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За дорученням Голови Верховної Ради України до Комітету надійшла заява 

Керівного комітету Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства щодо поновлення

е-декларування, інформуємо про таке.

Комітет здійснює підготовку і попередній розгляд законопроектів, що були 

внесені на розгляд до Верховної Ради України, про внесення змін до Закону 

України "Про запобігання корупції" у зв'язку з визнанням Конституційним 

Судом (Рішенням № 13-р/2020 від 27.10.2020 р.) окремих норм такими, що не 

відповідають Конституції України:

- проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо забезпечення незалежності судової влади під час реалізації 

антикорупційної політики (реєстр. № 4287 від 29.10.2020 р.);

- проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання 

корупції" щодо приведення його норм у відповідність до рішення 

Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 та з 



метою врегулювання діяльності Національного агентства з питань 

запобігання корупції (реєстр. № 4293 від 30.10.2020 р.);

- проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання 

корупції" (щодо повноважень Національного агентства з питань 

запобігання корупції) (реєстр. № 4300 від 02.11.2020 р.);

- проект Закону про відновлення дії окремих положень Закону України "Про 

запобігання корупції" та Кримінального кодексу України (реєстр. № 4304 

від 02.11.2020 р.);

- проект Закону про відновлення дії окремих положень Закону України "Про 

запобігання корупції" (реєстр. № 4304-1 від 04.11.2020 р.);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо надання Національному агентству з питань запобігання корупції 

повноважень органу державної влади зі спеціальним статусом та 

підпорядкування його діяльності інтересам народу України (реєстр.

№ 4329 від 05.11.2020 р.);

- проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо відновлення конституційності антикорупційного законодавства 

(реєстр. № 4343 від 06.11.2020 р.).
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