
 1 

 

Проект 

 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И 

 

Про внесення змін до деяких законів України щодо вилучення 

положень стосовно фінансового контролю, які суперечать 

демократичним принципам та порушують права людини 
 

 

Верховна Рада України постановляє : 

 

I. Внести зміни до таких законів України: 

 

1. У Законі України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної 

Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами): 

 

1) в абзаці п’ятнадцятому частини першої статті 1 слова і цифри 

“підпунктах «а» і «в» пункту 2, пунктах 4 і 5” замінити словами і цифрами 

“підпункті «а» пункту 2”; 

 

2) у частині першій статті 3: 

 

підпункт “в” пункту 2 викласти в такій редакції: 

“в) особи, які входять до складу конкурсних комісій, утворених 

відповідно до Закону України “Про державну службу”, Громадської ради 

доброчесності, утвореної відповідно до Закону України “Про судоустрій і 

статус суддів”, громадських рад чи рад громадського контролю, що 

утворені при державних органах та беруть участь у підготовці рішень з 

кадрових питань та/або питань застосування дисциплінарних стягнень, і 

при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 

частини першої цієї статті”; 

 

пункт 5 виключити; 

 

3) у статті 45: 

 

у частині першій слова і цифри “підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 

5” замінити словами і цифрами “підпункті «а» пункту 2”; 

 

у частині другій: 

 



 2 

в абзаці першому слова і цифри “підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 

5” замінити словами і цифрами “підпункті «а» пункту 2”; 

 

в абзаці другому слова і цифри “або іншу діяльність, зазначену у 

підпунктах «а» і «в» пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3” виключити; 

 

абзаци другий-третій частини третьої виключити; 

 

4) у статті 46: 

 

абзац третій пункту 1 частини першої виключити; 

 

частину четверту викласти в такій редакції: 

“4. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті, не 

зазначаються у деклараціях, які подаються відповідно до частини третьої 

статті 45 цього Закону”; 

 

5) у статті 49: 

 

у частині другій: 

 

в абзаці першому слова “або входять чи входили до складу утвореної в 

органі конкурсної комісії, до складу Громадської ради доброчесності, 

відповідних громадських рад, рад громадського контролю, утворених при 

державних органах” виключити; 

 

абзац другий виключити; 

 

в абзаці другому частини третьої слова “вищому органу управління 

відповідного громадського об’єднання, іншого непідприємницького 

товариства про факт неподання декларації відповідним суб’єктом 

декларування” виключити; 

 

6) у статті 60: 

 

в абзаці першому частини першої цифри і слово “4 і 5 ” виключити; 

 

у частині другій: 

 

у пункті 1 слова і цифри “підпунктах «а» і «в» пункту 2 та пунктах 4 і 

5” виключити; 

 

пункт 2 викласти в такій редакції: 
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“розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших 

виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 

цього Закону, а також кошти та інше майно, одержані цими особами за 

правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, а також 

подарунки, які регулюються цим Законом”. 

 

2. У Розділі II «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю 

окремих категорій посадових осіб» (№ 1975-VIII від 23 березня 2017 року) 

пункт 2 виключити. 

 

II. Прикінцеві положення 

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

 

2. Особи, на яких Законом України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо особливостей фінансового контролю окремих 

категорій посадових осіб» було поширено передбачені Законом України 

«Про запобігання корупції» вимоги щодо фінансового контролю, 

звільняються від відповідальності за порушення зазначених вимог, вчинені 

у період з 30 березня 2017 року до дня набрання чинності цим Законом. 

 


