
 

 

 

 

 

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

 

 
 

 

 

 

 

від    19   грудня 2019 р.                                                             №    20/8 

 

Про проект Закону                                                                                 

(реєстр. № 2500)                                                                                

 

Комітет розглянув відповідно до предметів відання проект  

Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 

зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції"  

(реєстр. № 2500 від 27.11.2019 р.), внесений народним депутатом України 

Лічман Г.В., і відзначає таке. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, він 

розроблений з метою внесення змін до чинного законодавства України у 

зв'язку з прийняттям Закону України "Про запобігання корупції". 

Законопроектом вносяться зміни до деяких законодавчих актів України  в 

яких містяться посилання, а також використовується термінологія закону, 

що втратив чинність. Зокрема, замість посилань на  Закон України "Про 

засади запобігання і протидії корупції", який втратив чинність, вноситься 

назва діючого Закону України "Про запобігання корупції". 

Законопроектом пропонується внести відповідні зміни до 3 кодексів 

України та 28 законів України. 

Як зазначено у пояснювальній записці до законопроекту, прийняття та 

реалізація проекту Закону не призведе до зміни показників бюджету.  

Зважаючи на викладене, Комітет в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань антикорупційної політики внести 

пропозицію Верховній Раді України проект Закону України про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону 

України "Про запобігання корупції" (реєстр. № 2500 від 27.11.2019 р.), 

внесений народним депутатом України Лічман Г.В., за результатами 

розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

2. Висновок направити Комітету з питань антикорупційної політики. 

 

Голова Комітету            О. БОНДАРЕНКО 
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