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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України про внесення змін до деяких законів України 
стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів, 
поданий народним депутатом України А.Радіною (реєстр. № 7654-1)

За дорученням Голови Верховної Ради України Р.Стефанчука Комітет з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 5 вересня 2022 року 
(протокол № 106) проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів 
України стосовно уніфікації вимог до керівників окремих державних органів» 
(реєстр. № 7654-1 від 26.08.2022 р.), поданий народним депутатом України 
А.Радіною. 

Вказаний законопроект є альтернативним до проекту Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників 
окремих державних органів» (реєстр. № 7654 від 10.08.2022 р.), поданого 
народним депутатом України А.Клочком. Згідно із пояснювальною запискою 
завданням законопроекту є вдосконалення чинного законодавства в частині 
уніфікації вимог до кандидатів на посади та підстав для звільнення керівників 
Національного агентства з питань запобігання корупції, Державного бюро 
розслідувань, Бюро економічної безпеки України шляхом внесення змін до 
законів України «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про 
запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», 
«Про Бюро економічної безпеки України». 

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України, 
проаналізувавши законопроект, висловлює до нього низку зауважень техніко-
юридичного характеру.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань законодавчого забезпечення 
діяльності органів державної влади, державних символів і нагород, беручи до 
уваги висновок Головного науково-експертного управління та всебічно 
обговоривши питання, Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України 
відповідно до частини третьої статті 93, пункту 2 частини першої статті 114 
Регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного восьмої сесії 
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Верховної Ради України дев’ятого скликання проект Закону України «Про 
внесення змін до деяких законів України стосовно уніфікації вимог до керівників 
окремих державних органів» (реєстр. № 7654-1 від 26.08.2022 р.), поданий 
народним депутатом України А.Радіною, та за результатами розгляду в першому 
читанні відхилити вказаний законопроект.

Співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної Ради 
України Комітет визначив народного депутата України, Голову Комітету 
А.Клочка.

Голова Комітету А.КЛОЧКО


