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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Реєстраційний № 3602

(Друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект
Закон УкраЇни
Про внесення змін до частини 5 статті 45
Закону України «Про запобігання корупції»
щодо усунення невизначеності обов’язків
членів органів адвокатського самоврядування
стосовно заповнення та подання декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано

Назву законопроекту викласти в такій
редакції:
«Про внесення змін до Закону України
«Про запобігання корупції» щодо уточнення
переліку осіб, які входять до складу
конкурсних,
кваліфікаційних,
дисциплінарних
комісій
недержавних
організацій професійного самоврядування для
цілей фінансового контролю»;
-2- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Враховано

Про внесення змін до Закону України «Про
запобігання корупції» щодо уточнення
переліку осіб, які входять до складу
конкурсних,
дисциплінарних
комісій
недержавних
організацій
професійного
самоврядування (саморегулювання) для цілей
фінансового контролю

Назву Закону викласти в такій редакції:
«Про внесення змін до Закону України
«Про запобігання корупції» щодо уточнення
переліку осіб, які входять до складу
конкурсних,
кваліфікаційних,
дисциплінарних
комісій
недержавних
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організацій професійного самоврядування для
цілей фінансового контролю».
-3- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
Назву проекту Закону викласти в такій
редакції:
Закон України «Про внесення змін до
Закону України «Про запобігання корупції»
щодо уточнення переліку осіб, які входять до
складу
конкурсних,
кваліфікаційних,
дисциплінарних
комісій
недержавних
організацій професійного самоврядування для
цілей фінансового контролю».
-4- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Відхилено

Назву законопроекту викласти у такій
редакції:
«Закон України “Про внесення змін до
частини 5 статті 45 Закону України «Про
запобігання корупції» щодо усунення
невизначеності обов’язків членів органів
адвокатського самоврядування, професійного
самоврядування
(саморегулювання)
нотаріусів, членів кваліфікаційної комісії
нотаріату, стосовно заповнення та подання
декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування”».
4
5

Верховна Рада України постановляє:
1. Внести зміни до Закону України «Про
запобігання корупції» (Відомості Верховної
Ради України, 2014, N 49 (05.12.2014), ст.
2056):

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-5- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
Пункт
перший
Розділу
першого
законопроекту викласти у такій редакції:
«1) підпункт «в» пункту 2 частини першої
статті 3 Закону України «Про запобігання
корупції» викласти в такій редакції:
«в) особи, які входять до складу
конкурсних,
кваліфікаційних,
дисциплінарних
комісій,
утворених
відповідно до закону, державними органами,
органами місцевого самоврядування або при
них, (крім іноземців-нерезидентів, які входять

Враховано частково

I. Внести до Закону України "Про
запобігання корупції" (Відомості Верховної
Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із
наступними змінами) такі зміни:
1. Підпункт «в» пункту 2 частини першої
статті 3 викласти в такій редакції:
«в) особи, які входять до складу
конкурсних, дисциплінарних, атестаційних
комісій, утворених відповідно до закону
державними органами, органами місцевого
самоврядування або при таких органах (крім
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до складу таких комісій), до складу
Громадської ради доброчесності, утвореної
відповідно до Закону України "Про
судоустрій і статус суддів", і, при цьому, не є
особами, зазначеними у пункті 1, підпункті
"а" пункту 2 частини першої цієї статті».
-6- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)
Підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти в
такій редакції:
«1) Підпункт «в» пункту 2 частини першої
статті 3 викласти в такій редакції:
«в) особи, які входять до складу
конкурсних,
кваліфікаційних,
дисциплінарних
комісій,
утворених
відповідно до закону державними органами,
органами місцевого самоврядування або при
них (крім іноземців-нерезидентів, які входять
до складу таких комісій), до складу
Громадської ради доброчесності, утвореної
відповідно до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», і при цьому не є
особами, зазначеними у пункті 1, підпункті
«а» пункту 2 частини першої цієї статті;».
-7- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
1) підпункт «в» пункту 2 частини першої
статті 3 Закону України «Про запобігання
корупції» викласти в такій редакції:
«в) особи, які входять до складу
конкурсних,
кваліфікаційних,
дисциплінарних,
атестаційних
комісій,
етичних
рад
або
громадської
ради
доброчесності, утворених відповідно до
закону, державними органами чи органами
місцевого самоврядування або при них (крім
іноземців-нерезидентів, які входять до складу
таких комісій чи рад), і, при цьому, не є
особами, зазначеними у пункті 1, підпункті
"а" пункту 2 частини першої цієї статті»;

Висновки, обґрунтування

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

іноземців-нерезидентів, які входять до складу
таких комісій), до складу Громадської ради
доброчесності, утвореної відповідно до
Закону України "Про судоустрій і статус
суддів", і при цьому не є особами,
зазначеними у пункті 1, підпункті "а" пункту
2 частини першої цієї статті».

Враховано частково
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-8- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)

Враховано частково

Доповнити Розділ перший законопроекту
новим другим пунктом у такій редакції:
«2) абзац другий частини третьої статті 45
викласти в такій редакції:
«Особи, зазначені у підпункті "в" пункту 2
частини першої статті 3 цього Закону,
подають в установленому цим Законом
порядку декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік у разі
входження
до
складу
конкурсної,
кваліфікаційної, дисциплінарної комісії,
утвореної відповідно до закону, державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування або при них, Громадської
ради доброчесності, утвореної відповідно до
Закону України "Про судоустрій і статус
суддів", - протягом десяти календарних днів
після входження (включення, залучення,
обрання, призначення) до складу відповідної
комісії, Громадської ради доброчесності.»;
-9- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

Враховано частково

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

2. У статті 45:
абзац другий частини третьої викласти в
такій редакції:
«Особи, зазначені у підпункті «в» пункту 2
частини першої статті 3 цього Закону,
подають в установленому цим Законом
порядку декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік у разі
входження
до
складу
конкурсної,
дисциплінарної,
атестаційної
комісії,
утвореної відповідно до закону державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування або при таких органах, до
складу Громадської ради доброчесності,
утвореної відповідно до Закону України «Про
судоустрій і статус суддів», - протягом десяти
календарних
днів
після
входження
(включення,
залучення,
обрання,
призначення) до складу відповідної комісії,
Громадської ради доброчесності»;

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 2 наступного змісту:
«2) Абзац другий частини третьої
статті 45 викласти в такій редакції:
«Особи, зазначені у підпункті «в» пункту
2 частини першої статті 3 цього Закону,
подають в установленому цим Законом
порядку декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік у разі
входження
до
складу
конкурсної,
кваліфікаційної,
дисциплінарної
комісії,
утвореної відповідно до закону державними
органами,
органами
місцевого
самоврядування або при них, до складу
Громадської ради доброчесності, утвореної
відповідно до Закону України «Про судоустрій
і статус суддів», – протягом десяти
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календарних днів після входження(включення,
залучення,обрання,призначення) до складу
відповідної комісії,
Громадської ради
доброчесності.".
-10- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
У Законі України «Про запобігання
корупції»:
2) абзац другий частини третьої статті 45
викласти в такій редакції:
«Особи, зазначені у підпункті "в" пункту
2 частини першої статті 3 цього Закону,
подають в установленому цим Законом
порядку декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік у разі
входження
до
складу
конкурсної,
кваліфікаційної, дисциплінарної, атестаційної
комісії, етичної ради або громадської ради
доброчесності, утвореної відповідно до
закону державними органами, органами
місцевого самоврядування або при них, протягом десяти календарних днів після
входження (включення, залучення, обрання,
призначення) до складу відповідної комісії чи
ради»;
7
8

1) Абзац перший частини п’ятої статті 45
викласти у такій редакції:
«5. Дія розділу VII цього Закону не
поширюється на посадових осіб закладів,
установ та організацій, які здійснюють
основну діяльність у сфері соціального
обслуговування населення, соціальної та
професійної реабілітації осіб з інвалідністю і
дітей з інвалідністю, соціального захисту
ветеранів
війни
та
учасників
антитерористичної
операції,
здійснення
заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, охорони здоров'я (крім
керівників
закладів
охорони
здоров'я

-11- Н.д. Фріс І. П. (р.к. №290)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

Враховано частково

У абзаці другому підпункту 1 пункту 1
після слів і символу «членів органів
адвокатського самоврядування,» доповнити
словами і символами «членів органів
професійного
самоврядування
(саморегулювання)
нотаріусів,
членів
кваліфікаційної комісії нотаріату,».
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Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

центрального, обласного, районного, міського
(міст обласного значення, міст Києва та
Севастополя) рівня), освіти (крім керівників
вищих навчальних закладів та їх заступників),
науки (крім президентів Національної
академії наук України та національних
галузевих академій наук, перших віцепрезидентів, віце-президентів та головних
учених секретарів Національної академії наук
України та національних галузевих академій
наук, інших членів Президії Національної
академії
наук
України
та
президій
національних галузевих академій наук,
обраних загальними зборами Національної
академії наук України та національних
галузевих
академій
наук
відповідно,
керівників науково-дослідних інститутів та
інших наукових установ), культури, мистецтв,
відновлення та збереження національної
пам'яті,
фізичної
культури,
спорту,
національно-патріотичного
виховання,
членів
органів
адвокатського
самоврядування,
військовослужбовців
військової служби за призовом під час
мобілізації, на особливий період, військової
служби за призовом осіб офіцерського складу,
а також військових посадових осіб з числа
військовослужбовців військової служби за
контрактом осіб рядового складу, військової
служби за контрактом осіб сержантського і
старшинського складу, військовослужбовців
молодшого офіцерського складу військової
служби за контрактом осіб офіцерського
складу, крім військовослужбовців, які
проходять військову службу у військових
комісаріатах.».
9

-12- Н.д. Радіна А. О. (р.к. №8)
Доповнити Розділ перший законопроекту
новим третім пунктом у такій редакції:
2) абзац перший частини шостої статті 45
Закону України «Про запобігання корупції»

Враховано частково

частину шосту доповнити словами і
цифрами «а також на осіб, які входять до
складу
конкурсних,
дисциплінарних,
атестаційних
комісій
недержавних
організацій професійного самоврядування
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

після слів «належать державі» доповнити
словами «а також, на осіб, які входять до
складу
конкурсних,
кваліфікаційних,
дисциплінарних
комісій
недержавних
організацій професійного самоврядування і,
при цьому, не є особами, зазначеними у пункті
1, підпунктах «а», «в» пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону.».
-13- Н.д. Макаров О. А. (р.к. №214)

10

Пункт 1 розділу І доповнити новим
підпунктом 3 такого змісту:
«3) Абзац перший частини шостої
статті 45 після слів «належать державі»
доповнити словами «, а також на осіб, які
входять
до
складу
конкурсних,
кваліфікаційних, дисциплінарних комісій, що
діють у системі органів недержавних
організацій професійного самоврядування, і
при цьому не є особами, зазначеними у пункті
1, підпунктах «а», «в» пункту 2 частини
першої статті 3 цього Закону.».
-14- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
У Законі України «Про запобігання
корупції»:
3) абзац перший частини шостої статті 45
Закону України «Про запобігання корупції»
після слів «належать державі» доповнити
словами «а також, на осіб, які входять до
складу
конкурсних,
кваліфікаційних,
дисциплінарних,
атестаційних
комісій
недержавних
організацій
професійного
самоврядування і, при цьому, не є особами,
зазначеними у пункті 1, підпунктах «а», «в»
пункту 2 частини першої статті 3 цього
Закону.».
-15- Н.д. Ткаченко О. М. (р.к. №342), Н.д.
Славицька А. К. (р.к. №161)
У Законі України «Про запобігання
корупції»:

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

(саморегулювання) і при цьому не є особами,
зазначеними у пункті 1, підпунктах «а», «в»
пункту 2 частини першої статті 3 цього
Закону».

Враховано частково

Враховано частково

Враховано частково

3. Частину першу статті 512 викласти в
такій редакції:
«1. Державні органи, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування, а також юридичні
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

4) абзац перший статті 51-2 викласти у
такій редакції:
«1. Державні органи, органи влади
Автономної Республіки Крим, органи
місцевого самоврядування, а також юридичні
особи
публічного
права
зобов’язані
перевіряти
факт
подання
суб’єктами
декларування, які в них працюють
(працювали або входять чи входили до складу
утвореної
в
органі
конкурсної,
кваліфікаційної, дисциплінарної, атестаційної
комісії, до складу етичної ради чи громадської
ради доброчесності), відповідно до цього
Закону
декларацій
та
повідомляти
Національне
агентство
про
випадки
неподання чи несвоєчасного подання таких
декларацій у визначеному ним порядку»;
11
12
13
14
15
16

17

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

особи
публічного
права
зобов’язані
перевіряти
факт
подання
суб’єктами
декларування, які в них працюють
(працювали або входять чи входили до складу
утвореної в органі (при органі) конкурсної,
дисциплінарної, атестаційної комісії, до
складу Громадської ради доброчесності),
відповідно до цього Закону декларацій та
повідомляти Національне агентство про
випадки неподання чи несвоєчасного подання
таких декларацій у визначеному ним
порядку».

ІI. Прикінцеві та перехідні положення

ІI. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний термін після набрання чинності
цим Законом:
- розробити та прийняти відповідні
нормативно-правові акти, необхідні для
реалізації цього Закону;
- привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
- забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня набрання чинності
цим Законом:
розробити та прийняти нормативноправові акти, необхідні для реалізації цього
Закону;
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
-16- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

Відхилено

Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні
положення доповнити новим пунктом такого
змісту: «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

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

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.
18
19

Голова Верховної Ради України
Д. РАЗУМКОВ
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