення оцінки (аудиту);

3) звертатися до державних органів, будьяких фізичних чи юридичних осіб із запитом

-254- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Враховано

Після слів "розслідування у якому
здійснювалося Національним бюро" додати
слова "та було завершене"

-255- Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55)
Абзац одинадцятий пункту 9) частини
першої розділу І законопроекту викласти у
наступній редакції:
"2) проводити конфіденційні інтерв’ю з
працівниками
Національного
бюро,
прокурорами
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури,
працівниками
інших
державних
та
правоохоронних органів, а також іншими
особами, які володіють інформацією
(документами),
необхідними
для
проведення оцінки (аудиту) з дотримання
вимог Закону України "Про державну
таємницю";"

Враховано

Члени Комісії з проведення оцінки діють
незалежно та не повинні виконувати
доручення, вказівки, надані будь-якою
особою.
Для проведення оцінки (аудиту) члени
Комісії з проведення оцінки мають право:
доступу до матеріалів кримінального
провадження, досудове розслідування у
якому здійснювалося Національним бюро та
було завершене, до іншої інформації
(документів) у володінні Національного
бюро
з
урахуванням
обмежень,
передбачених Законом України “Про
державну таємницю”;
проводити конфіденційні інтерв’ю з
працівниками
Національного
бюро,
прокурорами
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури,
працівниками
інших
державних
та
правоохоронних органів, а також з іншими
особами, які володіють інформацією
(документами),
необхідними
для
проведення оцінки (аудиту) з дотриманням
вимог Закону України "Про державну
таємницю";

звертатися до державних органів, будьяких фізичних чи юридичних осіб із запитом
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137

Редакція, прийнята в першому читанні

про надання пояснень, документів чи
інформації, необхідних для проведення
оцінки;
4) користуватися допомогою помічників.
Помічники зобов'язані забезпечувати захист і
нерозголошення
персональних
даних,
інформації з обмеженим доступом, що стали
їм відомі у зв'язку з виконанням відповідних
обов'язків.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-256- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Абзац тринадцятий підпункту 9 пункту 1
розділу I виключити.
-257- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Викласти в такій редакції:
"4) користуватися допомогою помічників,
персональний добір кандидатур яких
здійснюють члени Комісії з проведення
оцінки. Не можуть бути помічниками
членів Комісії з проведення оцінки особи,
зазначені в пунктах 1-3 частини першої
статті 13 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
відповідно до Закону України «Про
запобігання
корупції».
Помічники
зобов'язані
забезпечувати
захист
і
нерозголошення
персональних
даних,
інформації з обмеженим доступом, що стали
їм відомі у зв'язку з виконанням відповідних
обов'язків".
-258- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Після слова "Помічники" додати слова
"діють
на
основі
положення,
яке
затверджується Кабінетом Міністрів України
згідно цього Закону та"
-259- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

Виключити
Обгрунтування:
Помічники в цьому законі ніяк не
прописані, не мають посади та статусу, цих
абзаців про них не достатньо, для дачі їм
дозволу на таємну інформацію, більш того,
член комісії сам повинен все вивчати та
приймати рішення.
-260- Н.д. Кузьміних С. В. (р.к. №273)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

про надання пояснень, документів чи
інформації, необхідних для проведення
оцінки;
користуватися допомогою помічників.
Помічники зобов'язані забезпечувати захист
і нерозголошення персональних даних,
інформації з обмеженим доступом, що стали
їм відомі у зв'язку з виконанням відповідних
обов'язків.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Члени Комісії з проведення оцінки
забезпечують
нерозголошення
даних
досудового розслідування та не можуть
втручатися
у
здійснення
досудового
розслідування.
Висновок незалежної зовнішньої оцінки
(аудиту) діяльності Національного бюро
вважається ухваленим, якщо за нього
проголосували всі члени Комісії з проведення
оцінки.

Висновок незалежної зовнішньої оцінки
(аудиту) діяльності Національного бюро
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Кабінету Міністрів України протягом п'яти
днів з дня його затвердження і включається як
додаток до письмового звіту Національного
бюро та заслуховується Верховною Радою
України.

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт доповнити реченням такого змісту:
"Загальна
кількість
помічників,
їх
правовий статус та умови діяльності
регламентуються відповідним нормативним
актом, який затверджується Кабінетом
Міністрів України."
-261- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац 13 підпункту 9 пункту 1 розділу І
вилучити.
-262- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Враховано

Слова "забезпечують нерозголошення
даних досудового розслідування" замінити
словами "зобов'язані не розголошувати дані
досудового розслідування"
-263- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Члени Комісії з проведення оцінки
зобов'язані не розголошувати відомості
досудового розслідування та не можуть
втручатися у здійснення досудового
розслідування.

Відхилено

У абзаці п’ятнадцятому підпункту 9
пункту 1 розділу I слова «проголосували всі
члени
Комісії»
замінити
словами
«проголосувала більшість загального складу
членів Комісії».
-264- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Висновок незалежної зовнішньої оцінки
(аудиту)
ефективності
діяльності
Національного бюро та Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури вважається
ухваленим, якщо за нього проголосували всі
члени Комісії з проведення оцінки.

Відхилено

Абзац чотирнадцятий частини шостої
статті 26 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України» викласти в
наступній редакції: «Висновок незалежної
зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності
Національного бюро вважається ухваленим,
якщо за нього проголосували більшість від
складу членів Комісії з проведення оцінки.».
-265- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
В абзаці шістнадцятому частини сьомої
статті 26 після слів «та Спеціалізованої

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Висновок незалежної зовнішньої оцінки
(аудиту)
ефективності
діяльності
Національного бюро та Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури надається
Кабінету
Міністрів
України
та
Генеральному прокурору, оприлюднюється
на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів
України протягом п'яти днів з дня його
затвердження, включається як додаток до
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Організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Комісії з проведення оцінки
здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів
України. Фінансування діяльності Комісії з
проведення оцінки та її членів, може
здійснюватися
за
рахунок
залучення
міжнародної технічної допомоги.»;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

антикорупційної прокуратури» доповнити
словами «надається Кабінету Міністрів
України та Генеральному прокурору»
-266- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Друге речення абзацу сімнадцятого
підпункту 9 пункту 1 розділу I виключити.
-267- Н.д. Дубінський О. А. (р.к. №300)

Відхилено

Друге речення абзацу сімнадцятого
підпункту 9 пункту першого розділу І
законопроекту виключити.
-268- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

письмового звіту Національного бюро та
заслуховується Верховною Радою України.
Організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Комісії з проведення оцінки
здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів
України. Фінансування діяльності Комісії з
проведення оцінки та її членів може
здійснюватися за рахунок залучення
міжнародної технічної допомоги»;

9-1) Доповнити новою статтею 26-1
наступного змісту:
"Стаття 26-1. Зовнішня незалежна оцінка
(аудит)
ефективності
діяльності
Національного бюро
1. Оцінку діяльності Національного бюро
проводить Комісія з проведення зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного бюро (далі - Комісія
з проведення оцінки) у складі трьох осіб, які
призначаються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про початок формування Комісії з
проведення оцінки ухвалює Кабінет Міністрів
України не пізніше, ніж за десять календарних
днів до збігу дворічного строку з дати
затвердження останнього звіту зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного бюро.
Рішення про визначення членів Комісії з
проведення
оцінки
приймається
на
відкритому засіданні Кабінету Міністрів
України. Таке рішення повинно містити
перелік визначених членів Комісії з
проведення оцінки, а також перелік
кандидатів на заміну членів Комісії з
проведення оцінки у разі дострокового
припинення їх повноважень.
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. Комісія з проведення оцінки вважається
повноважною у разі перебування у її складі
трьох осіб.
3. Членами Комісії з проведення оцінки
можуть бути особи, які є громадянами
України, володіють державною мовою, мають
вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі
права не менше п’ятнадцяти років, є
фахівцями у галузі кримінального та
кримінально-процесуального
права
та
відповідають
критерію
політичної
нейтральності.
4. Не можуть призначатись членами
Комісії з проведення оцінки особи, зазначені у
пунктах 1-4 частини першої статті 13 цього
Закону або особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, відповідно до пункту 1
частини першої статті 3 Закону України “Про
запобігання корупції”.
Повноваження члена Комісії з проведення
оцінки припиняються достроково у разі:
1)
подання
особистої
заяви
про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії з проведення оцінки;
2) внесення Комісією з проведення оцінки
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена у разі систематичної
неучасті у засіданні Комісії без поважних
причин;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Комісії
з проведення оцінки вимогам, визначеним
цією статтею;
6) його смерті. Рішення про дострокове
припинення повноважень члена Комісії з
проведення оцінки приймає Кабінет Міністрів
України, який при цьому визначає члена
Комісії з проведення оцінки на заміну.
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5. Критерії та методику проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
визначає Комісія з проведення оцінки.
Комісія з проведення оцінки забезпечує
оприлюднення критеріїв та методики
проведення зовнішньої незалежної оцінки
(аудиту)
ефективності
діяльності
Національного бюро.
У разі виявлення під час проведення
оцінки (аудиту) порушень законодавства,
інших обставин, що можуть свідчити про
вчинення дисциплінарного правопорушення
працівником Національного бюро, Комісія з
проведення оцінки інформує підрозділ
внутрішнього контролю Національного бюро,
а
за
наявності
підстав
інформує
правоохоронні органи.
У разі виявлення під час проведення
оцінки (аудиту) обставин, що можуть
свідчити про вчинення дисциплінарного
правопорушення прокурором Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Комісія з
проведення оцінки направляє скаргу до
відповідного
органу,
що
здійснює
дисциплінарне
провадження
щодо
прокурорів, а за наявності підстав інформує
правоохоронні органи. Про виявлені недоліки
роботи прокурорів Комісія з проведення
оцінки інформує суб'єктів, відповідальних за
оцінювання якості роботи прокурорів
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури відповідно до Закону України
“Про прокуратуру”.
Члени Комісії з проведення оцінки діють
незалежно та не повинні виконувати будь-які
доручення, вказівки щодо змісту, результатів
проведення цієї оцінки (аудиту), надані будьякою особою.
6. Для проведення оцінки члени Комісії з
проведення оцінки мають право:
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1) доступу до матеріалів кримінальних
проваджень, досудове розслідування у якому
здійснювалося Національним бюро, іншої
інформації
(документів)
у
володінні
Національного
бюро,
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України
“Про державну таємницю”);
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з
працівниками
Національного
бюро,
прокурорами
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури, працівниками
інших державних органів, а також іншими
особами,
які
володіють
інформацією
(документами), необхідними для проведення
оцінки;
3) звертатися до державних органів, будьяких фізичних чи юридичних осіб із запитом
про надання пояснень, документів чи
інформації, необхідних для проведення
оцінки; 4) залучати для розгляду питань
оцінки Національного бюро міжнародних
експертів у сфері запобігання і протидії
корупції за їх згодою;
4) користуватися допомогою помічників із
числа співробітників Секретаріату Кабінету
Міністрів України та мають доступ до
державної таємниці.
Члени Комісії з проведення оцінки,
помічники зобов'язані забезпечувати захист та
нерозголошення
персональних
даних,
інформації з обмеженим доступом, що стали
їм відомі у зв’язку із здійсненням своїх
повноважень Члени Комісії з проведення
оцінки не можуть втручатися у здійснення
досудового розслідування.
7. Члени Комісії з проведення оцінки на
час участі у процедурі оцінки мають право на
винагороду у розмірі посадового окладу
Директора Національного бюро та на
відшкодування витрат на проживання та
переїзд, якщо член Комісії потребуватиме
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здійснення вказаних витрат у зв’язку із
роботою в Комісії, за рахунок коштів
Державного бюджету України. Виплата
винагороди та відшкодування коштів,
організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Комісії з проведення оцінки
здійснюються
Секретаріатом
Кабінету
Міністрів України.
8. Рішення Комісії з проведення оцінки про
затвердження
звіту
за
результатами
проведення зовнішньої незалежної оцінки
ефективності
(аудиту)
діяльності
Національного бюро вважається ухваленим,
якщо за нього проголосували більшість від
складу членів Комісії з проведення оцінки.
Затверджений
звіт
за
результатами
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Національного
бюро
і
направляється
Комісією з проведення оцінки Директору
Національного бюро, Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, Генеральному прокурору, керівнику
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури протягом п’яти днів з дня його
затвердження.
-269- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Абзац сімнадцятий підпункту дев’ятого
пункту першого розділу І законопроєкту
доповнити словами «у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України».
Обґрунтування: Пропонується визначити
у законопроекті, що фінансування діяльності
Комісії з проведення оцінки та її членів, може
здійснюватися
за
рахунок
залучення
міжнародної технічної допомоги у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Так,
зокрема,
Порядок
залучення,
використання та моніторингу міжнародної
технічної допомоги затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 15 лютого
2002 р. № 153.
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-270- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

Абзац сімнадцятий пункту 9 частини
першої Розділу І законопроекту викласти у
такій редакції:
"Організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Комісії з проведення оцінки
здійснює Секретаріат Кабінету Міністрів
України. Фінансування діяльності Конкурсної
комісії проводиться за рахунок Державного
бюджету України. Міжнародні організації,
іноземні
держави
можуть
надавати
матеріальні ресурси з метою організації
роботи Конкурсної комісії."
-271- Н.д. Красов О. І. (р.к. №381)

Відхилено

Речення "Фінансування діяльності Комісії
з проведення оцінки та її членів, може
здійснюватися
за
рахунок
залучення
міжнародної технічної допомоги." замінити
реченням "Фінансування діяльності Комісії з
проведення оцінки та її членів, може
здійснюватися виключно за рахунок коштів
державного бюджету України."
-272- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

після статті 26 доповнити новою статтею
26-1 такого змісту:
"Стаття 26-1. Зовнішня незалежна оцінка
ефективності діяльності Національного бюро
1. Оцінку діяльності Національного бюро
проводить Комісія з проведення зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного бюро (далі - Комісія
з проведення оцінки) у складі трьох осіб, які
призначаються Кабінетом Міністрів України.
2. Рішення про початок формування
Комісії з проведення оцінки ухвалює Кабінет
Міністрів України не пізніше, ніж за десять
календарних днів до збігу дворічного строку з
дати
затвердження
останнього
звіту
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро.
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Рішення про визначення членів Комісії з
проведення
оцінки
приймається
на
відкритому засіданні Кабінету Міністрів
України. Таке рішення повинно містити
перелік визначених членів Комісії з
проведення оцінки, а також перелік
кандидатів на заміну членів Комісії з
проведення оцінки у разі дострокового
припинення їх повноважень. Комісія з
проведення оцінки вважається повноважною
у разі перебування у її складі трьох осіб.
3. Членами Комісії з проведення оцінки
можуть бути особи, які є громадянами
України, володіють державною мовою, мають
вищу юридичну освіту та стаж професійної
діяльності у сфері права не менше
п’ятнадцяти років, є фахівцями у галузі
кримінального
та
кримінальнопроцесуального права, належить до правничої
професії та відповідають критерію політичної
нейтральності. Не можуть призначатись
членами Комісії з проведення оцінки особи,
зазначені у пунктах 1-4 частини першої статті
13 цього Закону або особи, уповноважені на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, відповідно до пункту 1
частини першої статті 3 Закону України “Про
запобігання корупції”. Повноваження члена
Комісії з проведення оцінки припиняються
достроково у разі:
1)
подання
особистої
заяви
про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії з проведення оцінки;
2) внесення Комісією з проведення оцінки
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена у разі систематичної
неучасті у засіданні Комісії без поважних
причин;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
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5) виявлення невідповідності члена Комісії
з проведення оцінки вимогам, визначеним
цією статтею;
6) його смерті. Рішення про дострокове
припинення повноважень члена Комісії з
проведення оцінки приймає Кабінет Міністрів
України, який при цьому визначає члена
Комісії з проведення оцінки на заміну.
5. Критерії та методику проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
визначає Комісія з проведення оцінки.
Комісія з проведення оцінки забезпечує
оприлюднення критеріїв та методики
проведення зовнішньої незалежної оцінки
(аудиту)
ефективності
діяльності
Національного бюро.
У разі виявлення під час проведення
оцінки (аудиту) порушень законодавства,
інших обставин, що можуть свідчити про
вчинення дисциплінарного правопорушення
працівником Національного бюро, Комісія з
проведення оцінки інформує підрозділ
внутрішнього контролю Національного бюро,
а за наявності підстав інформує органи
правопорядку.
У разі виявлення під час проведення
оцінки (аудиту) обставин, що можуть
свідчити про вчинення дисциплінарного
правопорушення прокурором Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Комісія з
проведення оцінки направляє скаргу до
відповідного
органу,
що
здійснює
дисциплінарне
провадження
щодо
прокурорів, а за наявності підстав інформує
органи правопорядку. Про виявлені недоліки
роботи прокурорів Комісія з проведення
оцінки інформує суб'єктів, відповідальних за
оцінювання якості роботи прокурорів
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури відповідно до Закону України
“Про прокуратуру”.
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Члени Комісії з проведення оцінки діють
незалежно та не повинні виконувати будь-які
доручення, вказівки щодо змісту, результатів
проведення цієї оцінки (аудиту), надані будьякою особою.
6. Для проведення оцінки члени Комісії з
проведення оцінки мають право:
1) доступу до матеріалів кримінальних
проваджень, досудове розслідування у якому
здійснювалося Національним бюро, іншої
інформації
(документів)
у
володінні
Національного
бюро,
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України
“Про державну таємницю”);
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з
працівниками
Національного
бюро,
прокурорами
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури, працівниками
інших державних органів, а також іншими
особами,
які
володіють
інформацією
(документами), необхідними для проведення
оцінки;
3) звертатися до державних органів, будьяких фізичних чи юридичних осіб із запитом
про надання пояснень, документів чи
інформації, необхідних для проведення
оцінки;
4) залучати для розгляду питань оцінки
Національного бюро міжнародних експертів у
сфері запобігання і протидії корупції за їх
згодою;
5) користуватися допомогою помічників із
числа співробітників Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Члени Комісії з проведення оцінки,
помічники зобов'язані забезпечувати захист та
нерозголошення
персональних
даних,
інформації з обмеженим доступом, що стали
їм відомі у зв’язку із здійсненням своїх
повноважень.
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Члени Комісії з проведення оцінки не
можуть втручатися у здійснення досудового
розслідування.
7. Члени Комісії з проведення оцінки на
час участі у процедурі оцінки мають право на
винагороду у розмірі посадового окладу
Директора Національного бюро та на
відшкодування витрат на проживання та
переїзд, якщо член Комісії потребуватиме
здійснення вказаних витрат у зв’язку із
роботою в Комісії, за рахунок коштів
Державного бюджету України. Виплата
винагороди та відшкодування коштів,
організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Комісії з проведення оцінки
здійснюються
Секретаріатом
Кабінету
Міністрів України.
8. Рішення Комісії з проведення оцінки про
затвердження
звіту
за
результатами
проведення зовнішньої незалежної оцінки
ефективності
(аудиту)
діяльності
Національного бюро вважається ухваленим,
якщо за нього проголосували більшість від
складу членів Комісії з проведення оцінки.
Затверджений звіт за результатами
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Національного
бюро
і
направляється
Комісією з проведення оцінки Директору
Національного бюро, Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, Генеральному прокурору, керівнику
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури протягом п’яти днів з дня його
затвердження."
-273- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
У пункті 1 розділу І законопроекту додати
підпункт десятий наступного змісту:
«Стаття 26-1. Зовнішня незалежна оцінка
ефективності діяльності Національного бюро

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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1. Оцінку діяльності Національного бюро
проводить Комісія з проведення зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного бюро (далі - Комісія
з проведення оцінки) у складі трьох осіб, які
призначаються Кабінетом Міністрів України.
Рішення про початок формування Комісії з
проведення оцінки ухвалює Кабінет Міністрів
України не пізніше, ніж за десять календарних
днів до збігу дворічного строку з дати
затвердження останнього звіту зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного бюро.
Рішення про визначення членів Комісії з
проведення
оцінки
приймається
на
відкритому засіданні Кабінету Міністрів
України. Таке рішення повинно містити
перелік визначених членів Комісії з
проведення оцінки, а також перелік
кандидатів на заміну членів Комісії з
проведення оцінки у разі дострокового
припинення їх повноважень у кількості трьох
осіб.
2. Комісія з проведення оцінки вважається
повноважною у разі перебування у її складі
трьох осіб.
3. Членами Комісії з проведення оцінки
можуть бути особи, які є громадянами
України, володіють державною мовою, мають
вищу юридичну освіту та стаж професійної
діяльності у сфері права не менше
п’ятнадцяти років, є фахівцями у галузі
кримінального
та
кримінальнопроцесуального права, належить до правничої
професії та відповідають критерію політичної
нейтральності.
4. Не можуть призначатись членами
Комісії з проведення оцінки особи, зазначені у
пунктах 1-4 частини першої статті 13 цього
Закону або особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, відповідно до пункту 1
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частини першої статті 3 Закону України “Про
запобігання корупції”.
Повноваження члена Комісії з проведення
оцінки припиняються достроково у разі:
1)
подання
особистої
заяви
про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії з проведення оцінки;
2) внесення Комісією з проведення оцінки
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена у разі систематичної
неучасті у засіданні Комісії без поважних
причин;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Комісії
з проведення оцінки вимогам, визначеним
цією статтею;
6) його смерті. Рішення про дострокове
припинення повноважень члена Комісії з
проведення оцінки приймає Кабінет Міністрів
України, який при цьому визначає члена
Комісії з проведення оцінки на заміну із
завчасно визначених кандидатів.
5. Критерії та методику проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
визначає Комісія з проведення оцінки.
Комісія з проведення оцінки забезпечує
оприлюднення критеріїв та методики
проведення зовнішньої незалежної оцінки
(аудиту)
ефективності
діяльності
Національного бюро на сайті Кабінету
Міністрів України.
У разі виявлення під час проведення
оцінки (аудиту) порушень законодавства,
інших обставин, що можуть свідчити про
вчинення дисциплінарного правопорушення
працівником Національного бюро, Комісія з
проведення оцінки інформує підрозділ
внутрішнього контролю Національного бюро,
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а за наявності підстав інформує органи
правопорядку.
У разі виявлення під час проведення
оцінки (аудиту) обставин, що можуть
свідчити про вчинення дисциплінарного
правопорушення прокурором Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Комісія з
проведення оцінки направляє скаргу до
відповідного
органу,
що
здійснює
дисциплінарне
провадження
щодо
прокурорів, а за наявності підстав інформує
органи правопорядку. Про виявлені недоліки
роботи прокурорів Комісія з проведення
оцінки інформує суб'єктів, відповідальних за
оцінювання якості роботи прокурорів
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури відповідно до Закону України
“Про прокуратуру”.
Члени Комісії з проведення оцінки діють
незалежно та не повинні виконувати будь-які
доручення, вказівки щодо змісту, результатів
проведення цієї оцінки (аудиту), надані будьякою особою.
6. Для проведення оцінки члени Комісії з
проведення оцінки мають право:
1) доступу до матеріалів кримінальних
проваджень, досудове розслідування у якому
здійснювалося Національним бюро, іншої
інформації
(документів)
у
володінні
Національного
бюро,
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України
“Про державну таємницю”);
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з
працівниками
Національного
бюро,
прокурорами
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури, працівниками
інших державних органів, а також іншими
особами,
які
володіють
інформацією
(документами), необхідними для проведення
оцінки;
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3) звертатися до державних органів, будьяких фізичних чи юридичних осіб із запитом
про надання пояснень, документів чи
інформації, необхідних для проведення
оцінки;
4) залучати для розгляду питань оцінки
Національного бюро міжнародних експертів у
сфері запобігання і протидії корупції за їх
згодою;
5) користуватися допомогою помічників із
числа співробітників Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Члени Комісії з проведення оцінки,
помічники зобов'язані забезпечувати захист та
нерозголошення
персональних
даних,
інформації з обмеженим доступом, що стали
їм відомі у зв’язку із здійсненням своїх
повноважень.
Члени Комісії з проведення оцінки не
можуть втручатися у здійснення досудового
розслідування.
7. Члени Комісії з проведення оцінки на
час участі у процедурі оцінки мають право на
винагороду у розмірі посадового окладу
Директора Національного бюро та на
відшкодування витрат на проживання та
переїзд, якщо член Комісії потребуватиме
здійснення вказаних витрат у зв’язку із
роботою в Комісії, за рахунок коштів
Державного бюджету України.
Виплата винагороди та відшкодування
коштів, організаційно-технічне забезпечення
діяльності Комісії з проведення оцінки
здійснюються
Секретаріатом
Кабінету
Міністрів України.
8. Рішення Комісії з проведення оцінки про
затвердження
звіту
за
результатами
проведення зовнішньої незалежної оцінки
ефективності
(аудиту)
діяльності
Національного бюро вважається ухваленим,
якщо за нього проголосували більшість від
складу членів Комісії з проведення оцінки.
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Затверджений звіт за результатами
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Національного
бюро
і
направляється
Комісією з проведення оцінки Директору
Національного бюро, Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, Генеральному прокурору, керівнику
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури протягом п’яти днів з дня його
затвердження.».
Підпункт десятий пункту 1 розділу І
законопроекту
вважати
підпунктом
одинадцятим.
-274- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

доповнити статтю 26 частиною сьомою
такого змісту:
"7.
Зовнішня
незалежна
оцінка
ефективності діяльності Національного бюро:
1. Оцінку діяльності Національного бюро
проводить Комісія з проведення зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного бюро (далі - Комісія
з проведення оцінки) у складі трьох осіб, які
призначаються Кабінетом Міністрів України.
2. Рішення про початок формування
Комісії з проведення оцінки ухвалює Кабінет
Міністрів України не пізніше, ніж за десять
календарних днів до збігу дворічного строку з
дати
затвердження
останнього
звіту
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро.
Рішення про визначення членів Комісії з
проведення
оцінки
приймається
на
відкритому засіданні Кабінету Міністрів
України. Таке рішення повинно містити
перелік визначених членів Комісії з
проведення оцінки, а також перелік
кандидатів на заміну членів Комісії з
проведення оцінки у разі дострокового
припинення їх повноважень.
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Комісія з проведення оцінки вважається
повноважною у разі перебування у її складі
трьох осіб.
3. Членами Комісії з проведення оцінки
можуть бути особи, які є громадянами
України, володіють державною мовою, мають
вищу юридичну освіту та стаж професійної
діяльності у сфері права не менше
п’ятнадцяти років, є фахівцями у галузі
кримінального
та
кримінальнопроцесуального права, належить до правничої
професії та відповідають критерію політичної
нейтральності. Не можуть призначатись
членами Комісії з проведення оцінки особи,
зазначені у пунктах 1-4 частини першої статті
13 цього Закону або особи, уповноважені на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, відповідно до пункту 1
частини першої статті 3 Закону України “Про
запобігання корупції”. Повноваження члена
Комісії з проведення оцінки припиняються
достроково у разі:
1)
подання
особистої
заяви
про
припинення повноважень члена Конкурсної
комісії з проведення оцінки;
2) внесення Комісією з проведення оцінки
пропозиції про дострокове припинення
повноважень її члена у разі систематичної
неучасті у засіданні Комісії без поважних
причин;
3) набрання законної сили обвинувальним
вироком суду щодо нього;
4) визнання його недієздатним або безвісно
відсутнім;
5) виявлення невідповідності члена Комісії
з проведення оцінки вимогам, визначеним
цією статтею;
6) його смерті. Рішення про дострокове
припинення повноважень члена Комісії з
проведення оцінки приймає Кабінет Міністрів
України, який при цьому визначає члена
Комісії з проведення оцінки на заміну.
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5. Критерії та методику проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
визначає Комісія з проведення оцінки.
Комісія з проведення оцінки забезпечує
оприлюднення критеріїв та методики
проведення зовнішньої незалежної оцінки
(аудиту)
ефективності
діяльності
Національного бюро.
У разі виявлення під час проведення
оцінки (аудиту) порушень законодавства,
інших обставин, що можуть свідчити про
вчинення дисциплінарного правопорушення
працівником Національного бюро, Комісія з
проведення оцінки інформує підрозділ
внутрішнього контролю Національного бюро,
а за наявності підстав інформує органи
правопорядку.
У разі виявлення під час проведення
оцінки (аудиту) обставин, що можуть
свідчити про вчинення дисциплінарного
правопорушення прокурором Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Комісія з
проведення оцінки направляє скаргу до
відповідного
органу,
що
здійснює
дисциплінарне
провадження
щодо
прокурорів, а за наявності підстав інформує
органи правопорядку. Про виявлені недоліки
роботи прокурорів Комісія з проведення
оцінки інформує суб'єктів, відповідальних за
оцінювання якості роботи прокурорів
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури відповідно до Закону України
“Про прокуратуру”.
Члени Комісії з проведення оцінки діють
незалежно та не повинні виконувати будь-які
доручення, вказівки щодо змісту, результатів
проведення цієї оцінки (аудиту), надані будьякою особою.
6. Для проведення оцінки члени Комісії з
проведення оцінки мають право:
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1) доступу до матеріалів кримінальних
проваджень, досудове розслідування у якому
здійснювалося Національним бюро, іншої
інформації
(документів)
у
володінні
Національного
бюро,
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури (з урахуванням
обмежень, передбачених Законом України
“Про державну таємницю”);
2) проводити конфіденційні інтерв’ю з
працівниками
Національного
бюро,
прокурорами
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури, працівниками
інших державних органів, а також іншими
особами,
які
володіють
інформацією
(документами), необхідними для проведення
оцінки;
3) звертатися до державних органів, будьяких фізичних чи юридичних осіб із запитом
про надання пояснень, документів чи
інформації, необхідних для проведення
оцінки;
4) залучати для розгляду питань оцінки
Національного бюро міжнародних експертів у
сфері запобігання і протидії корупції за їх
згодою;
5) користуватися допомогою помічників із
числа співробітників Секретаріату Кабінету
Міністрів України.
Члени Комісії з проведення оцінки,
помічники зобов'язані забезпечувати захист та
нерозголошення
персональних
даних,
інформації з обмеженим доступом, що стали
їм відомі у зв’язку із здійсненням своїх
повноважень.
Члени Комісії з проведення оцінки не
можуть втручатися у здійснення досудового
розслідування.
7. Члени Комісії з проведення оцінки на
час участі у процедурі оцінки мають право на
винагороду у розмірі посадового окладу
Директора Національного бюро та на
відшкодування витрат на проживання та
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переїзд, якщо член Комісії потребуватиме
здійснення вказаних витрат у зв’язку із
роботою в Комісії, за рахунок коштів
Державного бюджету України. Виплата
винагороди та відшкодування коштів,
організаційно-технічне
забезпечення
діяльності Комісії з проведення оцінки
здійснюються
Секретаріатом
Кабінету
Міністрів України.
8. Рішення Комісії з проведення оцінки про
затвердження
звіту
за
результатами
проведення зовнішньої незалежної оцінки
ефективності
(аудиту)
діяльності
Національного бюро вважається ухваленим,
якщо за нього проголосували більшість від
складу членів Комісії з проведення оцінки.
Затверджений звіт за результатами
оприлюднюється на офіційному веб-сайті
Національного
бюро
і
направляється
Комісією з проведення оцінки Директору
Національного бюро, Президенту України,
Верховній Раді України, Кабінету Міністрів
України, Генеральному прокурору, керівнику
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури протягом п’яти днів з дня його
затвердження."
-275- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

частину першу статті 31 викласти в такій
редакції:
"З метою забезпечення прозорості та
цивільного контролю за діяльністю при
Національному бюро утворюється Рада
громадського контролю у складі 15 осіб, яка
формується на засадах відкритого та
прозорого конкурсу, який проводиться
шляхом відкритого рейтингового інтернетголосування громадян України.
Кандидатури для участі в конкурсі з
формування складу Ради громадського
контролю
при
Національному
бюро
подаються громадськими об’єднаннями, які
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Пропозиції та поправки до проекту

здійснюють правозахисну діяльність та
діяльність у сфері запобігання та/або протидії
корупції не менше двох років та мають
підтвердження реалізованих ними проектів.
До складу Ради громадського контролю
при Національному бюро не можуть входити:
1) особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування;
2) особи, які, незалежно від тривалості,
були працівниками Національного бюро або
інших органів правопорядку упродовж
попередніх двох років;
3) особи, близькі особи яких, незалежно від
тривалості, були працівниками Національного
бюро або інших органів правопорядку
упродовж попередніх двох років;
4) особи, які займають чи впродовж
останніх 10 років займали посаду керівника,
входили до складу органу управління або
були членами громадського об’єднання,
іншого непідприємницького товариства, яке
безпосередньо або через будь-яких третіх осіб
отримує чи отримувало кошти, майно,
послуги від іноземних держав, органів влади
чи посадових осіб іноземних держав,
міжнародних неурядових організацій чи
неурядових організацій іноземних держав або
від іноземних юридичних осіб, іноземних
громадян, осіб без громадянства чи
уповноважених ними осіб, або з будь-якого
іншого джерела фінансування, розташованого
за межами України.
Члени Ради громадського контролю при
Національному бюро призначаються строком
на один рік і не можуть бути переобрані
повторно."
-276- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)
10) у статті 31
а) частину першу викласти у такій редакції:

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

11) у статті 31:
а) у частині першій:
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"1. З метою забезпечення прозорості та
цивільного контролю за діяльністю при
Національному бюро утворюється Рада
громадського контролю у складі 15 осіб, яка
формується на засадах відкритого та
прозорого конкурсу, який проводиться
шляхом відкритого рейтингового інтернетголосування громадян України.
Кандидатури для участі в конкурсі з
формування складу Ради громадського
контролю
при
Національному
бюро
подаються громадськими об’єднаннями, які
здійснюють правозахисну діяльність та
діяльність у сфері запобігання та/або протидії
корупції не менше двох років та мають
підтвердження реалізованих ними проектів.
До складу Ради громадського контролю
при Національному бюро не можуть входити:
1) особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування;
2) особи, які, незалежно від тривалості,
були працівниками Національного бюро або
інших правоохоронних органів упродовж
попередніх двох років;
3) особи, близькі особи яких, незалежно від
тривалості, були працівниками Національного
бюро або інших правоохоронних органів
упродовж попередніх двох років.
4) особи, які займають чи впродовж
останніх 10 років займали посаду керівника,
входили до складу органу управління або
були членами громадського об’єднання,
іншого непідприємницького товариства, яке
безпосередньо або через будь-яких третіх осіб
отримує чи отримувало кошти, майно,
послуги від іноземних держав, органів влади
чи посадових осіб іноземних держав,
міжнародних неурядових організацій чи
неурядових організацій іноземних держав або
від іноземних юридичних осіб, іноземних
громадян, осіб без громадянства чи

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

абзац перший доповнити словами та
знаком «, який проводиться шляхом
відкритого
рейтингового
інтернетголосування громадян, які проживають на
території України»;
після абзацу першого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Положення про Раду громадського
контролю при Національному бюро та про
порядок її формування затверджуються
Кабінетом Міністрів України.»;
У звязку з цим абзаци другий-пятий
вважати відповідно абзацами третімшостим.
б) частину другу виключити.
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уповноважених ними осіб, або з будь-якого
іншого джерела фінансування, розташованого
за межами України.
Члени Ради громадського контролю при
Національному бюро призначаються строком
на один рік і не можуть бути переобрані
повторно.".
б) у частині другій слова «Президентом
України» замінити словами «Кабінетом
Міністрів України».
-277- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
Підпункт десятий пункту 1 розділу І
законопроекту викласти у наступній редакції:
«частину першу статті 31 викласти у
наступній редакції:
«1. З метою забезпечення прозорості та
цивільного контролю за діяльністю при
Національному бюро утворюється Рада
громадського контролю у складі 15 осіб, яка
формується на засадах відкритого та
прозорого конкурсу, який проводиться
шляхом відкритого рейтингового інтернетголосування громадян України.
Кандидатури для участі в конкурсі з
формування складу Ради громадського
контролю
при
Національному
бюро
подаються громадськими об’єднаннями, які
здійснюють правозахисну діяльність та
діяльність у сфері запобігання та/або протидії
корупції не менше двох років та мають
підтвердження реалізованих ними проектів.
До складу Ради громадського контролю
при Національному бюро не можуть входити:
1) особи, уповноважені на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування;
2) особи, які, незалежно від тривалості,
були працівниками Національного бюро або
інших органів правопорядку упродовж
попередніх двох років;

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено
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Висновки, обґрунтування

3) особи, близькі особи яких, незалежно
від
тривалості,
були
працівниками
Національного бюро або інших органів
правопорядку упродовж попередніх двох
років.
4) особи, які займають чи впродовж
останніх 10 років займали посаду керівника,
входили до складу органу управління або
були членами громадського об’єднання,
іншого непідприємницького товариства, яке
безпосередньо або через будь-яких третіх осіб
отримує чи отримувало кошти, майно,
послуги від іноземних держав, органів влади
чи посадових осіб іноземних держав,
міжнародних неурядових організацій чи
неурядових організацій іноземних держав або
від іноземних юридичних осіб, іноземних
громадян, осіб без громадянства чи
уповноважених ними осіб, або з будь-якого
іншого джерела фінансування, розташованого
за межами України.
Члени Ради громадського контролю при
Національному бюро призначаються строком
на один рік і не можуть бути переобрані
повторно.»;
у частині другій статті 31 слова
«Президентом України» замінити словами
«Кабінетом Міністрів України».».
-278- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Відхилено

10) у частині другій статті 31 слова
«Президентом України» замінити словами
«Кабінетом Міністрів України, у редакції, яка
була прийнята й діяла раніше».
Обгрунтування:
Зараз діє гідне положення. Не варто його
змінювати, відміняти, Й надавати КМУ
прийняти будь яке положення теж не треба КМУ відповідно до цього законопроекту має
забагато впливу на НАБУ, тому це буде
зловживання владою.
-279- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
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Висновки, обґрунтування

У статті 31:
1) У абзаці першому частини першої після
слів «утворюється Рада громадського
контролю у складі 15 осіб, яка формується на
засадах відкритого та прозорого конкурсу»
доповнити словами «, який проводиться
шляхом відкритого рейтингового інтернетголосування громадян, які проживають на
території України»;
-280- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

У статті 31:
Доповнити після абзацу першого частини
першої новим абзацом такого змісту:
«Положення про Раду громадського контролю
та про порядок її формування затверджуються
Кабінетом Міністрів України.»
-281- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

У статті 31:
Частину другу – виключити.
146

147

148
149

2. Частину першу статті 91 Закону України
«Про державну службу» (Відомості Верховної
Ради України, 2016 р., №4, ст. 43 із
наступними
змінами)
після
слів
«Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції» доповнити словами «,
Національного
антикорупційного
бюро
України».
3. У Законі України «Про Кабінет
Міністрів України» (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., №13, ст. 222 із
наступними змінами):
1) у статті 21:
а) частину сьому доповнити новим абзацом
п’ятим такого змісту:

6. Частину першу статті 91 Закону
України «Про державну службу» (Відомості
Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43
із наступними змінами) після слів
«Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції» доповнити словами та
знаком «, Національного антикорупційного
бюро України».
3. У Законі України «Про Кабінет
Міністрів України» (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222; 2016 р.,
№ 4, ст. 43; 2019 р., № 43, ст. 250):
1) у статті 21:
-282- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)
Виключити
Обгрунтування:
Призначати та звільняти з посади краще
надати право Верховній Раді України. В
Верховній Раді України є різні політичні сили,
більш неупереджений орган, ніж орган влади
– КМУ. А то виходить за законопроектом

Відхилено

а) частину сьому доповнити абзацом
п’ятим такого змісту:
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150

151
152

153

Редакція, прийнята в першому читанні

«Кабінет Міністрів України призначає на
посаду та звільняє з посади Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України у порядку, встановленому Законом
України «Про Національне антикорупційне
бюро України».»

б) частину восьму після абзацу першого
доповнити новим абзацом другим такого
змісту:
«Особливості відносин Кабінету Міністрів
України з Національним антикорупційним
бюро України, межі та порядок координації та
спрямування
Національного
антикорупційного
бюро
України
визначаються
Законом
України
«Про
Національне
антикорупційне
бюро
України».»;

2) частину шосту статті 41 після абзацу
першого доповнити новим абзацом другим
такого змісту:

Пропозиції та поправки до проекту

комісію складає КМУ, призначає КМУ,
обирає одного з двох кандидатів КМУ,
звільняє теж КМУ. Це пряме зосередження
влади в одному органі.
-283- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Виключити
Обгрунтування:
Призначати та звільняти з посади краще
надати право Верховній Раді України. В
Верховній Раді України є різні політичні сили,
більш неупереджений орган, ніж орган влади
– КМУ. А то виходить за законопроектом
комісію складає КМУ, призначає КМУ,
обирає одного з двох кандидатів КМУ,
звільняє теж КМУ. Це пряме зосередження
влади в одному органі.

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«Кабінет Міністрів України призначає на
посаду та звільняє з посади Директора
Національного антикорупційного бюро
України у порядку, встановленому Законом
України «Про Національне антикорупційне
бюро України»;

б) частину восьму доповнити абзацами
другим і третім такого змісту:
-284- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Одарченко А. М. (р.к.
№371), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
частину восьму після абзацу другого
доповнити новим абзацом третім такого
змісту:
Кабінету
Міністрів
України
забороняється втручання у діяльність
Національного
антикорупційного
бюро
України, зокрема, у здійснення досудового
розслідування та прийняття рішень, які
стосуються
конкретних
кримінальних
проваджень або впливають на них.
-285- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Кабінету
Міністрів
України
забороняється втручатися в діяльність
Національного антикорупційного бюро
України, зокрема у здійснення досудового
розслідування та прийняття рішень, які
стосуються
конкретних
кримінальних
проваджень або впливають на них";

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу I виключити.
-286- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

«Особливості
відносин
Кабінету
Міністрів
України
з
Національним
антикорупційним бюро України, межі та
порядок
координації
і
спрямування
діяльності Національного антикорупційного
бюро України визначаються Законом
України «Про Національне антикорупційне
бюро України».

Відхилено

2) частину другу статті 41 доповнити
абзацом другим такого змісту:
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Виключити
-287- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

154

«У випадках, передбачених Законом
України «Про Національне антикорупційне
бюро України», Кабінет Міністрів України
приймає рішення про звільнення Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України з посади, якщо за нього
проголосувало не менш як дві третини від
посадового складу Кабінету Міністрів
України, визначеного відповідно до статті 6
цього Закону.».

Виключити
Обгрунтування:
Призначати та звільняти з посади краще
надати право Верховній Раді України. В
Верховній Раді України є різні політичні сили,
більш неупереджений орган, ніж орган влади
– КМУ. А то виходить за законопроектом
комісію складає КМУ, призначає КМУ,
обирає одного з двох кандидатів КМУ,
звільняє теж КМУ. Це пряме зосередження
влади в одному органі.
-288- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
У підпункті 2 пункту 3 розділу І
законопроекту слово «шосту» замінити
словом «другу»
-289- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
В частині другій статті 41 Закону України
«Про Кабінет Міністрів України» (в редакції
проекту Закону), слова та знаки «У випадках,
передбачених Законом України «Про
Національне антикорупційне бюро України»,
Кабінет Міністрів України приймає рішення
про звільнення Директора Національного
антикорупційного бюро України з посади,
якщо за нього проголосувало не менш як дві
третини від посадового складу Кабінету
Міністрів України, визначеного відповідно до
статті 6 цього Закону.» - вилучити;
-290- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету
Відхилено

«У випадках, передбачених Законом
України «Про Національне антикорупційне
бюро України», Кабінет Міністрів України
приймає рішення про звільнення Директора
Національного антикорупційного бюро
України з посади, якщо за нього
проголосувало не менш як дві третини
посадового складу Кабінету Міністрів
України, визначеного відповідно до статті 6
цього Закону».

Відхилено

118

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац другий частини шостої статті 41
законопроекту виключити.
-291- Н.д. Дубнов А. В. (р.к. №414)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

Виключити
Обгрунтування:
Призначати та звільняти з посади краще
надати право Верховній Раді України. В
Верховній Раді України є різні політичні сили,
більш неупереджений орган, ніж орган влади
– КМУ. А то виходить за законопроектом
комісію складає КМУ, призначає КМУ,
обирає одного з двох кандидатів КМУ,
звільняє теж КМУ. Це пряме зосередження
влади в одному органі.
155

4. У Законі України «Про центральні
органи
виконавчої
влади»
(Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385
із наступними змінами):

156

1) частину другу статті 3 після абзацу
першого доповнити новим абзацом другим
такого змісту:
«Положення цього Закону застосовуються
до Національного антикорупційного бюро
України,
його
службовців,
осіб
начальницького складу та інших працівників
у частині, що не суперечить Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України».»;

157

158

2) у статті 24:

-292- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Підпункт 1 пункту 4 розділу I виключити.
-293- Н.д. Білозір Л. М. (р.к. №230), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Кучер М.
І. (р.к. №232)
У абзаці третьому пункту 4 розділу 1
законопроекту слово «інших» виключити.

Відхилено

-294- Н.д. Сухов О. С. (р.к. №312)

Відхилено

2. У Законі України «Про центральні
органи виконавчої влади» (Відомості
Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст.
385; 2014 р., № 13, ст.223; 2020 р., № 26, ст.
172):
1) частину другу статті 3 доповнити
абзацом другим такого змісту:
«Положення
цього
Закону
застосовуються
до
Національного
антикорупційного бюро України, його
службовців, осіб начальницького складу та
інших працівників у частині, що не
суперечить
Закону
України
«Про
Національне
антикорупційне
бюро
України»;
2) у статті 24:

Пункт 2 частини четвертої Розділу І
законопроекту виключити.
159
160
161

а) частину першу після слів «Кабінетом
Міністрів України» доповнити словами «або
утворені відповідно до закону»;
б) частину другу після абзацу третього
доповнити новим абзацом четвертим такого
змісту:
«Директор
Національного
антикорупційного бюро України, його

а) абзац другий частини першої
доповнити
словами
«або
утворені
відповідно до закону»;
б) частину другу доповнити абзацом
четвертим такого змісту:
-295- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.

Враховано
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заступники призначаються на посади та
звільняються
з
посад
у
порядку,
встановленому Законом України «Про
Національне
антикорупційне
бюро
України».»;

Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
у частині другій абзац 4 після слів:
“Директор Національного антикорупційного
бюро України, його” доповнити словами: “
перший заступник та”

Висновки, обґрунтування

народні
депутати
України - члени Комітету

в) частину третю після абзацу першого
доповнити новим абзацом другим такого
змісту:
«Питання
діяльності
Національного
антикорупційного бюро України у Кабінеті
Міністрів України представляє Директор
Національного
антикорупційного
бюро
України.».

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

«Директор
Національного
антикорупційного бюро України, його
перший
заступник
та
заступники
призначаються на посади та звільняються з
посад у порядку, встановленому Законом
України «Про Національне антикорупційне
бюро України»;

в) частину третю доповнити абзацом
другим такого змісту:

-296- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)
Розділ І законопроєкту доповнити новою
частиною п’ятою такого змісту: «У Законі
України «Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких
інших осіб» (Відомості Верховної Ради
України, 1992, № 29, ст.399 із наступними
змінами): 1) абзац перший преамбули після
слів «Національній поліції» доповнити
словами «Національному антикорупційному
бюро України»; 2) частину першу статті 1
після слів «Національній поліції» доповнити
словами «Національному антикорупційному
бюро України;»; 3) статтю 12 доповнити
новим пунктом такого змісту: «з) особи
начальницького
складу
Національного
антикорупційного бюро України»; 4) у
частині першій статті 12: пункт а) після
словосполучення «зазначеним у пунктах «б»«д», «ж»» доповнити буквою «з»; пункт б)
після словосполучення «зазначеним у пунктах
«б»-«д»» доповнити буквою «з» та після слів
«Національній
поліції»
доповнити

Враховано

«Питання діяльності Національного
антикорупційного бюро України у Кабінеті
Міністрів України представляє Директор
Національного антикорупційного бюро
України».
1. У Законі України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст.
399 із наступними змінами):
1) абзац перший преамбули після слів
«Національній поліції» доповнити словами
«Національному антикорупційному бюро
України»;
2) частину першу статті 1 після слів
«Національній поліції» доповнити словами
«та на службі на посадах начальницького
складу в Національному антикорупційному
бюро України»;
3) частину першу статті 12 доповнити
пунктом "з" такого змісту:
«з) особи начальницького складу
Національного антикорупційного бюро
України»;
4) частину другу статті 2 після слів «до
Національної поліції» доповнити словами
«Національного антикорупційного бюро
України»;
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словосполученням
«Національному
антикорупційному бюро України»; 5) у
частині першій статті 13: пункт а) після слів
«звільненим зі служби у Службі судової
охорони» доповнити словами «або у
Національному антикорупційному бюро
України»; пункт б) після слів «Службі судової
охорони»
доповнити
словами
«Національному антикорупційному бюро
України»; 6) у частині першій статті 15: після
словосполучення «зазначеним у пунктах «б»«д»» доповнити буквою «з»; 7) у статті 17: у
частині першій: абзац перший після
словосполучення «зазначеним у пунктах «б»«д»» доповнити буквою «з»;; пункт б) після
слів
«поліції»
доповнити
словами
«Національному антикорупційному бюро
України»; пункти в), г) та ж) після слів
«Національній поліції» доповнити словами
«Національному антикорупційному бюро
України»; пункт «и» після слів «Національну
поліцію» та «Національною поліцією»
доповнити відповідно словами «Національне
антикорупційне
бюро
України»
та
«Національним
антикорупційним
бюро
України»; пункт «і» викласти в такій редакції:
«і) час перебування на посадах державних
службовців та службовців Національного
антикорупційного бюро України, Державної
кримінально-виконавчої служби України, у
підрозділах професійної (невоєнізованої)
пожежної охорони, які в подальшому були
переведені
в
категорію
посад,
що
заміщуються рядовим і начальницьким
складом за переліком посад і на умовах, які
відповідно
визначаються
Національним
антикорупційним
бюро
України,
центральними органами виконавчої влади, що
забезпечують
формування
державної
політики у сферах виконання кримінальних
покарань, цивільного захисту, пожежної і
техногенної безпеки.» частину другу після

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

5) частину четверту статті 9 після слів
«Національною
поліцією»
доповнити
словами «Національним антикорупційним
бюро України»;
6) у статті 12:
в абзаці першому пункту "а" слова «у
пунктах «б»-«д», «ж» замінити словами «у
пунктах «б»-«д», «ж», «з»;
в абзаці першому пункту "б" слова «у
пунктах «б»-«д», «ж» замінити словами «у
пунктах «б»-«д», «ж», «з»», а після слів
«Національній поліції» доповнити словами
«на посадах начальницького складу в
Національному антикорупційному бюро
України»;
7) в частині першій статті 13:
пункт «а» після слів «звільненим зі
служби у Службі судової охорони»
доповнити словами «та звільненим зі
служби у Національному антикорупційному
бюро України»;
пункт «б» після слова «поліції»
доповнити
словами
«Національному
антикорупційному бюро України»;
8) у статті 15 слова «іншим особам,
зазначеним у пунктах «б»-«д» замінити
словами "іншим особам, зазначеним у
підпунктах «б»-«д», «з»;
9) у частині першій статті 17:
в абзаці першому: слова «іншим особам,
зазначеним у пунктах «б»-«д» замінити
словами "іншим особам, зазначеним у
пунктах «б» – «д», «з»;
пункти «б» – «г», після слова «поліції»
доповнити
словами
«Національному
антикорупційному бюро України»;
пункт "ж" доповнити словами «в
Національному антикорупційному бюро
України на посадах начальницького
складу»;
пункт "и" після слів «Національну
поліцію» доповнити словами «Національне
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слів «податкової міліції» доповнити словами
«Національного антикорупційного бюро
України; 8) частину другу статті 172 після слів
«Національній поліції»» доповнити словами
«Національному антикорупційному бюро
України»; 9) абзац четвертий статті 22 після
слів «осіб начальницького складу (крім
молодшого) органів внутрішніх справ»
доповнити
словами
«Національного
антикорупційного бюро України»; 10) у
частині
першій
статті
25:
після
словосполучення «зазначеним у пунктах «б»«д»» доповнити буквою «з»; 11) частину
сьому статті 30: після словосполучення
«зазначених у пунктах «а»-«д»» доповнити
буквою «з», а після слів «Національній
поліції» доповнити словами «Національному
антикорупційному бюро України»; 12) у
статті 43: у частині третій слова «військовим
(спеціальним) званням» замінити словами
«оклади чи доплати за військове (спеціальне)
звання», а після слів «процентну надбавку»
додати словом та знаками «(доплату)»; друге
речення частини одинадцятої після слів
«полковника Служби судової охорони»
доповнити
словами
«полковника
Національного
антикорупційного
бюро
України»; частину дванадцяту після слів
«органів внутрішніх справ» доповнити
словами
«або
Національного
антикорупційного бюро України»; частину
шістнадцяту після слів «поліцейських»
доповнити словами «начальницького складу
Національного
антикорупційного
бюро
України».
-297- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
Розділ І законопроекту доповнити новим
пунктом 5 такого змісту:
«5. У Законі України Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб (Відомості

Висновки, обґрунтування

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

антикорупційне бюро України», а після слів
«Національною поліцією» - словами
«Національним антикорупційним бюро
України»;
пункт "і" після слів «Державної
кримінально-виконавчої служби України»
доповнити
словами
«Національного
антикорупційного бюро України», а після
слів «за переліком посад і на умовах, які
визначаються» - словами «Національним
антикорупційним бюро України»;
10) частину другу статті 172 після слів
«чи Державній кримінально-виконавчій
службі України» доповнити словами «та
Національному антикорупційному бюро
України»;
11) абзац четвертий статті 22 після слів
«осіб молодшого складу Національної
поліції,
Служби
судової
охорони,»
доповнити
словами
«Національного
антикорупційного бюро України";
12) у частині сьомій статті 30 слова «у
пунктах «а»-«д» замінити словами "у
пунктах «а»-«д», «з», а після слів
«Національній поліції» доповнити словами
«Національному антикорупційному бюро
України»;
13) у статті 43:
а) у частині третій слова «та членам їх
сімей обчислюються з розміру грошового
забезпечення,
враховуючи
відповідні
оклади
за
посадою,
військовим
(спеціальним) званням, процентну надбавку
за вислугу років» замінити словами «та
членам їх сімей обчислюються з розміру
грошового
забезпечення,
враховуючи
відповідні оклади за посадою, оклади та/чи
доплати за військове (спеціальне) звання,
військовим
(спеціальним)
званням,
процентну надбавку (доплату) за вислугу
років»;
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Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399
із наступними змінами): а) абзац перший
преамбули після слів «Національній поліції»
доповнити
словами
«Національному
антикорупційному бюро України»; б) частину
першу статті 1 після слів «Національній
поліції» доповнити словами «та на службі на
посадах
начальницького
складу
Національного
антикорупційного
бюро
України»; в) частину 1 статті 12 доповнити
підпунктом такого змісту: «з) особи
начальницького
складу
Національного
антикорупційного бюро України;»; г) частину
другу статті 2 після слів «до Національної
поліції» доповнити словами «Національного
антикорупційного бюро України,»; ґ) у статті
9: частину четверту після слів «Національною
поліцією» доповнити словами «Національним
антикорупційним бюро України,»; д) у статті
12: пункт а) частини першої після слів та
знаків «у пунктах «б»-«д», «ж»» доповнити
знаками та буквою «з» абзац перший пункту
«б» після слів «Національній поліції»
доповнити
словами
«на
посадах
начальницького
складу
Національного
антикорупційного бюро України»; ж) у
частині першій статті 13: пункт «а» після слів
«звільненим зі служби у Службі судової
охорони» доповнити словами «та звільненим
зі служби у Національному антикорупційному
бюро України»; пункт «б» після слова
«поліції» доповнити словами «Національному
антикорупційному бюро України»; з) У
частині першій статті 15 після слів «іншим
особам, зазначеним у пунктах «б»-«д»,»
доповнити знаками та буквою «з»; и) у статті
17: у частині першій після слів «іншим
особам, зазначеним у пунктах «б»-«д»,»
доповнити знаками та буквою «з» та: пункти
«б» – «г» після слова «поліції» доповнити
словами « Національному антикорупційному
бюро України»; підпункт ж) після слів «в

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

б) у частині одинадцятій після слів «чи
внутрішньої служби» доповнити словами
«полковника
Національного
антикорупційного бюро України»;
в) частину дванадцяту після слів
«співробітникам Служби судової охорони»
доповнити словами "особам начальницького
складу Національного антикорупційного
бюро України", а після слів «співробітників
Служби судової охорони» - словами «осіб
начальницького складу Національного
антикорупційного бюро України»;
г) частину шістнадцяту після слів
«співробітників Служби судової охорони»
доповнити словами "осіб начальницького
складу Національного антикорупційного
бюро України".
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Службі судової охорони на посадах
середнього і вищого складу,» доповнити
словами
«,
в
Національному
антикорупційному бюро України на посадах
начальницького складу»; підпункт и) після
слів «Національну поліцію,» доповнити
словами «Національне антикорупційне бюро
України,», та після слів «Національною
поліцією,»
доповнити
словами
«Національним
антикорупційним
бюро
України»; підпункт і) після слів «Державної
кримінально-виконавчої служби України,»
доповнити
словами
«Національного
антикорупційного бюро України,» після слів
«за переліком посад і на умовах, які
визначаються»
доповнити
словами
«Національним
антикорупційним
бюро
України,»; і) частину другу статті 172 після
слів «чи Державній кримінально-виконавчій
службі України» доповнити словами «та
Національному антикорупційному бюро
України,»; є) абзац четвертий статті 22 після
слів «осіб молодшого складу Національної
поліції, Служби судової охорони,» доповнити
словами «Національного антикорупційного
бюро України"; ж) частину сьому статті 30
після слів «Національній поліції» доповнити
словами «Національному антикорупційному
бюро України»; з) у статті 43: у частині третій
словв «та членам їх сімей обчислюються з
розміру грошового забезпечення, враховуючи
відповідні оклади за посадою, військовим
(спеціальним) званням, процентну надбавку
за вислугу років» замінити словами «та
членам їх сімей обчислюються з розміру
грошового
забезпечення,
враховуючи
відповідні оклади за посадою, оклади та/чи
доплати за військове (спеціальне) звання,
військовим (спеціальним) званням, процентну
надбавку (доплату) за вислугу років»; друге
речення частини одинадцятої після слів «чи
внутрішньої служби» доповнити словами
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«полковника
Національного
антикорупційного бюро України,»; частини
дванадцяту та шістнадцяту після слів
«співробітникам Служби судової охорони» та
«співробітників Служби судової охорони,»,
відповідно
доповнити
словами
«осіб
начальницького
складу
Національного
антикорупційного бюро України»;
-298- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Красов О. І. (р.к. №381), Н.д. Мошенець О.
В. (р.к. №55), Н.д. Одарченко А. М. (р.к.
№371), Н.д. Стернійчук В. О. (р.к. №45),
Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)
Доповнити розділ І новим пунктом 6: 6.
Доповнити статтю 8-1 Закону України “Про
прокуратуру” (Відомості Верховної Ради
України, 2015 р., №2-3, ст. 12) новою
частиною дев’ятою такого змісту:“9. Щороку
одночасно
з
проведенням
зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного антикорупційного
бюро
України
проводиться
зовнішня
незалежна оцінка (аудит) ефективності
діяльності Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури у порядку, встановленому
статтею 26 Закону України “Про Національне
антикорупційне бюро України”. Оцінка,
зазначена в абзаці першому цієї частини,
проводиться
Комісією
з
проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності
діяльності
Національного
антикорупційного
бюро
України
та
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури, яка формується у порядку,
встановленому статтею 26 Закону України
“Про Національне антикорупційне бюро
України”.”
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Висновки, обґрунтування

Враховано

народні
України

депутати

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

5. Статтю 81 Закону України “Про
прокуратуру” (Відомості Верховної Ради
України, 2015 р., № 2-3, ст. 12 із наступними
змінами) доповнити частиною дев’ятою
такого змісту:
“9. Щороку одночасно з проведенням
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного
антикорупційного
бюро
України
проводиться зовнішня незалежна оцінка
(аудит)
ефективності
діяльності
Спеціалізованої
антикорупційної
прокуратури у порядку, встановленому
статтею 26 Закону України “Про
Національне
антикорупційне
бюро
України”.
Оцінка, зазначена в абзаці першому цієї
частини,
проводиться
Комісією
з
проведення зовнішньої незалежної оцінки
(аудиту)
ефективності
діяльності
Національного антикорупційного бюро
України та Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури, яка формується у порядку,
встановленому статтею 26 Закону України
“Про Національне антикорупційне бюро
України”.

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
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2. З дня набрання чинності цим Законом
розпочинається
формування
комісії
з
проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Національного антикорупційного
бюро України і проводиться відкритий
конкурсний відбір на зайняття цієї посади у
порядку, встановленому статтею 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України».

-299- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Пункт 2 Розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні
положення викласти в наступній редакції: «З
дня набрання чинності цим Законом
розпочинається
формування
комісії
з
проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Національного антикорупційного
бюро України і проводиться відкритий
конкурсний відбір на зайняття цієї посади у
порядку, встановленому статтею 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України» а також Комісії з проведення
зовнішньої незалежної оцінки (аудиту)
ефективності діяльності Національного бюро
і здійснюється зовнішня незалежна оцінка
(аудит)
ефективності
діяльності
Національного
бюро
у
порядку,
встановленому статтею 26 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України».»;
-300- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342)
Пункт 2 Прикінцевих та перехідних
положень викласти в такій редакції: «2. На
виконання Рішення Конституційного Суду
України у справі за конституційним поданням
51 народного депутата України щодо
відповідності
Конституції
України
(конституційності) Указу Президента України
“Про призначення А. Ситника Директором
Національного
антикорупційного
бюро
України” від 28 серпня 2020 року № 9-р
встановити, що з дня набрання чинності цим
Законом
повноваження
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України достроково припиняються. З дня
набрання
чинності
цим
Законом
розпочинається
формування
комісії
з
проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Національного антикорупційного
бюро України і проводиться відкритий

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

2. З дня набрання чинності цим Законом
розпочинається формування комісії з
проведення конкурсу на зайняття посади
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України
і
проводиться відкритий конкурсний відбір
на зайняття цієї посади у порядку,
встановленому статтею 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України».
3. Особа, яка станом на день набрання
чинності цим Законом займає посаду
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України,
продовжує здійснювати всі повноваження
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України,
передбачені
законом,
до
моменту
призначення Директора Національного
антикорупційного
бюро
України
за
результатами
відкритого
конкурсного
відбору на зайняття цієї посади у порядку,
встановленому статтею 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України», але не більше строку, на який його
було призначено відповідно до частини
третьої статті 6 Закону України «Про
Національне
антикорупційне
бюро
України», або звільнення Директора
Національного антикорупційного бюро
України
у
разі
наявності
підстав
передбачених частиною 4 статті 6 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України».
З дня завершення строку повноважень
особи, яка станом на день набрання чинності
цим Законом займає посаду Директора
Національного антикорупційного бюро
України, до дня призначення Директора
Національного антикорупційного бюро
України відповідно до статті 7 Закону
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конкурсний відбір на зайняття цієї посади у
порядку, встановленому статтею 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України». Особа, яка станом на день
набрання чинності цим Законом займає
посаду першого заступника Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України,
здійснює
всі
повноваження
Директора Національного антикорупційного
бюро України, передбачені законом, до
моменту
призначення
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України в порядку, визначеному цим
Законом.»
-301- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

частину другу розділу 2 викласти в такій
редакції:
"2. Установити, що з дня набрання
чинності
цим
Законом
Національне
антикорупційне бюро України набуває
статусу центрального органу виконавчої
влади зі спеціальним статусом, що не
потребує проведення процедур, пов’язаних з
ліквідацією та реорганізацією державних
органів, а також не потребує переведення,
переміщення, вчинення будь-яких інших дій
або прийняття будь-яких інших рішень щодо
трудових
відносин
із
працівниками
Національного
антикорупційного
бюро
України, які станом на день набрання
чинності Законом займають посади у
Національному
антикорупційного
бюро
України. Національне антикорупційне бюро
України як державний правоохоронний орган
є правонаступником прав та обов’язків
Національного
антикорупційного
бюро
України як центрального органу виконавчої
влади;"
-302- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

України «Про Національне антикорупційне
бюро України» усі повноваження Директора
Національного антикорупційного бюро
України здійснює перший заступник
Директора
Національного
антикорупційного бюро України, а у разі
його відсутності – один із заступників
Директора
Національного
антикорупційного бюро України.
4. Під час виконання першим
заступником (заступником) Директора
Національного антикорупційного бюро
України
повноважень
Директора
Національного антикорупційного бюро
України відповідно до пункту 3 цього
розділу така особа може бути звільнена з
посади (а її повноваження – припинено)
виключно з підстав, визначених частиною
четвертою статті 6 Закону України «Про
Національне
антикорупційне
бюро
України”.

2. Установити, що з дня набрання чинності
цим Законом:
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Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

1) Національне антикорупційне бюро
України як центральний орган виконавчої
влади
зі
спеціальним
статусом
є
правонаступником прав та обов’язків
Національного
антикорупційного
бюро
України як державного правоохоронного
органу;
2)
повноваження
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, першого заступника Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України
і
заступника
Національного
антикорупційного
бюро
України
припиняються достроково.
Кабінет Міністрів України упродовж
п’яти робочих днів з дня набрання чинності
цим
Законом
призначає
тимчасово
виконуючого
обов’язки
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, який має повноваження Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, передбачені Законом України "Про
Національне антикорупційне бюро України".
Особі, яка тимчасово виконує обов’язки
Директора Національного антикорупційного
бюро України, забороняється розголошувати
інформацію з обмеженим доступом, отриману
у зв’язку з виконанням його обов’язків, крім
випадків, встановлених законом.
Особі, яка тимчасово виконує обов’язки
Директора Національного антикорупційного
бюро України, на час виконання таких
обов’язків за рахунок коштів державного
бюджету виплачується грошова компенсація в
розмірі посадового окладу Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, передбаченого Законом України
"Про Національне антикорупційне бюро
України".
Повноваження особи, яка тимчасово
здійснює
повноваження
Директора
Національного
антикорупційного
бюро

128

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

України, припиняються у день призначення на
посаду
Директора
Національного
антикорупційного бюро України у порядку,
визначеному
Законом
України
"Про
Національне антикорупційне бюро України".
Кабінету Міністрів України у 15-денний
строк з дня набрання чинності цим Законом
визначити представників до Конкурсної
комісії з проведення конкурсу на зайняття
посади
Директора
Національного
антикорупційного бюро України.
Конкурсна комісія з проведення конкурсу
на зайняття посади Директора Національного
антикорупційного бюро України формується
Кабінетом Міністрів, протягом 15 днів, але не
пізніше 30 днів з дня дострокового
припинення
повноважень
(звільнення)
Директора Національного антикорупційного
бюро України у порядку, встановленому
законом.
Інформація про початок роботи, час та
місце проведення засідань Конкурсної комісії
з проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Національного антикорупційного
бюро України оприлюднюється на веб-сайті
Кабінету Міністрів України.
Роботу
та
організаційно-технічне
забезпечення Конкурсної комісії з проведення
конкурсу на зайняття посади Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України та її членів забезпечує Секретаріат
Кабінету Міністрів України.
Конкурсній комісії з проведення конкурсу
на зайняття посади Директора Національного
антикорупційного бюро України у 45-денний
строк із дня формування її персонального
складу провести конкурс на зайняття посади
Директора Національного антикорупційного
бюро України у порядку, визначеному у статті
7 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України».

129

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-303- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

абзац перший пункту 2 розділу ІІ
"Прикінцеві
та
перехідні
положення"
викласти у такій редакції: "З дня закінчення
строку
повноважень
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України розпочинається формування комісії з
проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Національного антикорупційного
бюро України і проводиться відкритий
конкурсний відбір на зайняття цієї посади у
порядку, встановленому статтею 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України»."
-304- Н.д. Шинкаренко І. А. (р.к. №117)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Пункт 2 Прикінцевих та перехідних
положень викласти в такій редакції: «2. На
виконання Рішення Конституційного Суду
України у справі за конституційним поданням
51 народного депутата України щодо
відповідності
Конституції
України
(конституційності) Указу Президента України
від 28 серпня 2020 року № 9-р встановити, що
з дня набрання чинності цим Законом
повноваження Директора Національного
антикорупційного бюро України достроково
припиняються. З дня набрання чинності цим
Законом розпочинається формування комісії з
проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Національного антикорупційного
бюро України і проводиться відкритий
конкурсний відбір на зайняття цієї посади у
порядку, встановленому статтею 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України». Особа, яка станом на день
набрання чинності цим Законом займає
посаду першого заступника Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України,
здійснює
всі
повноваження
Директора Національного антикорупційного
бюро України, передбачені законом, до
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моменту
призначення
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України
за
результатами
відкритого
конкурсного відбору на зайняття цієї посади у
порядку, встановленому статтею 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України».
-305- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

Відхилено

Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти
у такій редакції: “ Особа, яка станом на день
набрання чинності цим Законом займає
посаду
Директора
Національного
антикорупційного бюро України, продовжує
здійснювати всі повноваження Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, передбачені законом, протягом
строку, що становить різницю між сімома
роками та строком перебування особи на цій
посаді до дня набрання чинності цим
Законом.”.
-306- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

2. З дня набрання чинності цим Законом
повноваження Директора Національного
антикорупційного
бюро
України
припиняються
достроково
та
розпочинається
формування
комісії
з
проведення конкурсу на зайняття посади
Директора Національного антикорупційного
бюро України і проводиться відкритий
конкурсний відбір на зайняття цієї посади у
порядку, встановленому статтею 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України».
-307- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

пункт 3 Розділу ІІ після слів Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України» доповнити словами "але не
більше строку, на який його було призначено
відповідно до частини третьої статті 6 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України», або, у разі наявності підстав,
визначених частиною четвертою статті 6
Закону
України
“Про
Національне
антикорупційне бюро України”, до звільнення
особи з посади Директора Національного
антикорупційного бюро України."
-308- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
Доповнити розділ ІІ законопроекту новим
пунктом 4 такого змісту: 4. Під час виконання
першим
заступником
(заступником)
Директора Національного антикорупційного
бюро України повноважень Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України відповідно до пункту 3 цих
Прикінцевих та перехідних положень, така
особа може бути звільнена з посади (а її
повноваження – припинено) виключно з
підстав, визначених частиною четвертою
статті 6 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України.
Пункт 4 вважати пунктом 6».
-309- Н.д. Осадчук А. П. (р.к. №220)

народні
депутати
України - члени Комітету

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено

абзац 2 частини 2 пункту ІІ проекту
викласти в такому вигляді:
"Особа, яка станом на день набрання
чинності цим Законом займає посаду
Директора Національного антикорупційного
бюро України, продовжує здійснювати всі
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Національного
антикорупційного
бюро
України
за
результатами
відкритого
конкурсного відбору на зайняття цієї посади у
порядку, встановленому статтею 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України».

повноваження Директора Національного
антикорупційного бюро України, передбачені
законом, до моменту закінчення строку його
повноважень передбачених частиною 3
статті 6 Закону України «Про Національне
антикорупційне
бюро
України»
та
призначення
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України
за
результатами відкритого конкурсного відбору
на зайняття цієї посади у порядку,
встановленому статтею 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України»".
-310- Н.д. Юрчишин Я. Р. (р.к. №215)

Відхилено

абзац другий пункту 2 розділу ІІ
"Прикінцеві
та
перехідні
положення"
виключити
-311- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Абзац другий пункту другого розділу ІІ
«Прикінцеві та перехідні положення»
законопроєкту виключити.
Обґрунтування: У розділі ІІ «Прикінцеві
та
перехідні
положення»
проекту
передбачено, що особа, яка станом на день
набрання чинності цим Законом займає
посаду
Директора
Національного
антикорупційного бюро України, продовжує
здійснювати всі повноваження Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, передбачені законом, до моменту
призначення
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України
за
результатами відкритого конкурсного відбору
на зайняття цієї посади у порядку,
встановленому статтею 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України». Цей припис суперечить чинним
положенням частини 3 і 4 ст. 6 Закону, згідно
з якими Директор Національного бюро
призначається строком на сім років;
повноваження Директора Національного
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бюро припиняються у зв’язку із закінченням
строку його повноважень або смертю, адже з
одного боку запроваджується можливість
дострокового
припинення
повноважень
Директора (з моменту призначення нового
Директора за результатами відкритого
конкурсного відбору), а з іншого – існує ризик
продовження
перебування
на
посаді
Директора, повноваження якого закінчуються
16.04.2022 року, на невизначений строк (до
моменту призначення нового Директора за
результатами
відкритого
конкурсного
відбору).
-312- Н.д. Гончаренко О. О. (р.к. №338)

Відхилено

Станом на день набрання чинності цим
Законом виконання обов’язків Директора
Національного антикорупційного бюро
України покладаються на першого
заступника Директора Національного
бюро, який продовжує здійснювати всі
повноваження Директора Національного
антикорупційного бюро України, передбачені
законом, до моменту призначення Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України
за
результатами
відкритого
конкурсного відбору на зайняття цієї посади у
порядку, встановленому статтею 7 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України».
-313- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

У Розділі ІІ законопроекту:
У пункті другому:
Абзац другий доповнити словами «але не
більше строку, що становить різницю між
строком, визначеним частиною третьою статті
6 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України», та строком
перебування особи на цій посаді до дня
набрання чинності цим Законом.»;
-314- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції
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Доповнити новим абзацом такого змісту:
«З дня завершення строку повноважень особи,
яка станом на день набрання чинності цим
Законом
займає
посаду
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, до дня призначення Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України відповідно до статті 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» усі повноваження Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України здійснює його перший заступник, а в
разі відсутності першого заступника – один із
заступників
Директора
Національного
антикорупційного бюро України.
-315- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
Абзац 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» викласти в такій
редакції: «Особа, яка станом на день набрання
чинності цим Законом займає посаду
Директора Національного антикорупційного
бюро України, продовжує здійснювати всі
повноваження Директора Національного
антикорупційного бюро України, передбачені
законом,
до
моменту
припинення
повноважень або звільнення Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України з підстав передбачених частиною 4
статті 6 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України».
-316- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д. Корнієнко О. С.
(р.к. №7), Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)
У Розділі ІІ законопроекту:
У пункті другому: Абзац другий
доповнити словами «, але не більше строку,
що становить різницю між строком,
визначеним частиною третьою статті 6 Закону
України «Про Національне антикорупційне
бюро України», та строком перебування особи

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано редакційно

Враховано редакційно
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на цій посаді до дня набрання чинності цим
Законом.»;
-317- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д. Корнієнко О. С.
(р.к. №7), Н.д. Арахамія Д. Г. (р.к. №4)
Доповнити новим абзацом такого змісту:
«З дня завершення строку повноважень особи,
яка станом на день набрання чинності цим
Законом
займає
посаду
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, до дня призначення Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України відповідно до статті 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України» усі повноваження Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України здійснює його перший заступник, а у
разі відсутності першого заступника – один із
заступників
Директора
Національного
антикорупційного бюро України.».
-318- Н.д. Іонушас С. К. (р.к. №37), Н.д.
Корнієнко О. С. (р.к. №7), Н.д. Арахамія Д.
Г. (р.к. №4)
У Розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні
положення» законопроєкту, у пункті 2 абзац 2
після слів «статтею 7 Закону України «Про
Національне антикорупційне бюро України»»
доповнити словами «або до закінчення строку
його повноважень».
-319- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Пункт 3 Розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні
положення викласти в наступній редакції:
«Установити, що з дня набрання чинності цим
Законом
повноваження
Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України, Керівника Головного підрозділу
детективів, або осіб, які виконують їхні
обов’язки припиняються достроково.»;
-320- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Відхилено

5. Кабінету Міністрів України:

Відхилено
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частину третю розділу 2 викласти в такій
редакції:
"3. Установити, що з дня набрання
чинності
цим
Законом
повноваження
Директора Національного антикорупційного
бюро
України,
Керівника
Головного
підрозділу детективів, або осіб, які виконують
їхні обов’язки, членів Ради громадського
контролю
при
Національному
антикорупційному
бюро
припиняються
достроково."
-321- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

3. Кабінету Міністрів України у
двомісячний строк із дня набрання чинності
цим Законом:
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади нормативно-правових актів
у відповідність із цим Законом.
171
172
173
174

175

1) протягом одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити
прийняття
нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
привести власні нормативно-правові акти
у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади
нормативно-правових
актів
у
відповідність із цим Законом;
2) протягом восьми років з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити підготовку
і подання на розгляд Верховної Ради України
проекту Закону щодо припинення участі
партнерів з розвитку, які надавали Україні
міжнародну технічну допомогу у сфері

-322- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено

Підпункт 2 пункту 3 розділу II виключити.
-323- Н.д. Власенко С. В. (р.к. №170), Н.д.
Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Виключити.

Відхилено

1) протягом одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами
та
іншими
центральними
органами
виконавчої влади нормативно-правових
актів у відповідність із цим Законом;
2) протягом двох років з дня набрання
чинності
цим
Законом
забезпечити
підготовку і подання на розгляд Верховної
Ради України проекту закону про
припинення
участі
міжнародних
та
іноземних організацій, які відповідно до

137

№

176

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

запобігання і протидії корупції, у формуванні
комісії з проведення конкурсу на зайняття
посади Директора Національного бюро та
комісії з проведення зовнішньої незалежної
оцінки (аудиту) ефективності діяльності
Національного бюро.

-324- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8), Н.д.
Жмеренецький О. С. (р.к. №391), Н.д.
Іванісов Р. В. (р.к. №354), Н.д. Красов О. І.
(р.к. №381), Н.д. Мошенець О. В. (р.к. №55),
Н.д. Одарченко А. М. (р.к. №371), Н.д.
Стернійчук В. О. (р.к. №45), Н.д.
Шинкаренко І. А. (р.к. №117), Н.д. Янченко
Г. І. (р.к. №5)
підпункт 2 пункту 5 викласти в такій
редакції:
2) протягом двох років з дня набрання
чинності цим Законом забезпечити підготовку
і подання на розгляд Верховної Ради України
проекту Закону щодо припинення участі
міжнародних та іноземних організацій, які
відповідно до міжнародних або міждержавних
угод надавали Україні міжнародну технічну
допомогу у сфері запобігання і протидії
корупції, у формуванні комісії з проведення
конкурсу на зайняття посади Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України та комісії з проведення зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного антикорупційного
бюро України через вісім років з дня набрання
чинності цим Законом.
-325- Н.д. Осадчук А. П. (р.к. №220)

4. Установити, що з дня набрання чинності
цим Законом Національне антикорупційне
бюро України набуває статусу центрального
органу виконавчої влади зі спеціальним
статусом, що не потребує не потребує
проведення
процедур,
пов’язаних
з
ліквідацією та реорганізацією державних
органів, а також не потребує переведення,
переміщення, вчинення будь-яких інших дій
або прийняття будь-яких інших рішень щодо
трудових
відносин
із
працівниками
Національного
антикорупційного
бюро
України, які станом на день набрання
чинності Законом займають посади у

частину 4 розділу ІІ проекту викласти в
такому вигляді:
"4. Установити, що з дня набрання
чинності
цим
Законом
Національне
антикорупційне бюро України набуває
статусу центрального органу виконавчої
влади, що не потребує проведення процедур,
пов’язаних з ліквідацією та реорганізацією
державних органів, а також не потребує
переведення, переміщення, вчинення будьяких інших дій або прийняття будь-яких
інших рішень щодо трудових відносин із
працівниками
Національного
антикорупційного бюро України, які станом

Висновки, обґрунтування

Враховано

народні
депутати
України - члени Комітету

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

міжнародних або міждержавних угод
надавали Україні міжнародну технічну
допомогу у сфері запобігання і протидії
корупції, у формуванні комісії з проведення
конкурсу на зайняття посади Директора
Національного антикорупційного бюро
України та Комісії з проведення зовнішньої
незалежної оцінки (аудиту) ефективності
діяльності Національного антикорупційного
бюро
України
та
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури через вісім
років з дня набрання чинності цим Законом;
3) у 2022 році поінформувати Верховну
Раду України про стан виконання цього
Закону.

6. Встановити, що з дня набрання
чинності цим Законом Національне
антикорупційне бюро України набуває
статусу центрального органу виконавчої
влади із спеціальним статусом, що не
потребує проведення процедур, пов’язаних з
ліквідацією та реорганізацією державних
органів, а також не потребує переведення,
переміщення, вчинення будь-яких інших дій
або прийняття будь-яких інших рішень
щодо трудових відносин з працівниками
Національного антикорупційного бюро
України, які станом на день набрання
чинності цим Законом займають посади в
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Національному
України.

антикорупційного

Пропозиції та поправки до проекту

бюро

на день набрання чинності Законом займають
посади у Національному антикорупційного
бюро України.
-326- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Пункт 4 Розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні
положення викласти в наступній редакції:
«Особа, яка станом на день набрання чинності
цим Законом займає посаду першого
заступника
Директора
Національного
антикорупційного бюро України, здійснює всі
повноваження Директора Національного
антикорупційного бюро України, передбачені
законом, до моменту призначення Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України в порядку, визначеному цим
Законом.»;
-327- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Національному антикорупційного бюро
України.
Нормативно-правові
акти
Національного антикорупційного бюро
України, видані до дня набрання чинності
цим Законом, не підлягають державній
реєстрації Міністерством юстиції України.

Відхилено

частину четверту розділу 2 викласти в
такій редакції:
"4. Установити, що з дня набрання
чинності цим Законом розпочинається
формування Конкурсної комісії з добору на
посаду Директора Національного бюро і
проводиться відкритий конкурсний добір на
зайняття
цієї
посади
у
порядку,
встановленому статтею 7 Закону України
«Про Національне антикорупційне бюро
України»."
-328- Н.д. Мінько С. А. (р.к. №286)

Відхилено

Слова "не потребує не потребує" замінити
словами "не потребує"
-329- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

У пункті четвертому:
після слів «зі спеціальним статусом, що не
потребує» слова «не потребує» - виключити;
-330- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано редакційно

Ддоповнити новим абзацом такого змісту:
«Нормативно-правові акти Національного
антикорупційного бюро України, видані до
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дня набрання чинності цим Законом, не
підлягають
державній
реєстрації
Міністерством юстиції України.»
-331- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214), Н.д.
Железняк Я. І. (р.к. №212)
У абзаці 7 пункту 3 розділу ІІ «Прикінцеві
та перехідні положення» слова «не потребує»
вилучити.
-332- Н.д. Устінова О. Ю. (р.к. №213)

177

5. Установити, що перша зовнішня
незалежна оцінка (аудит) ефективності
діяльності Національного бюро відповідно до
статті 26 Закону України «Про Національне
антикорупційне бюро України» проводиться
через один рік з дня призначення Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України у порядку, визначеному Законом
України «Про Національне антикорупційне
бюро України».

У Розділі ІІ законопроекту доповнити
пункт 4 новим абзацом такого змісту:
"Нормативно-правові та інші акти, прийняті
Національним
антикорупційним
бюро
України до набрання чинності цим Законом
застосовуються
до
відповідних
правовідносин, що виникли до та після
набрання цим Законом.".
-333- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Пункт 5 розділу II виключити.
-334- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Пункт 5 Розділу ІІ. Прикінцеві та перехідні
положення викласти в наступній редакції:
«Кабінету Міністрів України: 1) протягом
одного місяця з дня набрання чинності цим
Законом: забезпечити прийняття нормативноправових актів, необхідних для реалізації
цього Закону; привести власні нормативноправові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади
нормативно-правових
актів
у
відповідність із цим Законом; 2) протягом
року з дня набрання чинності цим Законом
забезпечити підготовку і подання на розгляд
Верховної Ради України проекту Закону щодо
припинення участі партнерів з розвитку, які
надавали Україні міжнародну технічну
допомогу у сфері запобігання і протидії
корупції, у формуванні комісії з проведення

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

Відхилено

7. Встановити, що перша зовнішня
незалежна оцінка (аудит) ефективності
діяльності Національного антикорупційного
бюро
України
та
Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури відповідно до
статті 26 Закону України «Про Національне
антикорупційне
бюро
України»
проводиться через один рік з дня
призначення Директора Національного
антикорупційного бюро України у порядку,
визначеному Законом України «Про
Національне
антикорупційне
бюро
України».
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конкурсу на зайняття посади Директора
Національного бюро.».
-335- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407)

Відхилено

частину п'яту розділу 2 викласти в такій
редакції:
"5. Кабінету Міністрів України у
двомісячний строк із дня набрання чинності
цим
Законом:
забезпечити
прийняття
нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом; привести свої нормативноправові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади
нормативно-правових
актів
у
відповідність із цим Законом."
-336- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Враховано

Доповнити розділ ІІ «Прикінцеві та
перехідні положення» законопроєкту новим
пунктом шостим такого змісту: «6. Кабінету
Міністрів України у 2022 році поінформувати
Верховну Раду України про стан виконання
цього Закону.».
Обґрунтування: З метою забезпечення
ефективності парламентського контролю за
прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13
ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується
передбачити обов’язок Кабінету Міністрів
України поінформувати Верховну Раду
України у 2022 році про стан виконання цього
Закону. Інформацію щодо стану виконання
прийнятих у 2020 році Законів України було
викладено в додатку до Звіту про хід і
результати виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України у 2020 році, що
затверджений розпорядженням від 14 квітня
2021 р. № 327-р, та поданий до Верховної
Ради України.
-337- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

Законопроект, запропонований головним
комітетом в остаточній редакції

8. Протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом Кабінету Міністрів
України затвердити положення про Раду
громадського контролю при Національному
антикорупційному бюро України та про
порядок її формування, а також забезпечити
формування Ради громадського контролю
при Національному антикорупційному
бюро України відповідно до зазначеного
положення.
Повноваження осіб, які були обрані до
складу Ради громадського контролю при
Національному антикорупційному бюро
України до дня набрання чинності цим
Законом, припиняються з дня видання акта
про визначення складу Ради громадського
контролю
при
Національному
антикорупційному
бюро
України,
сформованої відповідно до абзацу першого
цього пункту.

Доповнити розділ новим пунктом шостим
такого змісту: «6. Протягом трьох місяців з
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дня набрання чинності цим Законом Кабінет
Міністрів України затверджує Положення про
Раду
громадського
контролю
при
Національному антикорупційному бюро
України та про порядок її формування, а
також
забезпечує
формування
Ради
громадського контролю при Національному
антикорупційному бюро України відповідно
до зазначеного Положення. Повноваження
осіб, які були обрані до складу Ради
громадського контролю при Національному
антикорупційному бюро України до дня
набрання
чинності
цим
Законом,
припиняються з дня видання акта про
визначення складу Ради громадського
контролю
при
Національному
антикорупційному
бюро
України,
сформованої відповідно до абзацу першого
цього пункту.»
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