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                                   Шановна Анастасіє Олегівно!

           Комітет  Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та 
реінтеграції тимчасово окупованих територій  України, національних меншин і 
міжнаціональних відносин (далі – Комітет)  на своєму засіданні 6 жовтня 2022 
року (протокол № 67) розглянув проект Закону України про внесення змін до 
деяких законів України з метою виконання вимог Європейської комісії щодо 
набуття Україною статусу члена Європейського союзу, реєстр. № 8071 від 
23.09.2022, поданий народним депутатом України Арахамією Д.Г. 
         Даний законопроект спрямований на виконання вимог Європейської 
комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського союзу та 
виконання зобов’язань щодо виконання вимог з адаптації законодавства 
України до Європейського Союзу. Запропоновані норми передбачають   
відновлення належних процедур, спрямованих на боротьбу з корупцією та 
захист і утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав 
людини в Україні.

   В ході обговорення  відзначено доцільність  внесення запропонованих   
змін  до Законів  України «Про запобігання корупції», «Про правовий режим 
воєнного стану»,  «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших 
документів у період дії воєнного стану або стану війни»,    зокрема   щодо   
повернення вимог закону про   подання декларації особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  особою, яка 
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претендує на зайняття політичної посади, посади державної служби, посади в 
органах місцевого самоврядування, посади керівника суб’єкта господарювання 
державного сектору економіки, посади керівника комунального підприємства, а 
також удосконалення норми щодо проведення перевірки, передбаченої Законом 
України «Про очищення влади» стосовно осіб, які претендують на зайняття 
посад щодо яких здійснюються  заходи з очищення влади люстрації під час 
воєнного стану.  Наразі поступово має відбуватись процес  повернення  до 
належних процедур, спрямованих на боротьбу з корупцією  та  забезпечено  
доброчесність при призначенні  на посади зазначеної категорії осіб, що 
відповідає європейським стандартам.   

Норми зазначеного  законопроекту  направлені на відновлення  належних 
процедур, спрямованих на боротьбу з корупцією, що є однією  з основних 
вимог Європейського Союзу.   

За наслідками розгляду Комітет ухвалив рішення: 
Звернутися до Комітету з питань антикорупційної політики з пропозицією 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про внесення 
змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської комісії 
щодо набуття Україною статусу члена Європейського союзу, реєстр. № 8071 
від 23.09.2022, поданий народним депутатом України Арахамією Д.Г., за 
наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу.

       З повагою
       Перший заступник
       Голови Комітету                                                            М. ТКАЧЕНКО                                                              
               
            вик.Надточій Л.І.
                 255-47-44


