
Проект (станом на 17 липня 2019 року) 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
 

ПОСТАНОВА  

 

від «___» __________ 2020 р. № _____  
 

Київ 

Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2019-2023 

роки 

 

Кабінет Міністрів України постановляє:  

1. Затвердити Державну програму щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2019-2023 
роки (далі – Програма), що додається. 

... 



Додаток __ до Програми  

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання Державної програми щодо реалізації засад  

державної антикорупційної політики в Україні  

(Антикорупційної стратегії) на 2019-2023 роки 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Мета Програми 

Метою Програми є реалізація державної антикорупційної політики, що дозволить  забезпечити ефективне 
функціонування загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції. 

 

Шляхи і способи розв’язання проблеми 

Досягнення мети Програми можливе шляхом належної реалізації завдань і заходів, передбачених 
Антикорупційною стратегією на 2019-2023 роки. 

Антикорупційна стратегія на 2019-2023 роки визначає пріоритети щодо запобігання корупції, забезпечення 

невідворотності покарання за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, а також щодо мінімізації в окремих 
сферах корупційних ризиків, які становлять загрозу забезпеченню прав і свобод людини, функціонуванню держави.  

Розділ 6 Антикорупційної стратегії на 2019-2023 роки визначає порядок реалізації державної антикорупційної 

політики. Програма визначає послідовність реалізації заходів, передбачених Антикорупційною стратегією на 2019-2023 

роки, терміни їх виконання, суб’єктів, відповідальних за виконання, обсяг та джерела фінансування. Головним 
виконавцем заходу вважається перший суб’єкт, зазначений для відповідного заходу. 

Координація та моніторинг реалізації державної антикорупційної політики здійснюється у порядку, визначеному 
розділом 6 Антикорупційної стратегії на 2019-2023 роки. 

 

Очікувані результати, ефективність Програми 

Виконання Програми дасть змогу забезпечити формування антикорупційної політики на основі повних 

об’єктивних даних щодо стану корупції; забезпечити дієву координацію та моніторинг реалізації антикорупційної 

політики із залученням представників громадянського суспільства; мінімізувати у публічному секторі корупційні 

ризики, які становлять загрозу для функціонування держави, забезпечення прав і свобод людини; підвищити прозорість 

публічного сектору; суттєво підвищити ефективність діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції; забезпечити невідворотність покарання за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення.  

Моніторинг та оцінка результатів виконання Програми здійснюються у порядку, визначеному розділом 6 

Антикорупційної стратегії на 2019-2023 роки. Поточний моніторинг та координація виконання Програми здійснюються 
Національним агентством з питань запобігання корупції. 

Програма підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації завдань і заходів, передбачених 

Програмою, висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції. Національне агентство 

узагальнює зазначені відомості та вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо перегляду Державної програми 

не пізніше 15 червня кожного року. Кабінет Міністрів України розглядає подані пропозиції та вносить відповідні зміни 

до Державної програми протягом 15 днів з дня одержання відповідних пропозицій від Національного агентства з питань 
запобігання корупції. 

 

Обсяги та джерела фінансування 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів у межах видатків, 

передбачених виконавцю, відповідальному за виконання заходів і завдань Програми, а також інших джерел, не 
заборонених законом, зокрема, коштів міжнародної технічної допомоги. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів Державного бюджету України та 
місцевих бюджетів на відповідний рік. 

 

 



2. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

 

2.1. Діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції. Формування, координація та моніторинг реалізації антикорупційної політики 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконанн

я 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Забезпечення 

належного та 
повноцінного 

функціонування 

Національного 

агентства шляхом 

зміни моделі 

функціонування 

цього органу та 

посилення його 

інституційної 
спроможності 

1. Розробка та сприяння прийняттю змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо 

діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство, 
НАЗК), які будуть передбачати1: 

- зміну моделі управління Національного агентства з колегіальної на одноосібну; 

- зміну підходів до формування конкурсної комісії, яка здійснюватиме конкурсний відбір Голови 

Національного агентства, у т.ч. передбачити включення до складу конкурсної комісії осіб, 

запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання 

та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, або зареєстрованих в Україні 

представництв донорських установ, що надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері 

запобігання та протидії корупції; обмеження на включення осіб до складу конкурсної комісії за 
наявності певних обставин; 

- визначення порядку, основних етапів проведення конкурсного відбору Голови Національного 
агентства; 

- створення підрозділу внутрішнього контролю Національного агентства, який 
підпорядковується безпосередньо Голові Національного агентства; 

- особливості проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 

Національного агентства, зокрема, проведення такого оцінювання спеціально створеною 
комісією за участі представників Громадської ради при Національному агентстві; 

- зміну підходу до визначення складу Громадської ради при Національному агентстві, яке має 

здійснюватись шляхом рейтингового Інтернет-голосування із посиленням вимог до документів, 

які надаються громадськими організаціями; посилення ролі Громадської ради при 

Національному агентстві, зокрема, включення її представників до складу конкурсних комісій з 

відбору працівників Національного агентства, до складу дисциплінарної комісії, до складу 

комісії з проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців 
Національного агентства; 

- здійснення конкурсного відбору усіх посадових осіб Національного агентства без можливості 

переведення особи на посаду в Національному агентстві; включення  представників Громадської 
ради при Національному агентстві до складу конкурсних комісій; 

- запровадження щорічної незалежної оцінки (аудиту) діяльності Національного агентства, яку 

має здійснювати Комісія з проведення аудиту у складі трьох осіб, запропонованих 

міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії 

корупції відповідно до міжнародних договорів України, або зареєстрованих в Україні 

2020 КМУ, 

Мін'юст 

Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

                                                   
1 З урахуванням рекомендації 3.1 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. З урахуванням рекомендації 1 для 

України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO. 



представництв донорських установ, що надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері 
запобігання та протидії корупції; 

- визначення законом переліку інспекційних повноважень, які здійснює Національне агентство; 

- запровадження статусу інспектора Національного агентства, визначення гарантій автономності 
інспекторів під час реалізації ними інспекційних повноважень Національного агентства; 

- надання Національному агентству доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю, 

без рішення суду у межах здійснення Національним агентством повноважень, визначених 
Законом України «Про запобігання корупції»: 

 а) розробка проекту Закону України щодо підвищення ефективності Національного агентства; 2020 КМУ, 

Мін'юст 

Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання проекту Закону України щодо підвищення 

ефективності Національного агентства за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та 
представників громадянського суспільства; 

2020 КМУ, 

Мін'юст 

1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 в) подання проекту Закону України щодо підвищення ефективності Національного агентства на 
розгляд Кабінету Міністрів України; 

2020 Мін'юст Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 г) подання проекту Закону України щодо підвищення ефективності Національного агентства на 

розгляд Верховної Ради України; 

2020 КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України 

 

 ґ) сприяння прийняттю Верховною Радою України проекту Закону України щодо підвищення 
ефективності Національного агентства. 

2020 КМУ, 

Мін'юст 

Законопроект прийнято  

 2. Забезпечення проведення конкурсного відбору Голови Національного агентства після 
внесення законодавчих змін та набрання ними чинності: 

    

 а) звернення Кабінету Міністрів України до міжнародних організацій, з якими Україна 

співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів 

України, та зареєстрованих в Україні представництв донорських установ, що надають Україні 

міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання та протидії корупції, із запитом про надання 

кандидатур до складу конкурсної комісії з відбору Голови Національного агентства (далі – 
конкурсна комісія); 

2020 КМУ Звернення Кабінету 

Міністрів України 

направлено до 100% 

відповідних 

міжнародних 

організацій та 

представництв 

донорських установ 

 

 б) прийняття рішення Кабінету Міністрів України про визначення персонального складу 
конкурсної комісії; 

2020 КМУ Рішення Кабінету 

Міністрів України 

ухвалено 

 

 в) обрання голови та секретаря конкурсної комісії; 2020 Конкурсна 

комісія 

Голову та секретаря 

конкурсної комісії 

обрано 

 

 г) визначення порядку роботи конкурсної комісії та ухвалення її регламенту; 2020 Конкурсна 

комісія 

1) порядок роботи 

конкурсної комісії 

визначено; 

2) регламент конкурсної 

комісії ухвалено 

 



 ґ) визначення порядку проведення кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду Голови 
Національного агентства; 

2020 Конкурсна 

комісія 

Порядок проведення 

кваліфікаційного 

оцінювання визначено і 

ухвалено 

 

 д) оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на посаду Голови 
Національного агентства; 

2020 Конкурсна 

комісія, 

КМУ 

Оголошення 

оприлюднено 

 

 е) проведення аналізу відповідності кандидатів вимогам, встановленим Законом, та відсутності 

щодо них обмежень на зайняття посади Голови Національного агентства; проведення аналізу 
повноти поданих документів; 

2020 Конкурсна 

комісія 

До наступного етапу 

конкурсного відбору 

допущені особи, які 

відповідно до закону 

мають право обійняти 

посаду Голови 

Національного 

агентства та які подали 

повний пакет 

необхідних документів 

 

 є) проведення збору, аналізу інформації про кандидатів, здійснення комплексного оцінювання 

кандидатів на посаду Голови Національного агентства щодо їхньої відповідності критеріям 
професійної етики та доброчесності; 

2020 Конкурсна 

комісія 

До наступного етапу 

конкурсного відбору 

допущені особи, які 

відповідають критеріям 

професійної етики та 

доброчесності 

 

 ж) проведення кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посаду Голови Національного 
агентства; 

2020 Конкурсна 

комісія 

1) кваліфікаційне 

оцінювання проведено; 

2) до наступного етапу 

конкурсного відбору 

допущені особи, які 

набрали принаймні 

мінімально необхідний 

бал  

 

 з) проведення співбесід з кандидатами на посаду Голови Національного агентства, які успішно 
завершили проходження кваліфікаційного оцінювання; 

2020 Конкурсна 

комісія 

Співбесіди з учасниками 

конкурсного відбору 

проведені 

 

 и) визначення конкурсною комісією особи, яку рекомендовано призначити Головою 

Національного агентства; подання Кабінету Міністрів України кандидатури переможця 

конкурсного відбору на посаду Голови Національного агентства подання щодо його 
призначення на посаду; 

2020 Конкурсна 

комісія 

Подання направлене до 

Кабінету Міністрів 

України 

 

 і) прийняття акту Кабінету Міністрів України щодо призначення переможця конкурсного 
відбору на посаду Голови Національного агентства. 

2020 КМУ Акт прийнято  

 3. Забезпечення формування Громадської ради при Національному агентстві шляхом 

рейтингового Інтернет-голосування після внесення законодавчих змін та набрання ними 
чинності2: 

    

 а) розробка проекту Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Постанови 

Кабінету Міністрів України №140 від 25.03.2015 "Про затвердження Порядку організації та 

2020 КМУ, 

Мін'юст 

Проект Постанови 

розроблено та 

оприлюднено 

 

                                                   
2 З урахуванням рекомендації 3.4 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. 



проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань 
запобігання корупції"; 

 б) проведення обговорення та доопрацювання проекту Постанови Кабінету Міністрів України 

"Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України №140 від 25.03.2015 "Про 

затвердження Порядку організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при 
Національному агентстві з питань запобігання корупції"; 

2020 КМУ, 

Мін'юст 

1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проект Постанови 

доопрацьовано 

 

 в) прийняття Постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Постанови Кабінету 

Міністрів України №140 від 25.03.2015 "Про затвердження Порядку організації та проведення 

конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання 
корупції"; 

2020 КМУ, 

Мін'юст 

Постанову прийнято  

 г) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу з формування персонального складу 
Громадської ради при Національному агентстві; 

2020 НАЗК Оголошення 

оприлюднено 

 

 ґ) організація технічної можливості проведення рейтингового Інтернет-голосування з метою 

проведення конкурсу з формування персонального складу Громадської ради при Національному 
агентстві; 

2020 НАЗК Технічна можливість 

здійснювати Інтернет-

голосування забезпечена 

повною мірою 

 

 д) організація прийому та оприлюднення документів, поданих особами, які беруть участь у 

конкурсі з формування персонального складу Громадської ради при Національному агентстві (із 
дотриманням вимог законодавства про захист персональних даних);  

2020 НАЗК Документи 

оприлюднено 

 

 е) проведення рейтингового Інтернет-голосування; 2020 НАЗК Інтернет-голосування 

проведено 

 

 є) визначення результатів рейтингового Інтернет-голосування та визначення персонального 

складу Громадської ради при Національному агентстві. 

2020 НАЗК 1) результати 

рейтингового Інтернет-

голосування визначено 

та оприлюднено; 

2) акт про персональний 

склад Громадської ради 

ухвалено 

 

 4. Забезпечення проведення щорічних аудитів діяльності Національного агентства, у т.ч. 

проведення першого аудиту діяльності НАЗК з моменту повноцінного функціонування 
Національного агентства після внесення законодавчих змін та набуття ними чинності: 

    

 а) оприлюднення оголошення про початок формування комісії з проведення аудиту 

Національного агентства; 

Кожного 

року 

КМУ Оголошення 

оприлюднено 

 

 б) прийом пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання 

та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, або зареєстрованих в Україні 

представництв донорських установ, що надають Україні міжнародну технічну допомогу у сфері 

запобігання та протидії корупції, щодо кандидатів на включення до складу комісії з проведення 
аудиту Національного агентства; 

Кожного 

року 

КМУ Пропозиції прийнято та 

розглянуто 

 

 в) визначення персонального складу комісії з проведення аудиту Національного агентства 

шляхом видання акту Кабінету Міністрів України; 

Кожного 

року 

КМУ Акт Кабінету Міністрів 

України прийнято 

 

 г) розробка та затвердження комісією з проведення аудиту Національного агентства методології Кожного 

року 

Комісія з 

проведення 

Методологію 

проведення аудиту 

 



проведення відповідного аудиту; аудиту розроблено та прийнято 

 ґ) проведення аудиту діяльності Національного агентства; Кожного 

року 

Комісія з 

проведення 

аудиту 

Аудит проведено  

 д) підготовка та затвердження звіту за результатами аудиту діяльності Національного агентства; 
його направлення державним органам відповідно до Закону. 

Кожного 

року 

Комісія з 

проведення 

аудиту 

Звіт за результатами 

аудиту підготовлено, 

затверджено та 

спрямовано державним 

органам відповідно до 

Закону 

 

 5. Забезпечити проведення періодичного оцінювання результатів службової діяльності 

державних службовців Національного агентства, у т.ч. проведення проведення першого 

оцінювання, яке діяльність державних службовців НАЗК з моменту повноцінного 

функціонування Національного агентства після внесення законодавчих змін та набуття ними 
чинності: 

    

 а) розробка проекту порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності; 2020 НАЗК Проект порядку 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання проекту порядку проведення оцінювання 

результатів службової діяльності за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та 

представників громадянського суспільства; проведення консультацій з Громадською радою при 
Національному агентстві; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проект порядку 

доопрацьовано 

 

 в) затвердження Головою Національного агентства порядку проведення оцінювання результатів 
службової діяльності державних службовців Національного агентства;  

2020 НАЗК Порядок затверджено  

 г) визначення персонального складу комісії, яка здійснюватиме оцінювання результатів 

службової діяльності державних службовців Національного агентства, у т.ч. включення до її 

складу членів Громадської ради при Національному агентстві, визначених Громадською радою 
при Національному агентстві; 

Кожного 

року 

НАЗК Акт, яким визначено 

персональний склад 

комісії, ухвалено 

 

 ґ) ухвалення Головою Національного агентства розпорядження про проведення оцінювання 

результатів службової діяльності державних службовців Національного агентства; проведення 
відповідного оцінювання. 

Кожного 

року 

НАЗК 1) розпорядження 

ухвалено та 

оприлюднено; 

2) оцінювання 

проведено щодо усіх 

державних службовців 

Національного 

агентства 

 

 6. Забезпечення періодичного підвищення кваліфікації працівників Національного агентства з 

питань державної антикорупційної політики, законодавства України у сфері запобігання та 

протидії корупції, міжнародних стандартів та іноземних прогресивних практик, розвитку 
«гнучких навичок» працівників Національного агентства тощо3: 

    

 а) визначення потреб професійної підготовки працівників Національного агентства із 
урахуванням їхньої спеціалізації; 

Кожного 

року 

НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

 

                                                   
3 З урахуванням рекомендації 3.3 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії.  



оприлюднено 

 б) формування навчальних програм для різних категорій працівників Національного агентства з 

урахуванням їхньої спеціалізації та з урахуванням результатів оцінки потреб професійної 
підготовки цих осіб; 

Кожного 

року 

НАЗК 1) навчальні курси, 

програми тренінгів та 

інших навчальних 

заходів сформовано; 

2) перегляд змісту 

навчальних курсів, 

тренінгів та інших 

навчальних заходів 

здійснюється щорічно і 

до них вносяться 

відповідні зміни 

 

 в) проведення навчальних заходів відповідно до сформованих навчальних програм; Кожного 

року 

НАЗК Навчальні заходи для 

100% відповідних 

працівників 

Національного 

агентства проведено 

 

 г) проведення оцінки ефективності проведених навчальних заходів та виявлення подальших 

потреб вдосконалення знань та навичок цих осіб; проведення оцінки знань та навичок 
працівників Національного агентства після проходження ними навчання;  

Кожного 

року 

НАЗК 1) аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено; 

2) проведено оцінку 

знань та навичок 

щонайменше 25% осіб, 

які пройшли відповідне 

навчання 

 

 7. Забезпечення постійного безпосереднього автоматизованого доступу Національного агентства 

до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі 

таких, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є 
державні органи або органи місцевого самоврядування4: 

    

 а) розробка проекту Закону України, яким надасть Національному агентству можливості та 

повноваження отримати безпосередній автоматизований доступ  інформаційно-

телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі таких, що 
містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні 
органи або органи місцевого самоврядування; 

2020 КМУ, 

Мін'юст 

Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання відповідного проекту Закону України за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 КМУ, 

Мін'юст 

1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 в) подання відповідного проекту Закону України на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 Мін'юст Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 г) подання проекту Закону України на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України 

 

                                                   
4 З урахуванням рекомендації 3.6 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. 



 ґ) сприяння прийняттю Верховною Радою України проекту Закону України; 2020 КМУ, 

Мін'юст 

Законопроект прийнято  

 д) визначення проблем та перешкод технічного характеру, через які відсутній постійний 

безпосередній автоматизований доступ Національного агентства до інформаційно-

телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі таких, що 

містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні 
органи або органи місцевого самоврядування; 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено 

 

 е) усунення проблем та перешкод технічного характеру,  через які відсутній постійний 

безпосередній автоматизований доступ Національного агентства до інформаційно-

телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі таких, що 

містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні 

органи або органи місцевого самоврядування; проведення необхідних заходів щодо 
вдосконалення програмно-апаратних комплексів відповідних реєстрів; 

2020 НАЗК, 

ОДВ, ОМС 

1) проблеми та 

перешкоди технічного 

характеру усунено; 

2) усі необхідні заходи 

для вдосконалення 

програмно-апаратних 

комплексів реєстрів 

здійснено 

 

 є) укладення меморандумів або інших актів між Національним агентством та  державним 

органами, органами місцевого самоврядування, які є держателями (адміністраторами) 
інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних; 

2020 НАЗК, 

ОДВ, ОМС 

Меморандуми (інші 

акти) укладено з усіма 

суб'єктами, які є 

держателями 

(адміністраторами) 

реєстрів, баз даних, 

відомості з яких є 

необхідними для 

діяльності 

Національного 

агентства 

 

 ж) забезпечення обміну інформацією через постійний безпосередній автоматизований доступ 

Національного агентства до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та 

банків даних, у тому числі таких, що містять інформацію з обмеженим доступом, держателем 
(адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування. 

2020 НАЗК, 

ОДВ, ОМС 

Обмін інформацією 

здійснюється 

автоматизовано і 

безперервно із 

дотриманням вимог 

щодо захисту 

персональних даних 

 

 8. Забезпечення розробки та прийняття внутрішніх регламентів Національного агентства, якими 

визначається порядок реалізації кожного інспекційного повноваження Національного агентства; 

забезпечити розробку та прийняття інших підзаконних актів, спрямованих на реалізацію 
законодавчих змін щодо діяльності Національного агентства5: 

    

 а) проведення аналізу:  

- існуючих процедур Національного агентства щодо реалізації інспекційних повноважень:  

- практик діяльності посадових осіб Національного щодо проведення ними перевірок 

дотримання обмежень, встановлених антикорупційним законодавством та інших видів 
перевірок, контролю, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";  

- переваг та недоліків існуючих процедур;  

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

                                                   
5 З урахуванням рекомендації 1 для України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO. З урахуванням рекомендації 3.3 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу 

Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. 

 



- виявлення можливостей подальшого вдосконалення зазначених процедур із врахуванням вимог 
законодавства; 

- прогресивних практик інших державних органів, іноземних інституцій, які можуть бути 
застосовані у діяльності Національного агентства; 

 б) розробка концепції порядку реалізації Національним агентством інспекційних повноважень; 2020 НАЗК Концепцію розроблено 

та оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції порядку реалізації Національним 

агентством інспекційних повноважень за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та 
представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка проектів переліку інспекційних повноважень та внутрішніх регламентів 

Національного агентства, які визначатимуть порядок реалізації кожного інспекційного 
повноваження Національного агентства; 

2020 НАЗК Проект переліку 

інспекційних 

повноважень та 

внутрішніх регламентів 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання проектів переліку інспекційних повноважень 

Національного агентства та внутрішніх регламентів Національного агентства, які визначатимуть 

порядок реалізації кожного інспекційного повноваження Національного агентства за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проекти актів про 

внесення змін до 

підзаконних актів 

доопрацьовано 

 

 д) затвердження Головою Національного агентства переліку інспекційних повноважень та 

внутрішніх регламентів Національного агентства, які визначатимуть порядок реалізації кожного 
інспекційного повноваження Національного агентства; 

2020 НАЗК Перелік інспекційних 

повноважень та 

внутрішні регламенти 

затверджені 

 

 е) розробка проектів актів про внесення змін до підзаконних актів з метою приведення їх у 
відповідність до Закону України щодо підвищення ефективності Національного агентства; 

2020 НАЗК Проекти актів про 

внесення змін до 

підзаконних актів 

розроблені та 

оприлюднені 

 

 є) проведення обговорення та доопрацювання відповідних проектів актів про внесення змін до 

підзаконних актів за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників 
громадянського суспільства; 

 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проекти актів про 

внесення змін до 

підзаконних актів 

доопрацьовано 

 

 ж) ухвалення змін до підзаконних актів з метою приведення їх у відповідність до Закону України 
щодо підвищення ефективності Національного агентства. 

2020 НАЗК Зміни до підзаконних 

актів ухвалено 

 

 9. Забезпечення реалізації інспекторами Національного агентства своїх повноважень автономно 

та без неналежного втручання у їхню діяльність; забезпечення об’єктивного та неупередженого 

розподілу справ між ними; запровадження у Національному агентстві електронної системи 

управління справами, діловодства та документообігу, насамперед для усіх матеріалів, що 
стосуються здійснення Національним агентством інспекційних повноважень: 

    



 а) затвердження Головою Національного агентства переліку посад, які передбачають здійснення 
державними службовцями Національного агентства інспекційних повноважень; 

2020 НАЗК Перелік посад 

затверджено 

 

 б) інформування інспекторів Національного агентства про гарантії, визначені законодавством, 

щодо реалізації ними інспекційних повноважень автономно та без будь-яких зовнішніх втручань 

у реалізацію цих повноважень, а також про порядок їхніх дій у випадку надходження будь-яких 
незаконних вказівок чи доручень; 

2020 НАЗК 100% інспекторів 

Національного 

агентства 

поінформовано 

 

 в) розробка концепції порядку автоматизованого визначення інспектора (групи інспекторів) 

Національного агентства; 

2020 НАЗК Концепцію розроблено 

та оприлюднено 

 

 г) проведення обговорення та доопрацювання концепції порядку автоматизованого визначення 

інспектора (групи інспекторів) Національного агентства за участі стейкхолдерів, у т.ч. 
міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 ґ) розробка технічного завдання щодо розробки системи автоматизованого визначення 
інспектора (групи інспекторів) Національного агентства; 

2020 НАЗК Технічне завдання 

визначено 

 

 д) визначення суб'єкта розробки системи автоматизованого визначення інспектора (групи 
інспекторів) Національного агентства; 

 

2020 НАЗК Суб'єкт розробки 

системи визначений 

 

 е) розробка та запровадження в експлуатацію системи автоматизованого визначення інспектора 
(групи інспекторів) Національного агентства; 

2020 НАЗК, 

суб'єкт 

розробки 

системи  

Систему розроблено і 

прийнято в 

експлуатацію 

 

 є) розробка проекту Положення про порядок автоматизованого визначення інспектора (групи 
інспекторів) Національного агентства; 

2020 НАЗК Проект Положення 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ж) проведення обговорення та доопрацювання проекту Положення про порядок 

автоматизованого визначення інспектора (групи інспекторів) Національного агентства за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проект Положення 

доопрацьовано 

 

 з) затвердження Головою Національного агентства Положення про порядок автоматизованого 
визначення інспектора (групи інспекторів) Національного агентства; 

2020 НАЗК Положення затверджено  

 и) запровадження у Національному агентстві електронної системи управління справами, 

діловодства та документообігу, насамперед для усіх матеріалів, що стосуються здійснення 
Національним агентством інспекційних повноважень. 

2020 НАЗК Електронну систему 

управління справами, 

діловодства та 

документообігу 

запроваджено 

 

 10. Проведення розгляду доцільності створення територіальних підрозділів Національного 
агентства6: 

    

 а) проведення аналізу діяльності Національного агентства щодо потреби створення 2021 НАЗК Аналітичний звіт  

                                                   
6 З урахуванням рекомендації 3.3 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. 

 



територіальних підрозділів Національного агентства, їхньої кількості та місць розташування, 

необхідної штатної чисельності та необхідних ресурсів для забезпечення їхнього повноцінного 
функціонування; 

підготовлено та 

оприлюднено 

 б) розробка проектів підзаконних актів, необхідних для створення і визначення порядку 
діяльності територіальних підрозділів Національного агентства; 

2021 НАЗК Проекти підзаконних 

актів розроблено та 

оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання відповідних проектів підзаконних актів за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 КМУ, 

НАЗК 

1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проекти підзаконних 

актів доопрацьовано 

 

 г) ухвалення відповідних підзаконних актів; 2021 КМУ, 

НАЗК  

Підзаконні акти 

ухвалено 

 

 ґ) формування відповідних територіальних підрозділів Національного агентства та набір штату 
територіальних підрозділів; 

2021 НАЗК 1) територіальні 

підрозділи 

Національного 

агентства сформовано; 

2) територіальні 

підрозділи 

Національного 

агентства мають не 

менше 70% штату  

 

 д) забезпечення територіальних підрозділів Національного агентства необхідними матеріально-
технічними та іншими ресурсами. 

2021 НАЗК Територіальні 

підрозділи 

Національного 

агентства забезпечені 

усіма необхідними 

ресурсами на 100% 

 

 11. Забезпечення розробки, обговорення та затвердження Стратегії інституційного розвитку, 

Комунікаційної стратегії Національного агентства, які мають враховувати пріоритети державної 
антикорупційної політики, завдання й заходи Антикорупційної стратегії: 

    

 а) проведення аналізу стану діяльності Національного агентства, аналізу виконання попередніх 

стратегій та планів заходів Національного агентства; визначення пріоритетів інституційного 
розвитку Національного агентства, пріоритетів комунікаційної стратегії; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 а) розробка проектів Стратегії інституційного розвитку Національного агентства; 

Комунікаційної стратегії Національного агентства на основі аналізу поточного стану діяльності 
Національного агентства; 

2021 НАЗК Проекти стратегій 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) обговорення проектів Стратегії інституційного розвитку Національного агентства; 

Комунікаційної стратегії Національного агентства за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних 
експертів та представників громадянського суспільства;  

2021 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проекти стратегій 

доопрацьовано 

 

 в) затвердження Стратегії інституційного розвитку Національного агентства; Комунікаційної 

стратегії Національного агентства; 

2021 НАЗК Стратегії затверджено та 

оприлюднено 

 

 г) реалізація заходів, передбачених Стратегією інституційного розвитку Національного 2021 НАЗК Відповідно до планів  



агентства; Комунікаційною стратегією Національного агентства відповідно до планів заходів, які 
у них містяться. 

заходів 

      

2. Запровадження 

повноцінного 

функціонування 

циклу аналізу 

публічної політики 

для 

антикорупційної 
політики 

 

12. Розробка та сприяння прийняттю змін до Закону України «Про запобігання корупції», які 
передбачатимуть7: 

- скасування обов’язкового схвалення Верховною Радою України національної доповіді щодо 

стану реалізації засад антикорупційної політики; щорічна національна доповідь щодо стану 

реалізації засад антикорупційної політики має затверджуватись Національним агентством і 

надаватись Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України тощо; 
проект національної доповіді щодо стану реалізації засад антикорупційної політики має 

оприлюднюватись заздалегідь та підлягати проведенню його обговорення за участі 

громадськості, а надані пропозиції мають розглядатись та враховуватись Національним 

агентством до затвердження цієї доповіді; проект національної доповіді щодо стану реалізації 

засад антикорупційної політики повинен містити відомості про оцінки, надані у звітах 

міжнародних організацій та про стан виконання рекомендацій, наданих цими міжнародними 

організаціями; затверджена національна доповідь щодо стану реалізації засад антикорупційної 

політики має оприлюднюватись на офіційному веб-сайті Національного агентства, доступ до неї 
має бути якомога легшим і простішим; 

- скасування обов’язкового проведення щорічних парламентських слухань з питань ситуації 

щодо корупції; запровадження обов’язкових щорічних слухань у комітеті Верховної Ради 

України, до предмету відання якого належать питання формування та реалізації антикорупційної 
політики, питання запобігання та протидії корупції; 

- перегляд змісту національної доповіді про стан реалізації засад антикорупційної політики:  

    

 а) розробка концепції законодавчих змін щодо процедур формування та реалізації 

антикорупційної політики; 

2020 НАЗК Концепцію розроблено 

та оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 в) розробка законопроекту, який передбачатиме зміну відповідних положень Закону України 
"Про запобігання корупції" на основі розробленої концепції законодавчих змін; 

2020 НАЗК Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 г) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 ґ) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

 

                                                   
 

 
7 З урахуванням рекомендацій 1.5, 1.6 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. 



Міністрів України 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України 

 

 е) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту. 2020 КМУ, 

НАЗК 

Законопроект прийнято  

 13. Посилення спроможності Національного агентства щодо здійснення повного циклу публічної 

політики, зокрема, шляхом проведення навчання та підвищення кваліфікації, формування 
відповідних навичок працівників Національного агентства:  

    

 а) проведення періодичної оцінки потреб професійної підготовки працівників Національного 

агентства, із врахуванням потреби забезпечення та поглиблення їхньої спеціалізації; 
врахуванням практичних проблем, що виникають у їхній діяльності; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) формування та періодичний перегляд навчальних курсів, програм тренінгів та інших 

навчальних заходів для працівників Національного агентства, із врахуванням результатів аналізу 
потреб професійної підготовки відповідних осіб; 

2021 НАЗК 1) навчальні курси, 

програми тренінгів та 

інших навчальних 

заходів розроблено; 

2) щорічний перегляд 

програм навчальних 

курсів, тренінгів та 

інших навчальних 

заходів проведено, 

необхідні зміни внесені 

 

 в) проведення навчальних курсів, тренінгів, інших навчальних заходів для працівників 

Національного агентства; 

2021 НАЗК 100% працівників 

Національного 

агентства, які 

виконують 

повноваження щодо 

формування 

антикорупційної 

політики, взяли участь у 

відповідних навчальних 

курсах, тренінгах, інших 

навчальних заходах 

 

 г) проведення оцінки ефективності навчальних курсів, проведених тренінгів та інших 

навчальних заходів, проведення оцінки знань та навичок осіб, які пройшли відповідне навчання. 

2021 НАЗК 1) Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено; 

2) проведено оцінку 

знань та навичок 

щонайменше 50% осіб, 

які пройшли відповідне 

навчання 

 

 14. Розробка та затвердження методичних рекомендацій щодо реалізації повного циклу 

антикорупційної політики: 

    

 а) розробка проекту методичних рекомендацій щодо реалізації повного циклу антикорупційної 
політики; 

2021 НАЗК Проект методичних 

рекомендацій 

розроблено та 

оприлюднено 

 



 б) проведення обговорення та доопрацювання відповідного проекту методичних рекомендацій за 

участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського 
суспільства; 

2021 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проект методичних 

рекомендацій 

доопрацьовано 

 

 в) затвердження відповідних методичних рекомендацій; 2021 НАЗК Методичні рекомендації 

затверджено 

 

 г) інформування осіб, які здійснюють формування та реалізацію антикорупційної політики, про 

зміст відповідних методичних рекомендацій; 

2021 НАЗК 100% осіб, які 

здійснюють формування 

та реалізацію 

антикорупційної 

політики, 

поінформовані про зміст 

методичних 

рекомендацій 

 

 ґ) аналіз практики застосування відповідних методичних рекомендацій та виявлення 
можливостей вдосконалення їх змісту. 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 15. Здійснення щорічного перегляду Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії): 

    

 а) узагальнення відомостей про стан реалізації засад антикорупційної політики, рекомендацій 
парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції;  

Кожного 

року 

НАЗК Звіт за результатами 

проведення аналізу та 

узагальнення 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) підготовка пропозицій щодо перегляду Державної програми; Кожного 

року 

НАЗК Пропозиції щодо 

перегляду підготовлено 

та оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання пропозицій щодо перегляду Державної програми 

за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів, представників громадянського 
суспільства; 

Кожного 

року 

НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) пропозиції 

доопрацьовано 

 

 г) внесення пропозицій щодо перегляду Державної програми на розгляд Кабінету Міністрів 

України; 

Кожного 

року 

НАЗК Пропозиції щодо 

перегляду подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 ґ) проведення розгляду пропозицій щодо перегляду Державної програми; внесення змін до 

Державної програми за результатами перегляду. 

Кожного 

року 

КМУ 1) Пропозиції щодо 

перегляду розглянуто; 

2) Зміни до Державної 

програми внесено (за 

потреби) 

 

 16. Розробка та сприяння прийняттю Закону України "Про Антикорупційну стратегію на 2023-

2026 роки": 

    

 а) розробка концепції нової редакції антикорупційної стратегії на основі об'єктивних та 

достовірних повних відомостей про стан корупції в Україні та про стан реалізації засад 

2022 НАЗК Концепцію розроблено і 

оприлюднено 

 



антикорупційної політики; 

 б) проведення обговорення та доопрацювання концепції антикорупційної стратегії за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2022 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 в) розробка проекту Закону України "Про Антикорупційну стратегію на 2023-2026 роки" на 

основі розробленої концепції; 

2022 НАЗК Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 г) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2022 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 ґ) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2022 НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2022 КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України 

 

 е) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту. 2022 КМУ, 

НАЗК 

Законопроект прийнято  

      

3. Забезпечення 

дієвості заходів, 

спрямованих на 

отримання повних, 

об’єктивних та 

достовірних даних 

щодо стану 
корупції в Україні 

17. Забезпечення повноти відомостей, наявних у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили 

корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією; проведення 

Національним агентством аналізу відомостей про осіб, притягнутих до кримінальної, 

адміністративної, дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, а також про юридичних осіб, до яких застосовані заходи 

кримінально-правового характеру, з метою визначення сфер державної політики та посад, 

пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з найбільш 

корупційними ризиками, а також формування та реалізації державної антикорупційної політики; 

забезпечити оприлюднення результатів відповідного аналізу й узагальнень та їх врахування під 
час формування антикорупційної політики: 

    

 а) проведення аналізу:  

- наявності технічних можливостей здійснення такого автоматизованого опрацювання 

відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або 
пов'язані з корупцією правопорушення, та автоматизованого наповнення зазначеного реєстру; 

- повноти та достовірності відомостей, які містяться у Єдиному державному реєстрі осіб, які 
вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) визначення технічного завдання щодо вдосконалення програмно-апаратного комплексу 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією 

правопорушення з метою забезпечення можливостей для його автоматизованого наповнення та 
здійснення автоматизованого аналізу відомостей, які у ньому містяться; 

2021 НАЗК Технічне завдання 

розроблено 

 



 в) визначення суб'єкта, який здійснюватиме вдосконалення програмно-апаратного комплексу 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією 
правопорушення; 

2021 НАЗК Cуб'єкт вдосконалення 

програмно-апаратного 

комплексу визначений  

 

 г) проведення вдосконалення програмно-апаратного комплексу Єдиного державного реєстру 

осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення та його прийняття в 
експлуатацію після вдосконалення; 

2021 Cуб'єкт 

вдосконале

ння 

програмно-

апаратного 

комплексу  

1) удосконалення 

програмно-апаратного 

комплексу реєстру 

здійснено відповідно до 

технічного завдання; 

2) програмно-апаратний 

комплекс реєстру 

прийнято в 

експлуатацію 

 

 ґ) розробка та внесення змін до Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили 
корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (за потреби); 

2021 НАЗК 1) зміни до Положення 

розроблено; 

2) зміни до Положення 

внесено 

 

 д) забезпечення автоматизованого наповнення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення шляхом автоматизованої передачі 

відомостей про судові рішення, відповідно до яких особу визнано винною у вчиненні 
корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення; 

2021 НАЗК 100% відомостей 

реєстру наповнюються в 

автоматизованому 

режимі 

 

 е) проведення періодичного контролю достовірності та повноти відомостей, які містяться у 

Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією 
правопорушення; 

2021 НАЗК 1) аналіз повноти 

відомостей проведено; 

2) виявлено 100% 

розбіжностей між 

відомостями, які 

містяться у цьому 

реєстрі та ЄДРСР  

 

 є) забезпечення періодичного проведення аналізу відомостей, які містяться у Єдиному 

державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення, з 

метою визначення сфер державної політики та посад, пов’язаних з виконанням функцій держави 
або місцевого самоврядування, з найбільш корупційними ризиками. 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 2. Проведення досліджень щодо стану корупції та стану реалізації антикорупційної політики в 

Україні, у т.ч. із залученням наукових установ, закладів освіти, аналітичних центрів та інститутів 
громадянського суспільства8: 

    

 а) проведення щорічних досліджень за Методикою стандартного опитування щодо рівня 
корупції в Україні та оприлюднення їх результатів, зокрема, у форматі відкритих даних; 

Кожного 

року 

НАЗК Звіт за результатами 

проведеного 

дослідження 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) проведення періодичного перегляду Методики стандартного опитування щодо рівня корупції 

в Україні з метою її вдосконалення та забезпечення її актуальності; розробка та внесення змін до 
Методики стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні (за потреби); 

Кожного 

року 

НАЗК 1) періодичний перегляд 

проведено; 

2) необхідні зміни до 

Методики розроблено; 

3) необхідні зміни до 

 

                                                   
8 З урахуванням рекомендації 1.3 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. 



Методики внесено 

 в) проведення за участі представників громадянського суспільства оцінки повноти, своєчасності 

та ефективності виконання заходів, передбачених Антикорупційною стратегією та Державною 

програмою з її реалізації у межах підготовки проектів щорічних національних доповідей щодо 

стану реалізації засад антикорупційної політики; визначення основних проблем та перешкод, які 

ускладнюють та/або унеможливлюють належну реалізацію антикорупційної політики; виявлення 

найпоширеніших видів і форм корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень, а також 
обставин та умов, що їм сприяють або що їх уможливлюють; 

Кожного 

року 

НАЗК Проект щорічної 

національної доповіді 

про стан реалізації засад 

антикорупційної 

політики підготовлено 

та оприлюднено 

 

 г) проведення збору та аналізу статистичних відомостей, які стосуються антикорупційної 

політики в Україні; 

Кожного 

року 

НАЗК Звіт за результатами 

збору та аналізу 

статистичних 

відомостей підготовлено 

та оприлюднено 

 

 ґ) налагодження співпраці між Національним агентством та науковими установами, 

аналітичними центрами, інститутами громадянського суспільства з метою проведення 
досліджень відповідно до потреб Національного агентства. 

2020 НАЗК Меморандуми про 

співпрацю між 

Національним 

агентством та 

відповідними суб'єктами 

укладено 

 

      

4. Підвищення 

якості проведення 

оцінки корупційних 

ризиків та 

антикорупційної 

експертизи 

нормативно-

правових актів як 

механізмів 

запобігання 

корупції та способів 
одержання 

достовірних даних 

для формування 

антикорупційної 
політики 

18. Розробка та сприяння прийняттю змін до Закону України «Про запобігання корупції», які 
передбачатимуть: 

- перегляд механізму оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм 
органів влади, передбаченого ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», зокрема: 

переглянути модель проведення оцінки корупційних ризиків, перейшовши до моделі зовнішньої 

оцінки, за якої оцінка проводиться Національним агентством і на її основі формується 

антикорупційна програма; визначити періодичність проведення оцінки корупційних ризиків та 

затвердження антикорупційних програм; переглянути перелік органів влади, для яких мають 

затверджуватись антикорупційні програми; переглянути перелік обов’язкових елементів 

антикорупційних програм, приділивши пріоритетну увагу виявленим корупційним ризикам та 
заходам щодо їхнього усунення9; 

- вдосконалення положень Закону щодо проведення антикорупційної експертизи нормативно-

правових актів та їх проектів, зокрема: визначення поняття та основних категорій 
корупціогенних факторів; чітке розмежування обов’язкової та необов’язкової (незалежної) 

антикорупційної експертизи; визначення порядку проведення антикорупційної експертизи 

уповноваженими на це суб’єктами; особливості проведення антикорупційної експертизи 

Національним агентством (визначення виключних повноважень Національного агентства з 

проведення антикорупційної експертизи проектів законів, які подані на розгляд Кабінету 

Міністрів України; проектів постанов Кабінету Міністрів України); порядок тимчасового 

призупинення розгляду проектів нормативно-правових актів, щодо яких здійснюється 

антикорупційна експертиза, та порядок розгляду результатів антикорупційної експертизи; 
порядок оприлюднення всіх висновків обов’язкової антикорупційної експертизи: 

    

                                                   
9 З урахуванням рекомендації 1.4 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. 



 а) проведення аналізу: 

- стану проведення оцінки корупційних ризиків державними органами; 

- стану розробки та виконання антикорупційних програм державних інституцій; 

- стану проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та їх проектів 

Міністерством юстиції України, Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції, 
Національним агентством; 

- існуючих моделей проведення оцінки корупційних ризиків, антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів та їх проектів; переваг та недоліків цих моделей, а також аналіз 
іноземного досвіду; 

- можливих варіантів засад проведення оцінки корупційних ризиків у державних органах та 
проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, їх проектів, які можуть 
бути ефективно реалізовані в Україні; 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка концепції законодавчих змін щодо проведення оцінки корупційних ризиків та 
проведення антикорупційної експертизи; 

2020 НАЗК Концепцію підготовлено 

та оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка законопроекту, який передбачатиме зміну відповідних положень Закону України 
"Про запобігання корупції" на основі розробленої концепції законодавчих змін; 

2020 НАЗК Законопроект 

розроблено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 НАЗК Законопроект подано на 

розгляд КМУ 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано на 

розгляд ВР 

 

 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту; 2020 КМУ, 

НАЗК 

Законопроект прийнято  

 ж) розробка проектів необхідних підзаконних актів, спрямованих на реалізацію законодавчих 

змін; 

2020 НАЗК Проекти підзаконних 

актів розроблено 

 

 з) проведення обговорення та доопрацювання проектів відповідних підзаконних актів за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проекти 

доопрацьовано 

 

 и) ухвалення відповідних підзаконних актів. 2020 КМУ, 

НАЗК 

Усі необхідні підзаконні 

акти ухвалено 

 

 19. Постійне здійснення підвищення кваліфікації посадових осіб Національного агентства, які 

здійснюватимуть оцінку корупційних ризиків; поглиблення їхньої спеціалізації, аби вони були 

    



здатні виявляти специфічні корупційні ризики у різних інституціях публічного сектору: 

 а) проведення періодичної оцінки потреб професійної підготовки осіб, які здійснюватимуть 

оцінку корупційних ризиків у державних інституціях, із врахуванням потреби забезпечення та 

поглиблення їхньої спеціалізації; врахуванням практичних проблем, що виникають у їхній 
діяльності; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) формування та періодичний перегляд навчальних курсів, програм тренінгів та інших 

навчальних заходів для осіб, які здійснюватимуть оцінку корупційних ризиків у державних 
інституціях, із врахуванням результатів аналізу потреб професійної підготовки відповідних осіб; 

2021 НАЗК 1) навчальні курси, 

програми тренінгів та 

інших навчальних 

заходів сформовано; 

2) перегляд змісту 

навчальних курсів, 

тренінгів та інших 

навчальних заходів 

здійснюється щорічно і 

до них вносяться 

відповідні зміни 

 

 в) проведення навчальних курсів, тренінгів, інших навчальних заходів для осіб, які здійснюють 

оцінку корупційних ризиків у державних інституціях; 

2021 НАЗК, 

заклади 

освіти (за 

згодою) 

100% осіб, які 

здійснюють оцінку 

корупційних ризиків, 

взяли участь у 

навчальних курсах, 

тренінгах та інших 

навчальних заходах  

 

 г) проведення оцінки ефективності навчальних курсів, проведених тренінгів та інших 
навчальних заходів, проведення оцінки знань та навичок осіб, які пройшли відповідне навчання. 

2021 НАЗК 1) аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено; 

2) проведено оцінку 

знань та навичок 

щонайменше 25% осіб, 

які пройшли відповідне 

навчання 

 

 20. Постійне вдосконалення та розширення методичних рекомендацій щодо проведення оцінки 
корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм державних інституцій: 

    

 а) аналіз змісту методичних рекомендацій щодо проведення оцінки корупційних ризиків та 

підготовки антикорупційних програм державних інституцій; виявлення прогалин та неповноти; 

виявлення положень, які є недостатньо зрозумілими та поясненими для осіб, які проводять 
оцінку корупційних ризиків та підготовку антикорупційних програм державних інституцій; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) підготовка оновлених методичних рекомендацій щодо проведення оцінки корупційних 

ризиків у державних інституціях або проекту змін до положень чинних методичних 
рекомендацій; 

2021 НАЗК Методичні рекомендації 

оновлено (змінено) 

 

 в) інформування осіб, які здійснюють оцінку корупційних ризиків у державних інституціях, про 
зміст відповідних методичних рекомендацій; 

2021 НАЗК 100% осіб, які 

здійснюють оцінку 

корупційних ризиків, 

поінформовано 

 

 г) аналіз практики застосування відповідних методичних рекомендацій та виявлення 
можливостей вдосконалення їх змісту. 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено (щорічно) 

 



 21. Забезпечення перегляду Методології оцінювання корупційних ризиків, зокрема, з 
урахуванням законодавчих змін, передбачених заходом 1 цього підрозділу, а також: 

- передбачити обов’язковість зазначення всіх джерел інформації, використаних під час 
проведення оцінки корупційних ризиків, у звіті за результатами оцінки корупційних ризиків; 

- передбачити оприлюднення звітів за результатами оцінки корупційних ризиків в електронній 
системі моніторингу реалізації антикорупційної політики; 

- суттєво зменшити вагу критерію частоти випадків вчинення корупційного чи пов’язаного з 
корупцією правопорушення при оцінці ймовірності виникнення корупційного ризику; 

- деталізувати порядок визначення пріоритетності корупційних ризиків; 

- зрозуміліше відокремити категорії «корупційний ризик» та «чинник корупційного ризику», аби 
на практиці було забезпечено узгоджене використання цих термінів: 

    

 а) проведення аналізу практики застосування Методології оцінювання корупційних ризиків; 

міжнародних практик оцінки корупційних ризиків; визначення можливих варіантів 
удосконалення положень Методології оцінювання корупційних ризиків; 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка оновленої Методології оцінювання корупційних ризиків; 2020 НАЗК Проект оновленої 

Методології розроблено 

та оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання оновленої Методології оцінювання корупційних 

ризиків за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського 
суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проект оновленої 

Методології 

доопрацьовано 

 

 г) затвердження оновленої Методології оцінювання корупційних ризиків. 2020 НАЗК Оновлену Методологію 

затверджено та 

оприлюднено 

 

 22. Постійне здійснення підвищення кваліфікації посадових осіб, які здійснюватимуть 

обов’язкову антикорупційну експертизу; поглиблювати їхню спеціалізацію, аби вони були здатні 

виявляти специфічні корупціогенних факторах у проектах нормативно-правових актів, які 
регулюють діяльність публічного сектору: 

    

 а) проведення періодичної оцінки потреб професійної підготовки осіб, які здійснюватимуть 

обов’язкову антикорупційну експертизу, із врахуванням потреби забезпечення та поглиблення 
їхньої спеціалізації; врахуванням практичних проблем, що виникають у їхній діяльності; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) формування та періодичний перегляд навчальних курсів, програм тренінгів та інших 

навчальних заходів для осіб, які здійснюватимуть обов’язкову антикорупційну експертизу, із 
врахуванням результатів аналізу потреб професійної підготовки відповідних осіб; 

2021 НАЗК 1) навчальні курси, 

програми тренінгів та 

інших навчальних 

заходів сформовано; 

2) перегляд змісту 

навчальних курсів, 

тренінгів та інших 

навчальних заходів 

здійснюється щорічно і 

до них вносяться 

відповідні зміни 

 



 в) проведення навчальних курсів, тренінгів, інших навчальних заходів для осіб, які обов’язкову 
антикорупційну експертизу; 

2021 НАЗК 100% осіб, які 

здійснюють обов'язкову 

антикорупційну 

експертизу, взяли участь 

у навчальних курсах, 

тренінгах та інших 

навчальних заходах  

 

 г) проведення оцінки ефективності навчальних курсів, проведених тренінгів та інших 
навчальних заходів, проведення оцінки знань та навичок осіб, які пройшли відповідне навчання. 

2021 НАЗК 1) аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено; 

2) проведено оцінку 

знань та навичок 

щонайменше 25% осіб, 

які пройшли відповідне 

навчання 

 

 23. Постійне вдосконалення та розширення методичних рекомендацій щодо проведення 

антикорупційної експертизи, виявлення корупціогенних факторів: 

    

 а) аналіз змісту методичних рекомендацій щодо проведення обов'язкової антикорупційної 

експертизи; виявлення прогалин та неповноти; виявлення положень, які є недостатньо 
зрозумілими та поясненими для осіб, які проводять обов'язкову антикорупційну експертизу;  

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) підготовка оновлених методичних рекомендацій щодо проведення обов'язкової 
антикорупційної експертизи або проекту змін до положень чинних методичних рекомендацій; 

2021 НАЗК Методичні рекомендації 

оновлено (змінено) 

 

 в) інформування осіб, які здійснюють проведення обов'язкової антикорупційної експертизи, про 

зміст відповідних методичних рекомендацій; 

2021 НАЗК 100% осіб, які 

здійснюють обов'язкову 

антикорупційну 

експертизу, 

поінформовано 

 

 г) аналіз практики застосування відповідних методичних рекомендацій та виявлення 

можливостей вдосконалення їх змісту. 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

      

5. Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

уповноважених осіб 

(уповноважених 

підрозділів) з 
питань запобігання 

та виявлення 
корупції 

24. Розробка та сприяння прийняттю змін до Закону України «Про запобігання корупції», які 

передбачатимуть: 

- встановлення додаткових гарантій незалежності для уповноважених осіб (уповноважених 
підрозділів) з питань запобігання корупції; 

- посилення координаційної ролі Національного агентства щодо уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції та посилення автономності 
цих уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)10: 

    

 а) проведення аналізу: 

- фактичного стану діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 
запобігання та виявлення корупції та результатів їхньої діяльності; 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

                                                   
10 З урахуванням рекомендації 3.5 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії.  



- основних проблем, які виникають у діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених 

осіб) з питань запобігання та виявлення корупції; виявлення причин та обставин, що їх 
уможливлюють; 

- повноважень Національного агентства щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) 
з питань запобігання та виявлення корупції та стану їх реалізації; 

- можливих варіантів посилення координаційної ролі Національного агентства та посилення 

автономності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції; 

 б) розробка концепції законодавчих змін щодо посилення координаційної ролі Національного 

агентства щодо уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції та посилення автономності цих уповноважених підрозділів (уповноважених 
осіб); 

2020 НАЗК Концепцію розроблено 

та оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка законопроекту, який передбачатиме зміну відповідних положень Закону України 

"Про запобігання корупції" на основі розробленої концепції законодавчих змін; 

2020 НАЗК Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України 

 

 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту; 2020 КМУ, 

НАЗК 

Законопроект прийнято  

 ж) розробка проектів необхідних підзаконних актів, спрямованих на реалізацію законодавчих 

змін; 

2020 НАЗК Проекти підзаконних 

актів розроблено та 

оприлюднено 

 

 з) проведення обговорення та доопрацювання проектів відповідних підзаконних актів за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проекти підзаконних 

актів доопрацьовано 

 

 и) ухвалення відповідних підзаконних актів. 2020 КМУ, 

НАЗК 

Підзаконні акти 

ухвалено 

 

 25. Посилення спроможності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань з питань 

запобігання та виявлення корупції, зокрема, шляхом проведення навчання для відповідних осіб, 

    



розробки та постійного вдосконалення методичних рекомендацій щодо реалізації усіх 
повноважень, покладених на ці підрозділи (осіб): 

 а) проведення аналізу та доопрацювання, вдосконалення, доповнення методичних рекомендацій 

щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань з питань запобігання 
та виявлення корупції та інформаційно-роз'яснювальних матеріалів; 

2021 НАЗК Методичні рекомендації 

та інформаційно-

роз'яснювальні 

матеріали доповнено 

доопрацьовано  

 

 б) визначення потреб професійної підготовки уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 
питань з питань запобігання та виявлення корупції; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 в) формування програм навчальних курсів, тренінгів та інших навчальних заходів для 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань з питань запобігання та виявлення 
корупції; 

2021 НАЗК, 

заклади 

освіти (за 

згодою) 

Програми навчальних 

курсів, тренінгів та 

інших навчальних 

курсів сформовані 

 

 г) проведення навчальних курсів, тренінгів та інших навчальних заходів для уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб) з питань з питань запобігання та виявлення корупції; 

2021 НАЗК, 

заклади 

освіти (за 

згодою) 

Щонайменше 50% 

посадових осіб 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених осіб) з 

питань з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

взяли участь у 

навчальних курсах, 

тренінгах, інших 

навчальних заходах 

 

 ґ) проведення оцінки знань та навичок працівників уповноважених підрозділів (уповноважених 

осіб) з питань з питань запобігання та виявлення корупції; проведення оцінки ефективності 

проведених навчальних заходів та виявлення подальших потреб вдосконалення знань та навичок 
цих осіб; 

2021 НАЗК 1) проведено оцінку 

знань та навичок 

щонайменше 25% осіб, 

які пройшли відповідне 

навчання; 

2) аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 д) розробка онлайн-курсів, онлайн-матеріалів для уповноважених підрозділів (уповноважених 

осіб) з питань з питань запобігання та виявлення корупції; поширення інформації про такі 
онлайн-курси, онлайн-матеріали та їх зміст. 

2021 НАЗК, 

заклади 

освіти (за 

згодою) 

Онлайн-матеріали, які 

охоплюють усі функції 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених осіб) з 

питань з питань 

запобігання та 

виявлення корупції, 

підготовлені та 

оприлюднені; 

2) 100% працівників 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених осіб) з 

питань з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

поінформовані про 

 



відповідні онлайн-

матеріали 

      

6. Забезпечення 

дієвого механізму 

координації та 

моніторингу 

реалізації 

антикорупційної 
політики 

26. Розробка та сприяння прийняттю змін до Закону України «Про запобігання корупції», які 
передбачатимуть: 

- визначення порядку здійснення координації та моніторингу реалізації антикорупційної 
політики в Україні та роль Національного агентства у її здійсненні; 

- посилення статусу Національної ради з питань антикорупційної політики; покладення  на 

Національне агентство функцій із організаційно-аналітичного забезпечення Національної ради з  
питань антикорупційної політики; 

- визначення порядку здійснення моніторингу реалізації антикорупційної політики, до якого 

мають залучатись представники громадськості та міжнародних організацій, з якими Україна 
співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції: 

    

 а) проведення аналізу: 

- практики реалізації Національним агентством координаційних функцій щодо формування та 
реалізації антикорупційної політики; 

- практики діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові 
України; 

- практики моніторингу реалізації антикорупційної політики в Україні; 

- моделі координації антикорупційної політики в іноземних країнах, можливість їхнього 
застосування в Україні, переваги та недоліки різних моделей; 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка концепції забезпечення координації, моніторингу реалізації антикорупційної 

політики в Україні; 

2020 НАЗК Концепцію розроблено 

та оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання запропонованої моделі забезпечення координації 

антикорупційної політики за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та 
представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка змін до Закону України «Про запобігання корупції» на основі розробленої концепції: 2020 НАЗК Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України 

 

 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту. 2020 КМУ, Законопроект прийнято  



НАЗК 

 27. Створення та запровадження електронної системи моніторингу реалізації антикорупційної 

політики (далі – електронна система), адміністрування якої має здійснюватись Національним 
агентством і яка забезпечуватиме11: 

- онлайн-звітування про виконання завдань, заходів Антикорупційної стратегії, Державної 
програми з її реалізації, антикорупційних програм, затверджених відповідно до статті 19 Закону 
України «Про запобігання корупції»; 

- відомості про результати проведених оцінок корупційних ризиків, звіти за результатами оцінки 
корупційних ризиків; 

- відкритий цілодобовий доступ осіб до інформації про стан виконання завдань, заходів 

Антикорупційної стратегії, Державної програми, антикорупційних програм через офіційний веб-
сайт Національного агентства; 

- можливість перегляду, копіювання та роздруковування інформації, організованого у форматі, 

що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з 
метою повторного використання; 

- оприлюднення відомостей, наявних в електронній системі, у форматі наборів відкритих даних; 

- періодичне подання органами державної влади інформації про виконання ними заходів 

антикорупційної політики через цю електронну систему, у тому числі невідкладне подання 
головними суб’єктами виконання заходів антикорупційної політики інформації про повне 
виконання відповідного заходу; 

- можливість проведення аналізу та узагальнення відомостей, наявних в електронній системі: 

    

 а) розробка концепції функціонування електронної системи та технічного забезпечення її 

роботи; 

2020 НАЗК Концепцію підготовлено 

та оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання концепції функціонування електронної системи та 

технічного забезпечення її роботи за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та 
представників громадянського суспільства 

2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 в) розробка технічного завдання зі створення програмно-апаратного комплексу електронної 

системи; 

2020 НАЗК Технічне завдання 

розроблено 

 

 г) визначення суб'єкта розробки електронної системи; 2020 НАЗК Суб'єкт розробки 

електронної системи 

визначений 

 

 ґ) розробка та прийняття в експлуатацію програмно-апаратного комплексу електронної системи; 2021 НАЗК, 

суб'єкт 

розробки 

електронної 

системи 

Електронну систему 

розроблено і прийнято в 

експлуатацію 

 

 д) розробка проекту нормативно-правового акту, який визначатиме порядок функціонування 
електронної системи; 

2021 НАЗК Проект акту розроблено  

                                                   
11 З урахуванням рекомендації 1.5 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. 



 е) проведення обговорення та доопрацювання нормативно-правового акту, який визначатиме 

порядок функціонування електронної системи за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних 
експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) проект акту 

доопрацьовано 

 

 є) ухвалення нормативно-правового акту, який визначатиме порядок функціонування 
електронної системи; 

2021 НАЗК Акт ухвалено  

 ж) забезпечення постійного функціонування електронної системи; аналіз стану її 
функціонування та усунення виявлених проблем; 

2021 НАЗК 1) електронна система 

функціонує повноцінно 

та безперервно; 

2) усі виявлені проблеми 

та недоліки 

функціонування 

електронної системи 

усунуто 

 

 з) забезпечення аналізу та узагальнення відомостей, які містяться в електронній системі, 

врахування зазначених відомостей під час формування антикорупційної політики. 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 

2.2. Базові стандарти доброчесності 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконанн

я 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Забезпечення 

неухильного 

дотримання 

загальних правил 

поведінки осіб, 
зазначених у статті 

3 Закону України 

«Про запобігання 

корупції», 

сформульованих у 

статтях 37–44 цього 
ж Закону. 

1. Підготовка детальних роз’яснень змісту кожного правила поведінки, закріпленого у статтях 

37–44 Закону України «Про запобігання корупції» (правила етичної поведінки). 

2021 рік НАЗК Роз’яснення 

підготовлено 

 

 2. Забезпечення аналізу всіх нормативно-правових актів, якими визначаються загальні правила 

поведінки різних категорій осіб, зазначених у статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції» (правил, кодексів та стандартів професійної етики), що включатиме: 

- встановлення відповідності цих актів вимогам статей 38–44 Закону України «Про запобігання 

корупції», в тому числі щодо правильності розкриття змісту кожного визначеного цим Законом 
стандарту, правила чи вимоги; 

- вивчення рівня деталізації у цих актах кожного стандарту, правила чи вимоги, закріпленого у 

статтях 38–44 Закону України «Про запобігання корупції», а також рівня деталізації опису 

2021 рік НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено 

 



кожної конкретної процедури, порядку, манери поведінки тощо, спрямованої на дотримання цих 
стандартів, правил чи вимог; 

- аналіз усіх норм, правил і процедур, встановлених цими актами, на предмет їх чіткості, 

зрозумілості, юридичної коректності, щоб особи, на яких вони поширюють свою дію, мали 
однозначну відповідь на питання, як їм діяти у кожній конкретній життєвій ситуації. 

 3. Аналіз законодавства, яким встановлюється відповідальність за порушення загальних правил 

поведінки різних категорій осіб, зазначених у статті 3 Закону України «Про запобігання 

корупції», а також практики притягнення цих осіб до такої відповідальності. Підготовка 

висновку, який включатиме виклад проблем, що заважають забезпеченню високого рівня 

дотримання правил етичної поведінки, а також системи рекомендацій, спрямованих на їх 
усунення. 

2021 рік НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено 

 

 4. Розробка законопроекту, спрямованого на удосконалення загальних правил поведінки осіб, 
зазначених у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», який, зокрема, передбачатиме: 

- встановлення норми, згідно з якою затвердження загальних правил етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування належить до виключної 

компетенції Національного агентства з питань запобігання корупції (зміни до законів України 
«Про запобігання корупції» та «Про державну службу»); 

- удосконалення норм Закону України «Про запобігання корупції», якими визначено загальні 
правила поведінки осіб, зазначених у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»; 

- усунення недоліків законодавства, яким передбачено відповідальність за порушення загальних 
правил поведінки різними категоріями осіб, зазначеними у статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції». 

2021 рік НАЗК Законопроект 

розроблено 

 

 5. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту за участі міжнародних та 
національних експертів. 

2021 рік НАЗК Проведені обговорення 

зі стейкхолдерами,  

 

 6. Подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України. 2021 рік НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 7. Подання законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 2021 рік КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано 

 

 8. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на 

удосконалення загальних правил поведінки осіб, зазначених у статті 3 Закону України «Про 
запобігання корупції». 

2021 рік НАЗК, 

КМУ 

Закон прийнято  

 9. Приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до вимог прийнятого 

закону. 

2021–2022 

роки 

КМУ, 

ЦОВВ, 

ОДВ, ОМС 

Підзаконні НПА 

приведено у 

відповідність. 

 

 10. Запровадження та реалізація дієвих механізмів безперервного державного контролю за 

дотриманням загальних правил поведінки, закріплених у статтях 37–44 Закону України «Про 
запобігання корупції». 

Постійно 

 

 

НАЗК, 

КМУ, 

ЦОВВ, 

ОДВ, ОМС 

Ефективний державний 

контроль забезпечено. 

 

      

2. Удосконалення 11. Вивчення та узагальнення проблем, пов’язаних із тлумаченням та застосуванням 2020 рік НАЗК Узагальнення  



законодавчого 

опису базових 

заборон, 

адресованих 

особам, зазначеним 
у статті 3 Закону 

України «Про 

запобігання 

корупції» (заборона 

на протиправне 

використання своїх 

повноважень, 

становища чи 

пов’язаних з цим 

можливостей та 

заборона на 

отримання 

неправомірної 

вигоди), а також 

забезпечення 

неухильного 

дотримання 
зазначеними 

особами вимог 

статті 22 цього ж 
Закону. 

правозастосовними органами термінів «корупція», «корупційне правопорушення», 

«правопорушення, пов’язане з корупцією», «неправомірна вигода», а також правових категорій 

«повноваження», «становище», «можливості, пов’язані з повноваженнями чи становищем», які є 

базовими для правильного розуміння правил поведінки, заборон і обмежень, які стосуються осіб, 
зазначених у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». 

підготовлено 

 12. Вивчення та узагальнення потенційних правових механізмів забезпечення реалізації приписів 

статті 22 Закону України «Про запобігання корупції», а також форм і методів забезпечення 
дотримання описаних нею заборон на практиці. 

2020 рік НАЗК Узагальнення 

підготовлено 

 

 13. Здійснення правового аналізу: 

- статті 22 Закону України «Про запобігання корупції» на предмет якості, повноти та юридичної 

коректності опису базових заборон, адресованих особам, зазначеним у статті 3 Закону України 

«Про запобігання корупції» (заборони на протиправне використання своїх повноважень, 
становища і пов’язаних з цим можливостей та на отримання неправомірної вигоди); 

- положень Закону України «Про запобігання корупції» на предмет їх узгодженості між собою в 
частині опису чи тлумачення базових заборон щодо неприпустимості протиправного 

використання особами, зазначеними у статті 3 цього ж Закону, своїх повноважень, становища і 

пов’язаних з цим можливостей, а також неприпустимості отримання ними неправомірної вигоди 
(в тому числі узгодженості між собою статей 1 і 22 Закону); 

- законодавства на предмет того, чи всі прояви протиправного використання особами, 

зазначеними у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», своїх повноважень, 

становища чи пов’язаних з цим можливостей забезпечені засобами кримінальної, 
адміністративної, дисциплінарної чи іншої відповідальності; 

2020 рік НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено 

 



- законодавства на предмет того, чи всі прояви отримання неправомірної вигоди, особами, 

зазначеними у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», забезпечені засобами 
кримінальної, адміністративної, дисциплінарної чи іншої відповідальності; 

- дефініцій термінів «корупція», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з 

корупцією» та «неправомірна вигода» під кутом зору правильності та повноти сформульованих 

визначень, їх юридичної коректності, узгодженості з іншими юридичними термінами, 

правовими категоріями, встановленими процедурами тощо. Зокрема, має бути проаналізовано 

усі норми, у яких згадується термін «неправомірна вигода» та зроблено висновок про те, чи 

можлива реалізація кожної такої норми, якщо неправомірна вигода має вигляд нематеріальних 
активів, робіт, послуг, вигод нематеріального чи негрошового характеру тощо. 

 14. Розробка законопроекту, спрямованого на удосконалення законодавчого опису базових 

заборон, адресованих особам, зазначеним у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 
який, зокрема, включатиме внесення змін до статей 1 і 22 цього ж Закону з метою: 

- удосконалення дефініцій термінів «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане 

з корупцією», «неправомірна вигода». Зокрема, мають бути передбачені чіткі критерії 
розмежування правових категорій «неправомірна вигода» та «подарунок»; 

- заборони особам, зазначеним у статті 3 цього Закону, використовувати свої повноваження, 

становище чи пов’язані з цим можливості в будь-яких інших інтересах, крім тих, які вони 
повинні відстоювати у зв’язку з обійманню посадою, статусом тощо; 

- визначення змісту правових категорій «повноваження», «становище», «можливості, пов’язані з 
повноваженнями чи становищем»; 

- заборони особам, зазначеним у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», 

отримувати неправомірну вигоду – незалежно від того, чи використовували вони при цьому свої 
повноваження, становище чи пов’язані з цим можливості; 

- розкриття змісту всіх потенційних видів неправомірної вигоди; 

- визначення поняття корупції – як: а) використання особою, зазначеною у статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції», наданих їй повноважень, її становища чи пов’язаних з цим 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або б) прохання, вимагання чи 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки / пропозиції такої вигоди нею для себе чи інших 

осіб, або відповідно в) обіцянка / пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній 

у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи 

юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання її службових 
повноважень, становища чи пов’язаних з цим можливостей; 

- заборони особам, зазначеним у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», вчиняти 

корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією, і наголошення, що за 

вчинення ними таких правопорушень наставатиме кримінальна, адміністративна, дисциплінарна 
та/або цивільно-правова відповідальність; 

- виключення положень про неприпустимість використання будь-якого державного чи 

комунального майна або коштів в приватних інтересах, оскільки це є лише однією з форм 

неправомірного використання особами, зазначеними у статті 3 цього Закону, своїх повноважень, 
становища чи пов’язаних з цим можливостей. 

- приведення у відповідність до нових редакцій статей 1 і 22 Закону України «Про запобігання 

корупції» норм всіх інших законів України. Передусім, має бути забезпечено уніфікацію 

2020 рік НАЗК Законопроект 

розроблено 

 



законодавчої термінології в частині опису діянь, які становлять (можуть становити) зміст 

корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією (зокрема, у 

відповідність до нових редакцій статей 1 і 22 Закону України «Про запобігання корупції» має 

бути приведено ч. 2 ст. 149, ч. 4 ст. 157, ч. 4 ст. 158, ч. 2 ст. 169, ч. 3 ст. 176, ч. 3 ст. 177, ч. 2 ст. 

201, ч. 3 ст. 206, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 229, ч. 2 ст. 248, ч. 2 ст. 258-1, ч. 5 ст. 298, ч. 3 ст. 298-1, ч. 
2 ст. 303, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1, ч. 3 ст. 157, ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 258-

4, ч. 2 ст. 343, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 376, ч. 2 ст. 397, ч. 2 ст. 158-2 та статті 354, 368, 368-3, 368-4, 

369 Кримінального кодексу України). Юридична відповідальність має наставати за 

використання особами, зазначеними у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», не 

лише своїх повноважень і становища, а й можливостей, пов’язаних з цими повноваженнями чи 
становищем. 

 15. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту за участі міжнародних та 

національних експертів. 

2020 рік НАЗК Проведені обговорення 

зі стейкхолдерами,  

 

 16. Подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України. 2020 рік НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 17. Подання законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 2020 рік КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано 

 

 18. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на 

удосконалення законодавчого опису базових заборон, адресованих особам, зазначеним у статті 3 
Закону України «Про запобігання корупції». 

2020 рік НАЗК, 

КМУ 

Закон прийнято  

 19 Приведення всіх підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до вимог 
прийнятого закону. 

2021 рік КМУ, 

ЦОВВ, 

ОДВ, ОМС 

Підзаконні НПА 

приведено у 

відповідність. 

 

 20. Забезпечення постійного моніторингу стану дотримання базових заборон, адресованих 

особам, зазначеним у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». 

Постійно НАЗК Постійний моніторинг 

забезпечено. 

 

      

3. Удосконалення 

правового 

забезпечення 

правил поведінки 

осіб, зазначених у 

статті 3 Закону 

України «Про 

запобігання 

корупції», у 

випадку отримання 

ними пропозиції 

щодо надання 

неправомірної 

вигоди, виявлення 
неправомірної 

21. Аналіз правового регулювання поведінки осіб, зазначених у статті 3 Закону України «Про 

запобігання корупції», у випадку отримання ними пропозиції щодо надання неправомірної 
вигоди (подарунка), її виявлення у певних місцях та фактичного отримання, що включає: 

- визначення відповідності приписам статті 24 Закону України «Про запобігання корупції» 

відповідних положень Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 
вересня 2017 року № 839; 

- аналіз правил і процедур, встановлених статтею 24 Закону України «Про запобігання корупції» 

та відповідними положеннями зазначених Методичних рекомендацій на предмет: правильності 

визначення кола осіб, на яких вони поширюють свою дію;  їх чіткості та зрозумілості, 

достатності та реалістичності, щоб особи, на яких вони поширюють свою дію, мали однозначну 

відповідь на питання про те, як необхідно діяти у кожній конкретній життєвій ситуації (зокрема, 
чи застосовні вони щодо всіх потенційних видів неправомірної вигоди); 

- вивчення питання про співвідношення понять «неправомірна вигода» та «подарунок», а також 

2020 рік НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено 

 



вигоди у певних 

місцях, фактичного 

отримання 

неправомірної 

вигоди тощо, а 
також забезпечення 

неухильного 

дотримання цих 

правил на 
практиці12. 

доречності запровадження однакових правил реагування на факти отримання як неправомірної 
вигоди, так і подарунків; 

- аналіз норм дисциплінарного, адміністративного (передусім статті 172-9 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення) та кримінального законодавства щодо забезпечення 
дотримання правил, закріплених у статті 24 Закону України «Про запобігання корупції». 

 22. Вивчення та узагальнення практики реалізації приписів статті 24 Закону України «Про 
запобігання корупції», яке включатиме: 

- аналіз результатів консультативної роботи Національного агентства з питань запобігання 

корупції щодо дотримання правил поведінки у випадку отримання пропозиції щодо надання 

неправомірної вигоди (подарунка), виявлення неправомірної вигоди (подарунка) у службовому 
приміщенні, несвідомого отримання неправомірної вигоди (подарунка) тощо; 

- вивчення ситуації з виявленням та документуванням фактів порушення правил і процедур, 
визначених у статті 24 Закону України «Про запобігання корупції»; 

- вивчення практики реалізації статті 172-9 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення в контексті протидії порушенням правил і процедур, визначених у статті 24 
Закону України «Про запобігання корупції»; 

- вивчення практики притягнення осіб, зазначених у статті 3 Закону України «Про запобігання 

корупції», до інших видів юридичної відповідальності за порушення правил і процедур, 
визначених у статті 24 Закону України «Про запобігання корупції». 

2020 рік НАЗК Узагальнення 

підготовлено 

 

 23. Розробка законопроекту, спрямованого на удосконалення правил поведінки осіб, зазначених 

у статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», у випадку отримання ними пропозиції 

щодо надання неправомірної вигоди, виявлення неправомірної вигоди у певних місцях, 
фактичного отримання неправомірної вигоди тощо, яким: 

- стаття 24 Закону України «Про запобігання корупції» поширюватиме свою дію на всіх осіб, 

зазначених у статті 3 цього ж Закону, а не лише на осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб; 

- передбачатиме різні алгоритми поведінки осіб, зазначених у статті 3 Закону України «Про 

запобігання корупції» щодо різних життєвих ситуацій (отримання пропозиції надання 

неправомірної вигоди, виявлення неправомірної вигоди у певних місцях, фактичного отримання 
неправомірної вигоди тощо);  

- закріплюватиме правила поведінки, релевантні щодо неправомірної вигоди у вигляді не лише 
певних речей матеріального світу, а й робіт, послуг, переваг, пільг тощо; 

- не передбачатиме занадто обтяжливих обов’язків чи обов’язків, які є недоречними (наприклад, 

обов’язку залучати свідків у випадку отримання від сторонньої особи пропозиції щодо надання 

неправомірної вигоди ідентифікувати її тощо) (нова редакція статті 24 Закону України «Про 
запобігання корупції»); 

2020 рік НАЗК Законопроект 

розроблено 
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- Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачатиме адміністративну 

відповідальність за порушення правил, передбачених статтею 24 Закону України «Про 
запобігання корупції» (за відсутності ознак складу корупційного чи іншого злочину). 

 24. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту за участі міжнародних та 
національних експертів. 

2020 рік НАЗК Проведені обговорення 

зі стейкхолдерами,  

 

 25. Подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України. 2020 рік НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 26. Подання законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 2020 рік КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано 

 

 27. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на 

удосконалення правил поведінки осіб, зазначених у статті 3 Закону України «Про запобігання 

корупції», у випадку отримання ними пропозиції щодо надання неправомірної вигоди, 

виявлення неправомірної вигоди у певних місцях, фактичного отримання неправомірної вигоди 
тощо. 

2020 рік НАЗК, 

КМУ 

Закон прийнято  

 28. Внесення змін до Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 
вересня 2017 року № 839, обумовлених прийнятим законом13. 

2021 рік НАЗК Зміни до Методичних 

рекомендацій внесено. 

 

 29. Приведення всіх інших підзаконних нормативно-правових актів у відповідність до нових 

вимог прийнятого закону та Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 29 вересня 2017 року № 839. 

2021 рік КМУ, 

ЦОВВ, 

ОДВ, ОМС 

Підзаконні НПА 

приведено у 

відповідність. 

 

 30. Забезпечення постійного контролю за дотриманням особами, зазначеними у статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції», правил і процедур, закріплених у статті 24 Закону України 
«Про запобігання корупції». 

Постійно НАЗК Ефективний державний 

контроль забезпечено. 

 

      

4. Запровадження 

зваженого підходу 

до визначення 

підстав і порядку 

отримання 

органами державної 

влади, органами 

місцевого 

самоврядування, 

державними та 

комунальними 

установами чи 

організаціями 

31. Аналіз приписів статті 54 Закону України «Про запобігання корупції» щодо порядку надання 

та отримання органами державної влади чи органами місцевого самоврядування благодійної та 

іншої допомоги, грантів, подарунків, залучення та використання ними міжнародної технічної 
допомоги з метою з’ясувати: 

- наскільки обґрунтованою та юридично коректною є заборона, закріплена у частині першій 
статті 54 Закону України «Про запобігання корупції»;  

- як термінологічний зворот «безоплатно отримувані грошові кошти або інше майно, 

нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги» (стаття 54 Закону України «Про 

запобігання корупції») співвідноситься з термінами «подарунок» (статті 1, 23 Закону України 
«Про запобігання корупції»), «благодійна допомога» тощо; 

- чи правомірними є отримання зазначеними органами подарунків і технічної допомоги з огляду 

на те, що загальний порядок визначається підзаконними нормативно-правовими актами 

2020 рік НАЗК   
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благодійної та 

іншої допомоги, 

грантів, подарунків, 

а також залучення 

та використання 
ними міжнародної 
технічної допомоги. 

(Порядок передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, 

територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1195; Порядок залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153); 

- яку саме відповідальність несуть посадові особи державних органів та органів місцевого 

самоврядування за порушення заборони, закріпленої у частині першій статті 54 Закону України 
«Про запобігання корупції». 

 32. Вивчення і узагальнення практики реалізації приписів статті 54 Закону України «Про 

запобігання корупції», яке включатиме: 

- аналіз роз’яснень, результатів методичної та консультативної допомоги Національного 

агентства з питань запобігання корупції щодо дотримання заборони, закріпленої у частині 
першій статті 54 Закону України «Про запобігання корупції»; 

- вивчення ситуації з виявленням та документуванням фактів порушення цієї заборони; 

- вивчення практики притягнення посадових осіб державних органів та органів місцевого 
самоврядування до юридичної відповідальності за порушення вказаної заборони. 

2020 рік НАЗК Узагальнення 

підготовлено 

 

 33. Розробка законопроекту щодо порядку надання та отримання органами державної влади й 

органами місцевого самоврядування благодійної та іншої допомоги, грантів, подарунків, 

залучення та використання ними міжнародної технічної допомоги, який, зокрема, 
передбачатиме:  

- закріплення критеріїв чіткого розмежування випадків отримання персональних подарунків 

працівниками органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних чи 

комунальних установ та організацій (квіти, сувеніри, значки, канцелярські приладдя тощо) та 

випадків отримання офіційних подарунків державі, територіальній громаді, державній чи 
комунальній установі чи організації;  

- закріплення загального правила, згідно з яким ці органи, установи та організації можуть 

отримувати подарунки, благодійну та іншу допомогу, гранти, залучати та використовувати 
міжнародну технічну допомогу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  

- визначення вичерпного переліку випадків, коли зазначеним органам, установам і організаціям 

забороняється отримувати подарунки, допомогу, гранти, залучати та використовувати 

міжнародну технічну допомогу (нова редакція статті 54 Закону України «Про запобігання 
корупції») 

2020 рік НАЗК Законопроект 

розроблено 

 

 34. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту за участі міжнародних та 
національних експертів. 

2020 рік НАЗК Проведені обговорення 

зі стейкхолдерами,  

 

 35. Подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України. 2020 рік НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 36. Подання законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 2020 рік КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано 

 

 37. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту щодо порядку надання та 

отримання органами державної влади й органами місцевого самоврядування благодійної та 

2020 рік НАЗК, 

КМУ 

Закон прийнято  



іншої допомоги, грантів, подарунків, залучення та використання ними міжнародної технічної 
допомоги. 

 38. Підготовка роз’яснень щодо правильного тлумачення та застосування приписів нової 

редакції статті 54 Закону України «Про запобігання корупції» та забезпечення ефективного 
контролю за дотриманням закріплених у ній правил і процедур14. 

2021 рік НАЗК   

 39. Приведення підзаконних нормативно-правових актів (передусім Порядку передачі дарунків, 

одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, 

державним або комунальним установам чи організаціям, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1195 та Порядку залучення, використання та 

моніторингу міжнародної технічної допомоги, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 15 лютого 2002 року № 153) у відповідність до нової редакції статті 54 Закону 
України «Про запобігання корупції». 

2021 рік КМУ, 

ЦОВВ, 

ОДВ, ОМС 

Підзаконні НПА 

приведено у 

відповідність. 

 

 

2.3. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконанн

я 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Удосконалення 

законодавства про 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів 

у діяльності осіб, 
уповноважених на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, та 

прирівняних до них 
осіб. 

1. Підготовка ґрунтовного аналітичного звіту за результатами: 

а) аналізу Закону України «Про запобігання корупції» в частині запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, що обов’язково має включати: 

- вивчення стану дотримання принципу системності викладу положень про конфлікт інтересів і 

його види, заходи, спрямовані на запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, спеціальні 
прояви конфлікту інтересів тощо; 

- аналіз норм цього Закону на предмет правильності (адекватності), чіткості, точності, 

зрозумілості та юридичної коректності загальних положень про конфлікт інтересів та його види 

(встановлення нормативного змісту поняття «конфлікт інтересів»; вивчення дефініцій термінів 

«потенційний конфлікт інтересів» та «реальний конфлікт інтересів», а також рівня їх 

узгодженості між собою; вивчення змісту терміну «приватний інтерес» та його впливу на 
розуміння змісту потенційного та реального конфлікту інтересів тощо); 

- вивчення загальних правил запобігання виникненню конфлікту інтересів та якості правової 

регламентації процедури самостійного врегулювання конфлікту інтересів (адекватність, чіткість 
процедур, універсальність щодо різних життєвих ситуацій); 

- аналіз системи норм, якими встановлюються загальні правила зовнішнього врегулювання 
конфлікту інтересів, на предмет адекватності, достатності, дієвості та універсальності; 

- вивчення правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пов’язаного з одержанням 

подарунку (має бути проаналізовано зміст терміну «подарунок», що вживається у цьому Законі, 

а також його співвідношення із цивільно-правовим терміном «дарунок»; критерії розмежування 

термінів «подарунок, одержаний з порушенням встановлених законом обмежень» та 

«неправомірна вигода»; зміст кожного потенційного виду подарунку та застосовність існуючих 

2020 рік НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 
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правил визначення вартості щодо кожного такого потенційного виду подарунку; якість 

законодавчого опису дозволених випадків одержання подарунків; адекватність та достатність 

існуючих обмежень щодо максимальної вартості дозволених подарунків; якість та застосовність 

щодо кожного потенційного виду подарунку загальних правил поведінки у випадках, коли 

подарунок було виявлено, запропоновано, надано чи одержано всупереч встановлених правил чи 
обмежень; якість норм про зберігання подарунків, правомірність одержання яких ставиться під 

сумнів; як має здійснюватися зберігання, передавання та конфіскація подарунків, які не є речами 
матеріального світу; 

- вивчення правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пов’язаного із 
недопущенням спільної роботи близьких осіб; 

- аналіз приписів статей 25 і 36 цього Закону під час якого має бути з’ясовано наскільки 

виваженим є підхід до визначення тих видів діяльності, посад чи прав здійснення, займання чи 

наявність яких є несумісним з виконанням повноважень особами, зазначеними у пункті 1, 

підпункті «а» пункту 2 статті 3 цього Закону; наскільки коректними, чіткими та зрозумілими є 

вживані у статті 25 цього Закону терміни «сумісництво», «суміщення», «оплачувана діяльність», 

«викладацька діяльність», «наукова діяльність», «творча діяльність», «медична практика», 

«інструкторська та суддівська практики із спорту»; чи правильно кореспондуються між собою 

приписи частини другої статті 25 і частини першої статті 36 цього Закону; наскільки виваженим 

є підхід до визначення осіб, на яких не поширюються заборони, обмеження та правила, 

передбачені статтями 25 і 36 цього Закону; чи всі заборони, обмеження та правила, передбачені 

статтями 25 і 36 цього Закону, забезпечені заходами юридичної відповідальності та наскільки 
вони є ефективними; 

- вивчення особливостей врегулювання конфлікту інтересів у діяльності окремих категорій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; 

б) вивчення практики реалізації приписів статей 1, 23-25, 27-36 Закону України «Про 
запобігання корупції», яке обов’язково повинне включати: 

- вивчення ситуації з виявленням та документуванням фактів порушення заборон, обмежень і 
правил поведінки, передбачених статями 23-25, 27-36 цього Закону; 

- вивчення практики притягнення осіб до юридичної відповідальності за порушення заборон, 

обмежень і правил поведінки, передбачених статями 23-25, 27-36 цього Закону (в тому числі за 
статтями 172-4, 172-5, 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення); 

в) вивчення та узагальнення проблем, пов’язаних із тлумаченням та застосуванням різними 

правозастосовними органами термінів «конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» 

та «реальний конфлікт інтересів», виявленням та документуванням фактів порушення заборон, 

обмежень і правил поведінки, передбачених статями 23-25, 27-36 цього Закону, а також 

притягненням винних осіб до юридичної відповідальності за порушення цих заборон, обмежень і 
правил поведінки. 

 2. Проведення широкого публічного обговорення аналітичного звіту із залученням 

представників Верховної Ради України, Національного антикорупційного бюро України, 

прокуратури, адвокатури, судів, Національного агентства з питань державної служби, інших 

державних інституцій, науковців, міжнародних та національних експертів, а також 
представників громадськості. 

2020 рік НАЗК Проведені обговорення 

зі стейкхолдерами, за 

результатами яких 

підготовлено та 

оприлюднено 

узагальнення наданих 

зауважень та пропозицій 

 



 3. Створення робочої групи з питань удосконалення законодавства про запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, до складу якої мають увійти представники Національного 

агентства з питань запобігання корупції, Верховної Ради України, Національної поліції України, 

прокуратури, адвокатури, судів, Національного агентства з питань державної служби, інших 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, науковців, міжнародних та 
національних експертів, а також представників громадськості. 

2020 рік НАЗК Створено робочу групу 

з питань удосконалення 

законодавства про 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів 

 

 4. Розробка концепції удосконалення законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, яка, зокрема, повинна враховувати, що всі норми, якими встановлюються правила 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів мають бути розміщені у межах однієї 

структурної частини Закону України «Про запобігання корупції» (потенційно – у розділі V) та 

розміщуватися у певній логічні послідовності: визначення загального поняття «конфлікт 
інтересів», розкриття змісту усіх його ознак, встановлення критеріїв розмежування потенційного 

та реального конфлікту інтересів; загальні правила запобігання виникненню конфлікту інтересів; 

загальні правила самостійного врегулювання конфлікту інтересів; загальні правила зовнішнього 

врегулювання конфлікту інтересів; спеціальні правила запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів (правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пов’язаного зі спільною 

роботою близьких осіб, одержанням подарунку, зайняттям певними видами діяльності, 
займанням певних посад чи наявністю певних прав). 

2020 рік НАЗК, 

Робоча 

група з 

питань 

удосконале

ння 

законодавст

ва про 

запобігання 

та 

врегулюван

ня 

конфлікту 

інтересів 

Концепцію 

удосконалення 

законодавства про 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів підготовлено 

та оприлюднено 

 

 5. Розробка, законопроекту15, яким: 2020 рік НАЗК, 

Робоча 

група з 

питань 

удосконале

ння 

законодавст

ва про 

запобігання 

та 

врегулюван

ня 

конфлікту 

інтересів 

Законопроект 

розроблено 

 

 а) з урахуванням напрацювань та пропозицій міжнародних інституцій16 удосконалюватимуться 

загальні положення про конфлікт інтересів. Йдеться, передусім, про закріплення на 

законодавчому рівні загальної дефініції терміну «конфлікт інтересів», розкриття змісту його 

ознак, встановлення точного і зрозумілого визначення змісту понять «потенційний конфлікт 

інтересів» та «реальний конфлікт інтересів», а також забезпечення узгодженості цих термінів 

між собою. Під час роботи над цією частиною законопроекту слід також розглянути можливість 
запровадження терміну «уявний конфлікт інтересів» та відповідного правового забезпечення; 

    

 б) встановлюватиметься чітка система загальних правил запобігання виникненню конфлікту 

інтересів, які, зокрема, передбачатимуть: 

- порядок здійснення періодичного самоаналізу на предмет існування ризиків виникнення 

    

                                                   
15 З урахуванням рекомендації 2.10. для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. 
16 Див, зокрема: Managing Conflict of Interest in the Public Sector : A TOOLKIT // OECD. – 2005. – 113 с; Управління конфліктами інтересів в Україні та Національне агентство з питань запобігання корупції: 

висновки та рекомендації // EUACI. – 2018. – С. 8. 



конфлікту інтересів; 

- періодичні заходи, які мають вживати керівники органів та/або безпосередні керівники для 
виявлення ризиків виникнення конфлікту інтересів у підпорядкованих осіб; 

- правила поведінки, яких мають дотримуватися особи для того, щоб не допустити виникнення 
конфлікту інтересів у своїй професійній діяльності; 

- заходи, які мають вживати керівники органів та/або безпосередні керівники з метою усунення 
ризиків виникнення конфлікту інтересів у діяльності підпорядкованих осіб; 

 в) запроваджуватиметься окрема (самостійна) процедура врегулювання потенційного конфлікту 

інтересів. Зокрема, у випадку встановлення низького рівня ймовірності трансформації 

потенційного конфлікту інтересів у реальний конфлікт інтересів цілком достатнім засобом його 
врегулювання має бути зовнішній контроль; 

    

 г) удосконалюватиметься система загальних правил самостійного врегулювання реального 
конфлікту інтересів, зокрема, шляхом: 

- закріплення загальних правил, які дозволяють особі встановити свій статус як такої, що має 

реальний конфлікт інтересів (в тому числі правила щодо звернення до Національного агентства з 

питань запобігання корупції за наданням офіційної відповіді про наявність чи відсутність 
конфлікту інтересів); 

- закріплення чіткого алгоритму дій особи, яка встановила або дізналася про існування у неї 
реального конфлікту інтересів; 

- встановлення правил самоусунення особи від виконання повноважень (прийняття рішень) в 
умовах реального конфлікту інтересів; 

- встановлення розгорнутого (але не вичерпного) переліку потенційних способів самостійного 
врегулювання реального конфлікту інтересів; 

- уніфікації правил і процедур щодо самостійного та зовнішнього врегулювання реального 
конфлікту інтересів. Зокрема, особі, яка дотрималася усіх процедур має бути надано певний час 

(наприклад, тиждень) для самостійного врегулювання конфлікту інтересів. Лише після сплину 
цього часу можуть бути застосовані заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів; 

    

 д) удосконалюватиметься система загальних правил зовнішнього врегулювання реального 
конфлікту інтересів, зокрема, шляхом: 

- закріплення алгоритму дій керівника органу та/або безпосереднього керівника у разі виявлення 
реального конфлікту інтересів у підпорядкованої особи; 

- встановлення вичерпного переліку потенційних заходів зовнішнього врегулювання реального 
конфлікту інтересів; 

- визначення підстав для застосування кожного потенційного заходу зовнішнього врегулювання 
реального конфлікту інтересів та випадків, до яких не може бути застосовано той чи інший захід; 

- закріплення правил добору найбільш оптимального заходу зовнішнього врегулювання 

реального конфлікту інтересів. Зокрема, має бути встановлено, що більш обмежувальний для 

особи захід може бути застосований лише у разі, якщо застосування менш обмежувального 

заходу не здатне усунути / врегулювати цей конфлікт інтересів. Переведення, а тим більше 

звільнення особи як засоби зовнішнього врегулювання реального конфлікту інтересів повинні 

застосовуватися лише у виняткових випадках (коли реальний конфлікт інтересів має тривалий 

    



характер і не може бути усунутим / врегульованим у будь-який інший спосіб); 

- встановлення адміністративної відповідальності за порушення правил зовнішнього 
врегулювання реального конфлікту інтересів; 

 е) удосконалюватимуться спеціальні правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

обумовленого спільною роботою близьких осіб, зокрема, шляхом: 

- розширення переліку осіб, на яких поширюється ця заборона (за рахунок осіб, зазначених у 

підпунктах «и», «і» пункту 1, підпункті «а» пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції»); 

- встановлення адміністративної відповідальності за неповідомлення керівництва органу, на 
посаду в якому такі особи претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб; 

- більш детальної регламентації правил самостійного та зовнішнього врегулювання цього 
різновиду конфлікту інтересів; 

- узгодження приписів Закону України «Про державну службу» із Законом України «Про 

запобігання корупції» в частині визначення правил поведінки державних службовців щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обумовленого спільною роботою близьких 
осіб; 

    

 є) удосконалюватимуться спеціальні правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

обумовленого одержанням подарунків особами, зазначеними у пунктах 1, 2 статті 3 Закону 
України «Про запобігання корупції»17, зокрема, шляхом: 

- встановлення правила, згідно з яким в антикорупційному законодавстві термін «подарунок» 
має специфічний зміст та не є тотожним цивільно-правовому терміну «дарунок»; 

- удосконалення дефініції терміну «подарунок», яка має передбачати, що ця категорія включає в 

себе майно (нерухомі речі, рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також майнові 

права) та нематеріальні активи, що виключно безоплатно передаються однією особою іншій; 

роботи та послуги, що виключно безоплатно виконуються / надаються однією особою на користь 

іншої, а також переваги, пільги та інші вигоди нематеріального характеру, надані / одержані не 
на загальних підставах; 

- встановлення чітких критеріїв розмежування термінів «подарунок» та «неправомірна вигода»; 

- розкриття змісту кожного потенційного виду подарунку, який може бути наданий особам, 

уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняним 
до них особам (передусім йдеться про подарунки, що не мають матеріального вираження); 

- запровадження правил визначення вартості кожного потенційного виду подарунку, який може 

бути наданий цим особам, а також правил поведінки, якщо такі особи не можуть самостійно 
встановити (визначити) вартість одержаного подарунку; 

- чіткого визначення дозволених випадків одержання подарунків цими особами із закріпленням 
максимально формалізованих та юридично коректних критеріїв (ознак) правомірності такої 
поведінки; 

- визначення періоду часу (орієнтовно 2–3 роки), протягом якого особі забороняється приймати 
рішення чи вчиняти дії на користь особи, яка надала їй подарунок;  

- запровадження обмеження щодо максимальної вартості одержаних подарунків за трьома 

    

                                                   
17 З урахуванням рекомендації 4 для України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO. 



показниками (вартість подарунку від однієї особи за один раз; сукупна вартість кількох 
подарунків від однієї особи за один рік; сукупна вартість одержаних подарунків за рік);  

- чіткого визначення алгоритму поведінки у разі одержання подарунку від невстановленої особи 
чи від групи осіб (наприклад, на весіллі); 

- закріплення правила, згідно з яким у разі існування сумнівів щодо правомірності одержання 

подарунку такі особи мають право звернутися до Національного агентства з питань запобігання 
корупції з клопотанням про надання консультації з цього питання; 

- визначення системи загальних правил поведінки у випадках, коли подарунок було виявлено, 

запропоновано, надано чи одержано всупереч встановленим правилам чи обмеженням. При 

цьому передбачені законом алгоритми поведінки таких осіб повинні бути релевантними щодо 

кожного потенційного виду подарунку (зокрема, має бути передбачено можливість повернення 

чи перерахування в державний бюджет (залежно від обставин) вартості подарунку, якщо його 

фізично вже не існує (спожито, знищено тощо), або якщо він мав негрошову чи нематеріальну 
форму); 

- закріплення базових положень про зберігання подарунків, правомірність одержання яких 

ставиться під сумнів (йдеться, в першу чергу, про подарунки, які можуть швидко зіпсуватися, 
потребують спеціальних умов зберігання тощо); 

- встановлення спеціальних правил щодо одержання подарунків народними депутатами, 
суддями, прокурорами тощо, а також правил поведінки цих осіб у випадках, коли подарунок 

було виявлено, запропоновано, надано чи одержано всупереч встановленим правилам чи 
обмеженням; 

- закріплення в законі норми характеру про те, що у органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, державних і комунальних суб’єктах господарювання тощо бажано 

запроваджувати внутрішні процедури (деталізовані правила) запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, обумовленого одержанням подарунку; 

- встановлення, що юридична відповідальність цих осіб може наставати лише у разі, якщо ними 
не було дотримано відповідних правил поведінки; 

- визначення чітких критеріїв відмежування порушення встановлених законом обмежень щодо 
одержання подарунків від одержання неправомірної вигоди; 

- визначення порядку, форм та способів здійснення державного контролю за дотриманням 

правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пов’язаного з наданням / одержанням 
подарунків; 

 ж) удосконалюватимуться спеціальні правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

обумовленого зайняттям певними видами діяльності, займанням певних посад чи наявністю 
специфічних прав, зокрема, шляхом: 

- встановлення загального правила про те, що особам, зазначеним у пункті 1, підпункті «а» 

пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», забороняється бути власниками / 

співвласниками (засновниками, учасниками, акціонерами) юридичних осіб, які здійснюють 
комерційну господарську діяльність18; 

- встановлення загального правила, згідно з яким особам, зазначеним у пункті 1, підпункті «а» 

пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», забороняється бути керівниками 
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юридичних осіб, які здійснюють комерційну господарську діяльність, входити до складу їх 

виконавчих чи контрольних органів (правління, наглядової ради тощо); здійснювати будь-яку 

підприємницьку діяльність незалежно від фактичного одержання прибутку від цієї діяльності; 

займатися будь-якою іншою оплачуваною діяльністю чи діяльністю, яка має на меті одержання 
доходу (заробітної плати, гонорару, винагороди тощо); 

- визначення винятків та / або категорій осіб, на яких не поширюються заборони щодо займання 

певних посад чи зайняття певними видами діяльності. Зокрема, має бути визначено вичерпний 

перелік видів оплачуваної діяльності, якою дозволяється займатися цим особам. При цьому зміст 

та ознаки кожного із таких дозволених видів оплачуваної діяльності («викладацька діяльність», 

«наукова діяльність», «творча діяльність» тощо) мають бути чітко визначені безпосередньо у 
законі; 

- врегулювання питання щодо правомірності одержання особами, зазначеними у пункті 1 статті 3 

Закону України «Про запобігання корупції», доходів від укладення цивільно-правових угод, які 

не передбачають виконання цими особами будь-яких робіт чи надання послуг (наприклад, 
одержання доходів від передавання майна в користування за договором оренди); 

- встановлення, що у разі існування сумнівів щодо правомірності того чи іншого виду 
оплачуваної діяльності ці особи зобов’язані звернутися до Національного агентства з питань 

запобігання корупції з клопотанням щодо надання консультації чи роз’яснення з цього питання. 

При цьому безпосередньо в законі має бути закріплено, що якщо особа одержала офіційну 

відповідь (роз’яснення) про те, що виконання того чи іншого виду оплачуваної діяльності не 

суперечить вимогам закону, то в подальшому презюмується те, що така особа діє правомірно 

(зокрема, до неї не можуть бути застосовані заходи реагування, що застосовуються до 
порушників цієї заборони, навіть якщо виявиться, що фактично таку заборону було порушено); 

- встановлення системи чітких, зрозумілих та ефективних правил поведінки щодо врегулювання 

конфлікту інтересів у разі, якщо на день призначення (обрання) на посаду особа була власником 

/ співвласником (засновником, учасником, акціонером) юридичної особи, яка здійснює 
комерційну господарську діяльність, була керівником юридичної особи, яка здійснює 

комерційну господарську діяльність або входила до складу її виконавчого чи контрольного 

органу, здійснювала підприємницьку діяльність, займалася забороненим видом оплачуваної 

діяльності чи діяльністю, яка мала на меті одержання доходу. Особливу увагу має бути звернено 

на правила та порядок дій у разі, коли така особа була власником / співвласником (засновником, 

учасником, акціонером) юридичної особи, яка здійснює комерційну господарську діяльність. 

При цьому має бути визначено, що: 1) єдиним фактом, що підтверджує врегулювання цього 

різновиду конфлікту інтересів є факт припинення права власності на відповідну частку 

статутного капіталу юридичної особи, яка здійснює комерційну господарську діяльність; 2) факт 

відчуження відповідної частки статутного капіталу на користь близької особи чи на користь 

юридичної особи, кінцевим бенефіціарним власником якої є ця особа або її близька особа, не 
вважається усуненням цього конфлікту інтересів19; 

- встановлення системи чітких, зрозумілих та ефективних (в тому числі реалістичних) правил 

поведінки щодо врегулювання конфлікту інтересів у разі, якщо зазначені вище обставини 

(порушення обмежень і заборон, обумовлених зайняттям певними видами діяльності, займанням 

певних посад чи наявністю специфічних прав) виникли вже після призначення особи на 
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відповідну посаду (наприклад, в результаті успадкування); 

- визначення порядку, форм та способів здійснення державного нагляду за дотриманням правил 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, пов’язаного із зайняттям певними видами 
діяльності, займанням певних посад чи наявністю специфічних прав; 

- закріплення дієвих та оперативних механізмів усунення з посад осіб, які не вжили 

передбачених законом заходів щодо запобігання чи врегулювання конфлікту інтересів, 

обумовленого зайняттям цими особами певними видами діяльності, займанням ними певних 
посад чи наявністю у них специфічних прав (в тому числі правил усунення з посад народних 

депутатів України, які не усунули конфлікт інтересів, обумовлений їх статусом власника / 
співвласника юридичних осіб, які здійснюють комерційну господарську діяльність)20; 

 з) запроваджуватиметься заборона на укладання угод між суб’єктами господарювання та 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними чи комунальними 

підприємствами, якщо власником чи керівником суб’єкта господарювання є близька особа 

одного з керівників такого органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 
державного чи комунального підприємства; 

    

 и) удосконалюватимуться правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

специфічних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів 
України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, голів, заступників голів 

обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, 
селищних рад, депутатів місцевих рад), зокрема, шляхом: 

- зведення до мінімуму категорій осіб, для яких встановлюються спеціальні (відмінні від тих, що 

закріплені у Законі України «Про запобігання корупції») правила запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів; 

- закріплення загального правила, що на осіб, щодо яких встановлено спеціальні правила 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поширюються всі заборони, обмеження і 

правила, передбачені Законом України «Про запобігання корупції», з урахуванням 
особливостей, встановлених законами, які регулюють статус цих осіб; 

- доопрацювання усіх законів, якими встановлюються спеціальні правила запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів (узгодження з базовими положеннями про конфлікт інтересів, 

описаних у Законі України «Про запобігання корупції»; встановлення спеціальних чи 

додаткових заборон та обмежень щодо цих категорій осіб виключно у разі реальної потреби у 

цьому; закріплення чітких, зрозумілих та ефективних правил і процедур, спрямованих на 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності таких осіб); 

    

 і) встановлюватиметься обов’язок Національного агентства з питань запобігання корупції 

розробити та затвердити Правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 

прирівняних до них осіб, а також Порядок здійснення контролю Національним агентством з 

питань запобігання корупції за дотриманням правил запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого 
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самоврядування, та прирівняними до них особами. 

 ї) вноситимуться зміни до статей 19, 84 Закону України «Про державну службу» із тим, щоб 

факт притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил щодо 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів лише у виняткових випадках був підставою 
для її безумовного звільнення. 

    

 6. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту щодо удосконалення 

законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів за участі міжнародних та 
національних експертів. 

2020 рік НАЗК Проведені обговорення 

зі стейкхолдерами, за 

результатами яких 

підготовлено та 

оприлюднено 

узагальнення наданих 

зауважень та пропозицій 

 

 7. Подання законопроекту щодо удосконалення законодавства про запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2020 рік НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 8. Подання законопроекту щодо удосконалення законодавства про запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів на розгляд Верховної Ради України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано 

 

 9. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту щодо удосконалення 

законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

2020 рік НАЗК, 

КМУ 

Закон прийнято  

 10. Розробка та затвердження Правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
та прирівняних до них осіб21.  

2020 рік НАЗК, 

Робоча 

група з 

питань 

удосконале

ння 

законодавст

ва про 

запобігання 

та 

врегулюван

ня 

конфлікту 

інтересів 

Правила розроблено та 

затверджено  

 

 11. Розробка та затвердження Порядку здійснення контролю Національним агентством з питань 

запобігання корупції за дотриманням правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 
прирівняними до них особами. 

2020 рік НАЗК, 

Робоча 

група з 

питань 

удосконале

ння 

законодавст

ва про 

запобігання 

та 

врегулюван

ня 

конфлікту 

інтересів 

Порядок розроблено та 

затверджено  
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2. Підвищення 

інституційної 

спроможності 

Національного 

агентства з питань 

запобігання 

корупції, а також 

ефективності 

діяльності 

уповноважених 
підрозділів 

(уповноважених 

осіб) з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

у питаннях 

забезпечення 

дотримання 

законодавства про 

конфлікт 
інтересів22. 

12. Забезпечення повноцінного функціонування територіальних підрозділів Національного 

агентства з питань запобігання корупції в частині здійснення державного контролю за 
дотриманням законодавства про конфлікт інтересів (у разі утворення підрозділів). 

2021 рік НАЗК, 

КМУ 

Територіальні 

підрозділи утворено та 

функціонують 

 

 13. Забезпечення оперативного заповнення вакансій у профільному департаменті Національного 

агентства з питань запобігання корупції висококваліфікованими кадрами. 

Постійно НАЗК В середньому протягом 

року заповнено 95% 

посад 

 

 14. Забезпечення періодичного навчання (підвищення кваліфікації) працівників профільного 
департаменту Національного агентства з питань запобігання корупції. 

Щорічно НАЗК 100% працівників 

пройшли навчання 

 

 15. Запровадження у профільному департаменті Національного агентства з питань запобігання 

корупції електронної автоматизованої системи управління справами, яка, зокрема,  

забезпечуватиме об’єктивний та неупереджений розподіл справ між особами, уповноваженими 

здійснювати державний контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів (аналіз, 
перевірка, складання протоколів тощо). 

2021 рік НАЗК Електронна 

автоматизована система 

управління справами 

функціонує 

 

 16. Забезпечення профільного департаменту Національного агентства з питань запобігання 

корупції підтримкою фахівців у сфері інформаційних технологій задля розробки програмних 
інструментів моніторингу, перевірки, збору інформації тощо. 

2021 рік НАЗК Підтримкою фахівців у 

сфері інформаційних 

технологій забезпечено 

 

 17. Розробка та впровадження автоматизованого програмного забезпечення, яке дозволить 

швидко та ефективно здійснювати пошук інформації щодо однієї особи у різних державних 
реєстрах та базах даних. 

2021 рік НАЗК Програмне забезпечення 

розроблено та 

впроваджено 

 

 18. Розробка та запровадження автоматизованої системи перевірки усіх державних службовців 

на предмет дотримання ними законодавства про конфлікт інтересів з використанням 

Протягом 

року після 

запровадж

НАЗК, 

НАДС 

Автоматичну перевірку 

запроваджено 
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можливостей інформаційної системи управління людськими ресурсами (після запровадження 
цієї системи в Україні); 

ена 

ІСУЛР 

 19. Налагодження співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

державними та комунальними підприємствами щодо оперативного надання інформації, 
необхідної для здійснення перевірки. 

Постійно НАЗК Співпрацю 

налагоджено, укладено 

меморандуми про 

співпрацю 

 

 20. Внесення змін до Порядку проведення контролю та повної перевірки декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 10 лютого 2017 року № 56 

із тим, щоб однією зі складових такої перевірки була перевірка дотримання вимог законодавства 
про конфлікт інтересів (із одночасним скасуванням строків проведення такої перевірки). 

2021 рік НАЗК Зміни внесено  

 21. Надання працівникам профільного департаменту Національного агентства з питань 

запобігання корупції доступу до повних версій декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування. 

2021 рік НАЗК Доступ надано  

 22. Створення інформаційно-довідкового онлайн-сервісу щодо заборон, обмежень та правил 

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Інформація, надана/одержана у такий 

спосіб не повинна вважатися офіційними роз’ясненнями, наданими Національним агентством з 

питань запобігання корупції (у майбутньому на неї не можна буде посилатися як підтвердження 
наявності або відсутності у особи конфлікту інтересів). 

2021 рік НАЗК Інформаційно-

довідковий онлайн-

сервіс створено, він 

успішно функціонує 

 

 23. Налагодження комунікації з усіма уповноваженими підрозділів (уповноваженими особами) з 
питань запобігання та виявлення корупції; 

2021 рік НАЗК Налагоджено 

комунікацію не менше 

ніж з 98% таких осіб 

 

 24. Розробка Методичних рекомендацій щодо забезпечення дотримання законодавства про 

конфлікт інтересів уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) з питань 

запобігання та виявлення корупції, які чітко визначатимуть зміст, форми та методи повсякденної 
роботи цих осіб у контексті запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

2021 рік НАЗК Методичні рекомендації 

розроблено та 

оприлюднено  

 

 25. Проведення на періодичній основі для цих осіб тренінгів з питань запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів із застосуванням форм і методів інтерактивного навчання 
(аналіз типових ситуацій, розв’язання практичних вправ, обговорення проблем тощо). 

Щорічно НАЗК Навчанням охоплено не 

менше 90% 

представників 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених осіб)   

 

 26. Забезпечення цих осіб інформаційними та навчально-методичними матеріалами, 

необхідними для ефективного виконання своїх обов’язків у цій сфері (в тому числі щодо 

періодичного проведення навчання осіб, які працюють у відповідних органах державної влади 
чи органах місцевого самоврядування). 

Щорічно НАЗК Інформаційними та 

навчально-методичними 

матеріалами 

забезпечено не менше 

90% представників 

уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених осіб) 

 

 27. Постійна координація діяльності цих осіб у контексті забезпечення дотримання 

законодавства про конфлікт інтересів. 

Постійно НАЗК Координація 

здійснюється 

 

 28. Періодичний аналіз ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених 

осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у питаннях забезпечення дотримання 

Щорічно НАЗК Щорічні аналітичні 

звіти 

 



законодавства про конфлікт інтересів. 

      

3. Підвищення 

рівня знань вимог 

законодавства про 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів, 

формування 

навичок щодо 

правильної 

поведінки у різних 

життєвих ситуаціях, 

забезпечення 

надання фахових 

роз’яснень, а також 
оперативної та 

висококваліфікован

ої методичної та 

консультаційної 

допомоги з питань 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту 
інтересів23. 

29. Розробка:  

- загального навчального курсу із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 
прирівняних до них осіб;  

- спеціальних навчальних курсів із запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 

окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування (Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів 

України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету 

Міністрів України, суддів, суддів Конституційного Суду України, голів, заступників голів 

обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, 
селищних рад, депутатів місцевих рад). 

2021 рік НАЗК Навчальні програми, 

навчальні посібники та 

інші інформаційні 

матеріали розроблено та 

поширено серед 

зацікавлених осіб 

 

 30. Забезпечення проведення навчання народних депутатів України щодо правил запобігання, 

виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України 

Щорічно НАЗК Навчанням охоплено не 

менше 70% загальної 

кількості народних 

депутатів України 

 

 31. Забезпечення проведення навчання Президента України, членів Кабінету Міністрів України, 

керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів 

України, щодо правил запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності 
цих осіб. 

Щорічно НАЗК Навчанням охоплено не 

менше 70% загальної 

кількості цих осіб 

 

 32. Забезпечення проведення навчання суддів Конституційного Суду України, Голови, 

заступників Голови, членів, інспекторів Вищої ради правосуддя, посадових осіб секретаріату 

Вищої ради правосуддя, Голови, заступників Голови, членів, інспекторів Вищої кваліфікаційної 

комісії суддів України, посадових осіб секретаріату цієї Комісії, посадових осіб Державної 

судової адміністрації України щодо правил запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту 
інтересів у діяльності цих осіб. 

Щорічно НАЗК Навчанням охоплено не 

менше 60% загальної 

кількості цих осіб 

 

 33. Забезпечення проведення навчання голів, заступників голів обласних та районних рад, Щорічно НАЗК Навчанням охоплено не 

менше 40% загальної 

 

                                                   
23 З урахуванням рекомендації 5, 12 для України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO та рекомендацій 2.10., 2.14. для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної 

мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. 



міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад та депутатів 

місцевих рад щодо правил запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у 
діяльності цих осіб. 

кількості цих осіб 

 34. Забезпечення проведення тренінгів для голів судів загальної юрисдикції усіх інстанцій щодо 
правил запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів. 

Під час цих тренінгів голови судів загальної юрисдикції повинні бути забезпечені 

інформаційними та навчально-методичними матеріалами, необхідними для самостійного 
проведення навчань для суддів тих судів, які вони очолюють.  

Щорічно НАЗК, ДСА Навчанням охоплено не 

менше 95% загальної 

кількості голів судів 

загальної юрисдикції 

 

 35. Проведення головами судів загальної юрисдикції навчання суддів тих судів, які вони 

очолюють, щодо правил запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у їхній 
діяльності 

Щорічно НАЗК, ДСА Навчанням охоплено не 

менше 95% загальної 

кількості суддів 

 

 36. Забезпечення проведення тренінгів для керівників державної служби щодо правил 
запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності державних службовців. 

Під час цих тренінгів керівники державної служби повинні бути забезпечені інформаційними та 

навчально-методичними матеріалами, необхідними для самостійного проведення навчань для 
підпорядкованих їм державних службовців.  

Щорічно НАЗК, 

НАДС 

Навчанням охоплено не 

менше 95% загальної 

кількості керівників 

державної служби 

 

 37. Проведення керівниками державної служби навчання підлеглих державних службовців щодо 
правил запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів у їхній діяльності 

Щорічно НАДС, 

керівники 

державної 

служби 

Навчанням охоплено не 

менше 95% загальної 

кількості державних 

службовців 

 

 38. Забезпечення проведення навчання щодо правил запобігання, виявлення та врегулювання 

конфлікту інтересів осіб керівного (начальницького) складу Національної поліції України, 

органів прокуратури, Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, 

дипломатичної служби, Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, 

державної кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, органів та підрозділів цивільного 

захисту, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, 

центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної 

податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи та інших державних 
органів, органів влади Автономної Республіки Крим, а також органів місцевого самоврядування. 

Під час цих тренінгів особи керівного (начальницького) складу цих органів повинні бути 

забезпечені інформаційними та навчально-методичними матеріалами, необхідними для 
самостійного проведення навчань для підпорядкованих їм осіб. 

Щорічно НАЗК, 

відповідні 

ОДВ та 

ОМС 

Навчанням охоплено не 

менше 90% загальної 

кількості керівного 

(начальницького) складу 

цих ОДВ чи ОМС  

 

 39. Проведення особами керівного (начальницького) складу органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, зазначених у пункті 10, навчання підлеглих їм працівників, на яких 
поширюються правила та обмеження щодо конфлікту інтересів. 

Щорічно Особи 

керівного 

(начальниць

кого) 

складу 

зазначених 

ОДВ та 

ОМС 

Навчанням охоплено не 

менше 70% загальної 

кількості таких 

працівників 

 

 40. Забезпечення проведення навчання осіб, прирівняних до осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, щодо правил запобігання, виявлення та 

Щорічно НАЗК Навчанням охоплено не 

менше 70% осіб, що 

виявили бажання взяти 

 



врегулювання конфлікту інтересів у їхній діяльності. участь у такому 

навчанні 

 41. Подальша актуалізація змісту та популяризація серед осіб, на яких поширюються заборони, 

обмеження та правила щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, онлайн-курсу 
«Конфлікт інтересів: треба знати!». 

Постійно НАЗК Щорічно переглядають 

цей курс не менше 

30 000 осіб 

 

 42. Розробка та розповсюдження коротких відеороликів та інформаційних матеріалів, за 

допомогою яких розкриватиметься зміст ключових заборон, обмежень і правил поведінки щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Постійно НАЗК Охоплено аудиторію не 

менш як 10 000 осіб 

 

 43. Проведення інших інформаційних кампаній з метою роз’яснення інституту конфлікту 

інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. 

Щорічно НАЗК Охоплено аудиторію не 

менш як 3 000 осіб 

 

 44. Проведення періодичної оцінки навчальних потреб осіб, на яких поширюються правила та 

обмеження щодо конфлікту інтересів, з врахуванням проблем, що виникають у їхній діяльності.  

Щорічно НАЗК Щорічний звіт щодо 

навчальних потреб 

 

 45. Доопрацювання навчальних програм, навчально-методичних та інформаційних  матеріалів, 

рекомендацій щодо забезпечення дотримання законодавства про конфлікт інтересів 

уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) тощо, а також модернізація форм і 
методів викладання (проведення тренінгів, інформаційних кампаній) з урахуванням цих потреб. 

Щорічно НАЗК Навчальні програми, 

навчально-методичні та 

інформаційні  

матеріали, рекомендації 

тощо удосконалено 

 

 46. Щорічна актуалізація роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції 

вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

Ці рекомендації мають бути ґрунтовними та юридично коректними, але водночас зрозумілими та 

доступними для сприйняття, передбачати максимально зручну рубрикацію тексту, відповідати 

принципам системності та послідовності, а також супроводжуватися дидактичними матеріалами, 

що сприятимуть кращому розумінню та засвоєнню заборон, обмежень, правил і процедур, 

пов’язаних із запобіганням та врегулюванням конфлікту інтересів (блок-схеми, ілюстрації, 
діаграми, таблиці тощо). 

Щорічно НАЗК Роз’яснення 

актуалізовано та 

оприлюднено 

 

 47. Розробка онлайн-бази даних з можливістю тематичного пошуку роз’яснень Національного 

агентства з питань запобігання корупції щодо тих чи інших питань запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів.  

2021 рік НАЗК Онлайн-базу даних 

створено 

 

 48. Забезпечення оперативної та висококваліфікованої методичної та консультаційної допомоги 

з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. 

Постійно НАЗК Методична та 

консультаційна 

допомога надається 

оперативно та 

кваліфіковано  

 

 49. Налагодження каналів постійної комунікації з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування для обміну інформацією з питань запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів. 

Постійно НАЗК До кінця 2021 року має 

бути встановлено такі 

канали комунікації не 

менше, ніж з 70% ОДВ 

та ОМС. 

 

      

4. Підвищення 

рівня оперативності 

та ефективності 

50. Вжиття заходів, спрямованих на підвищення ефективності виявлення та документування 

Національним агентством з питань запобігання корупції правопорушень, пов’язаних із 

недотриманням правил щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, що, передусім, 

2019–2023 НАЗК Заходи вжито.  



виявлення фактів 

порушення вимог 

законодавства про 

запобігання та 

врегулювання 
конфлікту 

інтересів; 

забезпечення 

однакового 

тлумачення і 

застосування цього 

законодавства 

правозастосовними 
органами24. 

включає: 

 а) здійснення щорічної перевірки можливих фактів порушення вимог законодавства про 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів народними депутатами України; 

Щорічно НАЗК Перевірено не менш як 

95% народних депутатів 

України 

 

 б) здійснення щорічної перевірки можливих фактів порушення вимог законодавства про 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів Президентом України; Прем’єр-міністром 

України; членами Кабінету Міністрів України та їхніми заступниками; керівниками центральних 

органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їхніми 

заступниками; Директором Національного антикорупційного бюро України та його 

заступниками; Генеральним прокурором та його заступниками; Головою Національного банку 

України та його заступниками; Секретарем Ради національної безпеки і оборони України та його 

заступниками; Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; членами Центральної 

виборчої комісії, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Ради 

Національного банку України, Антимонопольного комітету України, Національної ради України 

з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг; 

Щорічно НАЗК Перевірено не менш як 

90% зазначених осіб 

 

 в) здійснення вибіркової перевірки можливих фактів порушення вимог законодавства про 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів іншими особами, які займають відповідальне 
або особливо відповідальне становище; 

Постійно НАЗК За рік перевіряється не 

менше 1 000 осіб, які 

займають відповідальне 

або особливо 

відповідальне 

становище 

 

 г) здійснення позапланових перевірок організації роботи органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування із запобігання і виявлення корупції, а також перевірок можливих 

фактів порушення працівниками цих органів вимог законодавства про запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів (в тому числі як реакція на інформацію, одержану від 
фізичних та юридичних осіб); 

Постійно НАЗК За рік перевіряється не 

менше 100 ОДВ та 

ОМС. 

 

 

                                                   
24 З урахуванням рекомендацій 1, 5 для України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO.  



 д) автоматичної перевірки усіх державних службовців (за допомогою інформаційної системи 

управління людськими ресурсами) на предмет дотримання ними законодавства про конфлікт 
інтересів; 

Постійно 

(після 

запровадж

ення 

відповідн

ої ІСУЛР) 

НАЗК, 

НАДС 

За рік перевіряється не 

менше 100 000 осіб 

 

 е) забезпечення ефективної роботи (в тому числі координація) уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у контексті виявлення фактів 

недотримання вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та 
інформування про це Національного агентства з питань запобігання корупції; 

Постійно НАЗК Робота уповноважених 

підрозділів 

(уповноважених осіб) є 

ефективною 

 

 є) налагодження ефективної співпраці з керівниками органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у питаннях забезпечення дотримання вимог законодавства про 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інформування компетентних органів 
про виявлені факти правопорушень, обумовлених недотриманням цих правил; 

Постійно НАЗК Співпрацю налагоджено  

 ж) оперативне реагування на всі повідомлення (викривачів, журналістів-розслідувачів, 

громадських активістів та інших фізичних та юридичних осіб) про можливі факти порушення 
вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

Постійно НАЗК Перевірено 100% 

повідомлень про 

можливі 

правопорушення 

 

 51. Підвищення ефективності Національної поліції у питаннях виявлення та документування 

правопорушень, пов’язаних із недотриманням правил щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів, що, передусім, включає: 

Постійно МВС, 

Нацполіція 

Ефективність діяльності 

НП підвищено 

 

 а) налагодження співпраці з керівниками органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у питаннях інформування Національної поліції про можливі факти порушення 

вимог законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (особливо на 
регіональному та місцевому рівнях); 

-//- -//- -//-  

 б) забезпечення постійної планової та позапланової роботи підрозділів Національної поліції з 

безпосереднього виявлення таких правопорушень (особливо на регіональному та місцевому 
рівнях); 

-//- -//- -//-  

 в) налагодження співпраці підрозділів Національної поліції з фізичними та юридичними 

особами, які повідомляють про можливі факти порушення вимог законодавства про запобігання 
та врегулювання конфлікту інтересів; 

-//- -//- -//-  

 г) оперативне реагування на всі повідомлення про можливі факти порушення вимог 
законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

-//- -//- -//-  

 52. Створення постійно діючої міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення сталої практики 

реалізації юридичної відповідальності за правопорушення, пов’язані із недотриманням правил 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

До складу цієї робочої групи мають увійти фахівці з питань конфлікту інтересів Національного 

агентства з питань запобігання корупції, представники Національної поліції України, 
прокуратури та судді. 

І півріччя 

2020 року 

НАЗК Міжвідомчу робочу 

групу утворено 

 

 53. Налагодження максимально ефективної співпраці Національного агентства з питань 

запобігання корупції з Національною поліцією України та прокуратурою у контексті виявлення 

та документування правопорушень, обумовлених недотриманням правил щодо запобігання та 

І півріччя 

2020 року 

НАЗК, 

НПУ, ГПУ, 

міжвідомча 

робоча 

Співпрацю налагоджено  



врегулювання конфлікту інтересів. група 

 54. Підготовка та оприлюднення спільних рекомендацій щодо забезпечення сталої практики 

реалізації юридичної відповідальності за правопорушення, пов’язані із недотриманням правил 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.  

У цих рекомендаціях, передусім, мають бути викладені результати річної діяльності відповідної 
міжвідомчої робочої групи щодо: 

- єдиних (спільних) підходів до тлумачення складних (дискусійних) положень законодавства про 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

- єдиних (спільних) підходів до кваліфікації правопорушень, пов’язаних із недотриманням 
правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

- забезпечення повного, всебічного та неупередженого судового розгляду цієї категорії справ, а 
також прийняття законних і справедливих рішень у них. 

Щорічно 

 

НАЗК, 

міжвідомча 

робоча 

група 

Рекомендації 

підготовлено, 

оприлюднено та 

доведено до відома 

стейкхолдерів 

 

      

5. Забезпечення 

постійної роботи 

над усуненням 

проблем, 
пов’язаних із 

тлумаченням та 

застосуванням 

законодавства про 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів, 

виявленням та 

документуванням 

правопорушень, 

пов’язаних із 

недотриманням 

правил щодо 

запобігання та 

врегулювання 

конфлікту інтересів, 

а також судовим 
розглядом цих 
категорій справ. 

55. Аналіз ситуації щодо дотримання, тлумачення та застосування актів законодавства з питань 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. 

 

Постійно НАЗК Аналіз здійснено.  

 56. Вивчення ситуації з виявленням та документуванням фактів порушення заборон, обмежень і 
правил поведінки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

 

Постійно НАЗК Вивчення здійснюється.  

 57. Вивчення судової практики розгляду справ про притягнення осіб до юридичної 

відповідальності за порушення заборон, обмежень або правил поведінки щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів. 

Постійно НАЗК Вивчення здійснюється.  



 58. Аналіз та узагальнення проблем, пов’язаних із тлумаченням та застосуванням законодавства 

про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів різними правозастосовними органами, 

виявленням та документуванням ними правопорушень, пов’язаних із недотриманням заборон, 

обмежень або правил поведінки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також 
судовим розглядом цих категорій справ.  

Щорічно 

 

НАЗК Щорічний аналітичний 

звіт. 

 

 59. Вжиття заходів, спрямованих на вирішення (усунення) проблем, пов’язаних із тлумаченням 

та застосуванням законодавства про запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

виявленням та документуванням правопорушень, пов’язаних із недотриманням заборон, 

обмежень або правил щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також судовим 

розглядом цих категорій справ (розробка / актуалізація рекомендацій, надання методичної та 

консультативної допомоги, внесення змін у підзаконні акти, розробка та ініціювання змін до 
законів України тощо). 

Постійно КМУ, 

НАЗК, 

НПУ, ГПУ, 

міжвідомча 

робоча 

група 

Вжито захід, який є 

максимально 

релевантним щодо 

ідентифікованої 

проблеми. 

 

 

2.4. Заборони та обмеження, пов’язані з припиненням виконання особою функцій держави або місцевого самоврядування 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконанн

я 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Удосконалення 

правової 

регламентації 

заборон, обмежень, 

правил і процедур, 

пов’язаних з 

припиненням 

особою виконання 

функцій держави 

або місцевого 
самоврядування. 

1. Підготовка аналітичного звіту за результатами аналізу вимог статті 26 Закону України «Про 

запобігання корупції», практики реалізації цієї статті, вивчення та узагальнення проблем, 

пов’язаних із тлумаченням та застосуванням її положень, виявленням та документуванням 
фактів порушення її вимог, а також притягненням винних осіб до юридичної відповідальності. 

2020 рік НАЗК 

Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 

2. Розробка, законопроекту, спрямованого на удосконалення правової регламентації заборон та 

обмежень, пов’язаних з припиненням виконання особою функцій держави або місцевого 
самоврядування, зокрема, шляхом: 

2020 рік НАЗК 
Законопроект 

розроблено 
 

 
а) розширення переліку осіб, на яких поширюються ці заборони та обмеження (за рахунок осіб, 
зазначених у підпункті «а» пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»); 

    

 

б) встановлення, що у випадку успішного проходження конкурсу чи співбесіди на зайняття 

посади в юридичній особі приватного права недержавної форми власності, а також у випадку 

отримання пропозиції обійняти посаду (без проходження конкурсу чи співбесіди) у такій 

юридичній особі, особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 статті 3 Закону України 
«Про запобігання корупції», зобов’язані повідомити про це свого безпосереднього керівника; 

    

 
в) встановлення вичерпного переліку юридично коректних та змістовно виважених заборон та 

обмежень, що покладаються на осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 
    



держави або місцевого самоврядування, до числа яких має належати заборона протягом певного 
часу з дня припинення такої діяльності: 

- розголошувати та в інший спосіб використовувати у своїх інтересах чи інтересах близьких осіб 

інформації, яка стала відома цим особам у зв’язку з виконанням ними відповідних повноважень 
(крім випадків, визначених законом); 

- укладати цивільні та господарські угоди (крім угод, що укладаються на загальних підставах та, 

як правило, за публічною офертою) з органом державної влади, органом місцевого 
самоврядування, підприємством, установою чи організацією, в якому (якій) такі особи 

працювали до дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування; 

- придбавати частку у статному капіталі юридичних осіб приватного права недержавної форми 

власності, а також обіймати посади в керівному чи контролюючому органі таких юридичних 

осіб, якщо ця особа здійснювала інспекційні чи інші повноваження щодо цих юридичних осіб (в 
тому числі мала право приймати рішення, що стосуються їхньої діяльності); 

- укладати з суб’єктами господарювання недержавної форми власності (в тому числі з фізичними 

особами – підприємцями) трудові договори (контракти), якщо така особа здійснювала 

інспекційні чи інші повноваження щодо цих суб’єктів господарювання (в тому числі мала право 
приймати рішення, що стосуються їхньої діяльності); 

- укладати з суб’єктами господарювання недержавної форми власності цивільні чи господарські 

угоди (крім угод, що укладаються на загальних підставах та, як правило, за публічною офертою), 

якщо така особа здійснювала інспекційні чи інші повноваження щодо цих суб’єктів 
господарювання (в тому числі мала право приймати рішення, що стосуються їхньої діяльності); 

- укладати цивільні чи господарські угоди (крім угод, що укладаються в усній формі за 

публічною афертою), якщо така особа здійснювала інспекційні чи інші повноваження щодо цих 

суб’єктів господарювання (в тому числі мала право приймати рішення, що стосуються їхньої 
діяльності); 

- представляти інтереси будь-якої фізичної чи юридичної особи (в тому числі у судах), якщо 

іншою стороною цих правовідносин є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, 
підприємство, установа чи організація, в якому (якій) такі особи працювали; 

 

г) визначення суб’єктів, відповідальних за здійснення державного контролю (моніторингу) за 

станом дотримання зазначених вище заборон, форм і методів такого контролю (моніторингу), а 

також повноважень, якими наділяються ці суб’єкти задля успішної реалізації своїх обовзяків у 
цій сфері; 

    

 

д) закріплення чітких та ефективних процедур примусового усунення наслідків порушення 

заборон або обмежень, що покладаються на осіб, які припинили виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування. Зокрема, на вимогу Національного агентства з питань запобігання 

корупції мали б спрацьовувати механізми розірвання трудових договорів / контрактів з 

ініціативи власника або уповноваженої ним особи, припинення трудових договорів / контрактів 

за рішенням суду, визнання судом недійсними цивільних чи господарських угод, актів про 
призначення / обрання осіб на певні посади тощо; 

    

 
е) закріплення підстав для притягнення винних осіб до юридичної відповідальності за кожен з 

проявів порушення встановлених законом заборон або обмежень, що покладаються на осіб, які 
    



припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 3. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту, спрямованого на удосконалення 

правової регламентації заборон та обмежень, пов’язаних з припиненням виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за участі міжнародних та національних експертів. 

2020 рік НАЗК Проведені обговорення 

зі стейкхолдерами, за 

результатами яких 

підготовлено та 

оприлюднено 

узагальнення наданих 

зауважень та пропозицій 

 

 4. Подання законопроекту, спрямованого на удосконалення правової регламентації заборон та 

обмежень, пов’язаних з припиненням виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2020 рік НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 5. Подання законопроекту, спрямованого на удосконалення правової регламентації заборон та 

обмежень, пов’язаних з припиненням виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування,  на розгляд Верховної Ради України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано 

 

 7. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на 

удосконалення правової регламентації заборон та обмежень, пов’язаних з припиненням 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

2020 рік НАЗК, 

КМУ 

Закон прийнято  

      

2. Забезпечення 

інформування осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, та 

прирівняних до них 

осіб про існуючі 

заборони та 

обмеження, які 

покладатимуться на 
них після 

припинення 

виконання ними 

функцій держави 

або місцевого 
самоврядування25. 

8. Розробка, затвердження та оприлюднення чітких, зрозумілих та юридично коректних 

роз’яснень вимог антикорупційного законодавства в частині встановлених заборон та обмежень, 
пов’язаних з припиненням виконання особою функцій держави або місцевого самоврядування. 

2020 рік НАЗК Роз’яснення розроблено, 

затверджено та 

оприлюднено 

 

 9. Періодична актуалізація роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції 

вимог законодавства щодо заборон та обмежень, пов’язаних з припиненням виконання особою 
функцій держави або місцевого самоврядування. 

Щорічно НАЗК Роз’яснення 

актуалізовано 

 

 10. Забезпечення оперативної та висококваліфікованої методичної та консультаційної допомоги Постійно НАЗК Методична та 

консультаційна 

 

                                                   
25 З урахуванням рекомендації 5 для України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO.  



щодо заборон та обмежень, пов’язаних з припиненням виконання особою функцій держави або 
місцевого самоврядування. 

 допомога надається 

оперативно та 

кваліфіковано 

 11. Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів, а також забезпечення 

функціонування онлайн-курсів, за допомогою яких розкриватиметься зміст ключових заборон та 

обмежень, пов’язаних з припиненням виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

Постійно 

 

НАЗК Охоплено аудиторію не 

менш як 1 000 осіб 

 

 12. Проведення інших інформаційних кампаній з метою роз’яснення заборон та обмежень, 

пов’язаних з припиненням виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Не рідше 

одного 

разу на 

рік 

НАЗК Охоплено аудиторію не 

менш як 500 осіб 

 

 13. Розробка форми пам’ятки особі, яка припиняє виконувати функції держави або місцевого 

самоврядування, у якій мають бути перелічені заборони та обмеження, які покладаються на таку 
особу у зв’язку з виконанням нею відповідних повноважень у минулому.  

2021 рік    

 14. Встановлення обов’язку вручення такої пам’ятки (під підпис) усім державним службовцям та 

іншим особам, на яких поширюються ці заборони та обмеження, під час звільнення цих осіб з 

посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 статті 3 Закону України «Про запобігання 
корупції». 

2021 рік НАДС, інші 

ОДВ, ОМС 

Встановлено обов’язок 

вручення такої пам’ятки 

 

      

3. Розробка та 

впровадження 

ефективних 

механізмів 

здійснення 

контролю 

(моніторингу) за 

дотриманням 
заборон та 

обмежень, 

пов’язаних з 

припиненням 

виконання особою 

функцій держави 

або місцевого 
самоврядування26. 

15. Розробка та затвердження Порядку здійснення контролю (моніторингу) Національним 

агентством з питань запобігання корупції за дотриманням заборон та обмежень, пов’язаних з 
припиненням виконання особою функцій держави або місцевого самоврядування. 

2021–2022 

роки 

НАЗК Порядок розроблено та 

затверджено 

 

 16. Підвищення ефективності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції у питаннях моніторингу стану дотримання заборон та 

обмежень, пов’язаних з припиненням виконання особою функцій держави або місцевого 
самоврядування, зокрема, шляхом: 

- розробки та затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення уповноваженими 

підрозділів (уповноваженими особами) з питань запобігання та виявлення корупції моніторингу 

Постійно 

 

НАЗК Методичні рекомендації 

розроблено та 

затверджено, навчання, 

тренінги тощо 

проводяться 

 

                                                   
26 З урахуванням рекомендації 1 для України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO.  



за дотриманням заборон та обмежень, пов’язаних з припиненням виконання особою функцій 
держави або місцевого самоврядування; 

- проведення на періодичній основі для цих осіб тренінгів з питань моніторингу за дотриманням 
вимог законодавства у цій сфері; 

- забезпечення цих осіб інформаційними та навчально-методичними матеріалами, необхідними 

для ефективного виконання своїх обов’язків у цій сфері (в тому числі щодо інформування осіб, 

які припиняють виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про встановлені 
законодавством заборони та обмеження). 

 17. Налагодження ефективної співпраці з органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування щодо обміну інформацією про діяльність осіб, які протягом останнього року 
припинили виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

Постійно НАЗК, інші 

ОДВ, ОМС 

Співпрацю налагоджено  

 18. Надання працівникам профільного департаменту Національного агентства з питань 

запобігання корупції доступу до повних версій декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (в тому числі тих, що подаються після 

припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування) та 
забезпечення повноцінного доступу до всіх необхідних реєстрів та баз даних. 

2021–2022 

роки 

НАЗК Доступ надано  

 19. Забезпечення профільного департаменту Національного агентства з питань запобігання 

корупції підтримкою фахівців у сфері інформаційних технологій задля розробки програмних 
інструментів збору, узагальнення та аналізу інформації про таких осіб. 

2021–2022 

роки 

НАЗК Підтримкою фахівців у 

сфері інформаційних 

технологій забезпечено 

 

 20. Розробка та впровадження автоматизованого програмного забезпечення, яке дозволить 

швидко та ефективно здійснювати моніторинг стану дотримання заборон та обмежень, 
пов’язаних з припиненням виконання особою функцій держави або місцевого самоврядування. 

2021–2022 

роки 

НАЗК Програмне забезпечення 

розроблено та 

впроваджено 

 

 21. Забезпечення періодичного підвищення кваліфікації працівників профільного департаменту 

Національного агентства з питань запобігання корупції, а також обміну досвідом із 
національними та зарубіжними партнерами. 

Щорічно НАЗК Підвищення кваліфікації 

відбувається 

 

 22. Забезпечення оперативного реагування на всі повідомлення (викривачів, журналістів-

розслідувачів, громадських активістів та інших фізичних та юридичних осіб) про можливі факти 

порушення заборон або обмежень, пов’язаних з припиненням виконання особою функцій 

держави або місцевого самоврядування, що передбачає повний, всебічний і неупереджений 

аналіз отриманої інформації та вжиття передбачених законом заходів реагування (за наявності 
до того підстав). 

Постійно НАЗК Оперативне реагування 

забезпечено, аналіз 

отриманої інформації є 

повним, всебічним і 

неупередженим 

 

 23. Аналіз ситуації щодо дотримання, тлумачення та застосування законодавства, яким 

встановлюються заборони, обмеження та правила, пов’язані з припиненням виконання певними 
особами функцій держави або місцевого самоврядування. 

Постійно 

 

НАЗК Аналіз здійснюється  

 24. Вивчення ситуації з виявленням та документуванням фактів порушення заборон та 

обмежень, пов’язаних з припиненням виконання певними особами функцій держави або 
місцевого самоврядування. 

Постійно 

 

НАЗК Вивчення відбувається  

 25. Вивчення судової практики розгляду справ про притягнення осіб до юридичної 

відповідальності за порушення заборон та обмежень, пов’язаних з припиненням виконання 
певними особами функцій держави або місцевого самоврядування. 

Постійно 

 

НАЗК Судова практика 

вивчається 

 



 26. Аналіз та узагальнення проблем, пов’язаних із тлумаченням та застосуванням законодавства, 

яким встановлюються заборони та обмеження, пов’язані з припиненням виконання особою 

функцій держави або місцевого самоврядування, різними правозастосовними органами, 

виявленням та документуванням ними відповідних правопорушень, а також судовим розглядом 
цієї категорій справ. 

Щорічно 

 

НАЗК Щорічний аналітичний 

звіт 

 

 27. Вжиття заходів, спрямованих на вирішення (усунення) цих проблем (розробка / актуалізація 

рекомендацій, надання методичної та консультативної допомоги, внесення змін у підзаконні 
акти, розробка та ініціювання змін до законів України тощо). 

Постійно 

 

КМУ, 

НАЗК, 

НПУ, ГПУ, 

міжвідомча 

робоча 

група 

Вжито захід, який є 

максимально 

релевантним щодо 

ідентифікованої 

проблеми 

 

 

2.5. Заходи фінансового контролю 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконанн

я 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Вдосконалення 

положень Закону 

України "Про 

запобігання 

корупції" щодо 

здійснення заходів 

фінансового 
контролю. 

1. Розробка та сприяння прийняттю змін до Закону України «Про запобігання корупції», які, 
зокрема, будуть передбачати27: 

- виключення з переліку суб’єктів декларування осіб-нерезидентів, які входять до складу 

наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної організації, що має 

на меті одержання прибутку; конкурсних комісій, зазначених у пп. «в» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону 
України «Про запобігання корупції»;  

- можливість чітко та однозначно визначити перелік суб’єктів декларування серед посадових 

осіб юридичних осіб публічного права; посадових осіб суб’єктів господарювання, державна або 

комунальна частка акцій (часток, паїв) в яких перевищує 50 відсотків на основі критеріїв 

наділення відповідними посадовими особами повноваженнями здійснювати організаційно-
розпорядчі чи адміністративно-господарські функції; 

- строки подання декларації перед звільненням, передбаченої Законом України «Про запобігання 
корупції»; 

- обов’язок суб’єкта декларування зазначати у декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкта, якому передані в управління 

корпоративні права суб’єкта декларування відповідно до статті 36 Закону України «Про 
запобігання корупції»; 

- обов’язок суб’єкта декларування зазначати у декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, відомості про банківські та інші фінансові 

установи, у тому числі за кордоном, в яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї 

відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно, а також перелік відповідних відомостей, 
які мають бути зазначені про них; 

- можливість здійснення посадовими особами Національного агентства візуального огляду 

об’єктів декларування під час проведення моніторингу способу життя суб’єкта декларування з 

    

                                                   
27 З урахуванням рекомендації 12 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. 



дотриманням стандартів захисту прав і свобод людини без втручання у приватне життя особи; 

- обов’язок для суб’єктів декларування подавати повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані у випадку здійснення суб’єктом декларування одноразового видатку на суму, яка 

перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 
відповідного року; 

- повноваження Національного агентства самостійно визначити порядок здійснення заходів 

фінансового контролю щодо осіб, які належать до кадрового складу розвідувальних органів 
України та/або займають посади, перебування на яких становить державну таємницю, а також 

осіб, які претендують на зайняття таких посад, без погодження відповідного порядку із органами 
(формуваннями), лише у консультаціях з ними;  

- перелік поважних причин для несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; повідомлення про суттєві зміни в 
майновому стані; повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента; 

- перегляд переліку суб’єктів декларування – службових осіб, які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище – чиї декларації підлягають обов’язковій повній перевірці, 
зокрема з урахуванням аналізу корупційних ризиків; 

- забезпечення проведення повної перевірки декларацій на основі випадкової вибірки цих 

декларацій, але кількість повних перевірок декларацій, обраних випадковим чином, не має 
перевищувати п’яти відсотків усіх повних перевірок декларацій, проведених Національним 
агентством протягом одного календарного року: 

 а) проведення аналізу: 

- переліку службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище; 

- причин, через які суб'єкти декларування несвоєчасно подавали декларації, повідомлення про 

суттєві зміни у майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі 
банку-нерезидента; формування переліку поважних причин несвоєчасного подання; 

- підстав, через які декларації вилучались з публічного доступу; аналіз законодавства і виявлення 
положень, які можуть слугувати підставами для вилучення декларацій з публічного доступу; 

- проблем та перешкод, через які Національне агентство не змогло погодити та затвердити 

порядок здійснення заходів фінансового контролю щодо окремих категорій публічних 
службовців відповідно до статті 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"; 

- доцільності збереження обов'язку подавати декларації, повідомлення про суттєві зміни у 

майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента 

для осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або 

державної організації, що має на меті одержання прибутку; осіб, зазначених у пп. "в" п. 2 ч. 1 ст. 
3 Закону України "Про запобігання корупції";  

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка концепції законодавчих змін, у т.ч. пропозицій щодо переліку суб’єктів 

декларування – службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне 

становище – чиї декларації підлягають обов’язковій повній перевірці, зокрема з урахуванням 

аналізу корупційних ризиків; вичерпного переліку підстав для вилучення декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з відкритого 

публічного доступу; переліку поважних причин для несвоєчасного подання декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; повідомлення про 

2020 НАЗК Концепцію розроблено 

та оприлюднено 

 



суттєві зміни в майновому стані; повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі 
банку-нерезидента; 

 в) проведення обговорення і доопрацювання відповідної концепції законодавчих змін; 2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання 

корупції" на основі доопрацьованої концепції законодавчих змін; 

2020 НАЗК Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання зазначеного законопроекту; 2020 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України 

 

 є) сприяння прийняттю законопроекту Верховною Радою України. 2020 КМУ, 

НАЗК 

Законопроект прийнято  

      

2. Забезпечення 

належного 

безперервного 

функціонування 

Єдиного 

державного реєстру 

декларацій осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 
держави або 

місцевого 
самоврядування. 

2. Забезпечення адміністрування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – реєстр), Національним 

агентством; створення належних матеріально-технічних умов для цього, у т.ч. наявності 

необхідної для цього ІТ-інфраструктури та наявності у штаті Національного агентства 
кваліфікованого персоналу, який здійснюватиме відповідні функції28: 

 

    

 а) визначення потреб Національного агентства щодо матеріально-технічного забезпечення, ІТ-

інфраструктури, наявності у штаті Національного агентства кваліфікованого персоналу з метою 
забезпечення адміністрування реєстру Національним агентством; 

2020 НАЗК, 

ДССЗЗІ 

Аналітичний звіт 

підготовлено 

 

 б) забезпечення виявлених потреб Національного агентства, створення усіх необхідних умов для 

передачі безпосереднього адміністрування реєстру Національному агентству; 

2021 КМУ, 

НАЗК, 

ДССЗЗІ 

100% потреб НАЗК 

задоволено 

 

                                                   
28 З урахуванням рекомендації 12.1 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. 



 в) передача прав адміністратора реєстру Національному агентству; повне перенесення 

програмно-апаратного комплексу до Національного агентства; забезпечення створення та 
функціонування комплексної системи захисту інформації. 

2021 КМУ, 

НАЗК, 

ДССЗЗІ 

1) Національне 

агентство безпосередньо 

виконує функції 

адміністратора реєстру; 

2) програмно-апаратний 

комплекс реєстру 

знаходиться у 

Національному 

агентстві; 

3) сертифікат КСЗІ 

надано. 

 

 3. Проведення технічного аудиту програмно-апаратного комплексу  Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

усунення виявлених за результатами технічного аудиту проблем шляхом вдосконалення 
програмно-апаратного комплексу цього реєстру: 

    

 а) визначення технічного завдання щодо проведення аудиту програмно-апаратного комплексу; 2020 НАЗК Технічне завдання 

сформовано 

 

 б) визначення суб'єкта проведення аудиту програмно-апаратного комплексу; 2020 НАЗК Суб'єкт проведення 

аудиту визначений 

 

 в) проведення аудиту програмно-апаратного комплексу, виявлення недоліків у його 

функціонуванні, основних проблем, шляхів їх усунення та завдань із вдосконалення та 

подальшого розвитку програмно-апаратного комплексу; надання відповідного звіту за 
результатами аудиту Національному агентству та іншим стейкхолдерів; 

2020 НАЗК, 

суб'єкт 

проведення 

аудиту 

Звіт за результатами 

аудиту надано та 

оприлюднено (за 

можливості) 

 

 г) визначення технічного завдання щодо доопрацювання та вдосконалення програмно-
апаратного комплексу; 

2020 НАЗК Технічне завдання 

сформовано 

 

 ґ) визначення суб'єктів, які здійснюватимуть доопрацювання та вдосконалення програмно-
апаратного комплексу; 

2020 НАЗК Суб'єкт проведення 

доопрацювання та 

вдосконалення 

визначений 

 

 д) прийняття програмно-апаратного комплексу в експлуатацію після його доопрацювання та 

вдосконалення; забезпечення створення та функціонування комплексної системи захисту 
інформації. 

2021 НАЗК, 

ДССЗЗІ 

1) Програмно-апаратний 

комплекс реєстру 

прийнято в 

експлуатацію; 

2) сертифікат КСЗІ 

надано. 

 

 4. Вдосконалення інтерфейсу сторінок заповнення та подання декларацій веб-сайту Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, з метою його адаптації до потреб суб’єктів декларування та 
підвищення його зручності, зрозумілості для суб’єктів декларування: 

 

    

 а) проведення аналізу потреб суб'єктів декларування щодо вдосконалення інтерфейсу 

користувача для заповнення та подання декларацій до реєстру; 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) визначення технічного завдання щодо доопрацювання та вдосконалення сторінок інтерфейсу 
користувача для заповнення та подання декларацій до реєстру; 

2020 НАЗК Технічне завдання 

сформовано 

 



 в) визначення суб'єктів, які здійснюватимуть доопрацювання та вдосконалення сторінок 
інтерфейсу користувача для заповнення та подання декларацій до реєстру; 

2020 НАЗК Суб'єкт проведення 

доопрацювання та 

вдосконалення 

визначений 

 

 г) прийняття програмно-апаратного комплексу в експлуатацію після його доопрацювання та 

вдосконалення; забезпечення створення та функціонування комплексної системи захисту 
інформації. 

2021 НАЗК, 

ДССЗЗІ 

1) Програмно-апаратний 

комплекс реєстру 

прийнято в 

експлуатацію; 

2) сертифікат КСЗІ 

надано. 

 

      

3. Вдосконалення 

механізмів 

верифікації 

відомостей, 

зазначених у 

деклараціях осіб, 
уповноважених на 

виконання функцій 

держави або 

місцевого 

самоврядування, 

аби верифікація 

відбувалась 

ефективно, повно та 
у розумні строки. 

5. Проведення перегляду порядку здійснення повної перевірки декларацій та його вдосконалення 

з метою забезпечення ефективності, оперативності та повноти цих перевірок, який 
передбачатиме, зокрема, перегляд наступних положень29: 

- забезпечення проведення автоматизованої перевірки декларації для усіх декларацій, незалежно 

від часу їх подання та незалежно від результатів логічного, арифметичного контролю 
декларацій; 

- визначення особливостей проведення повної перевірки декларацій працівників Національного 
агентства; 

-  визначення особливостей здійснення перевірки на наявність конфлікту інтересів під час повної 
перевірки декларацій; 

- визначення порядку перевірки повноти відомостей про членів сім’ї, зазначених у декларації; 

- усунення невиправданих перешкод на стадії початку повної перевірки декларації, таких як 

необхідність рішення Національного агентства про початок повної перевірки декларації;  

повідомлення про початок проведення повної перевірки декларації; можливість оскарження 
рішення про початок повної перевірки декларації; 

- визначення уповноваженої особи Національного агентства, яка здійснюватиме повну перевірку 

декларації, на основі об'єктивних критеріїв (наприклад, шляхом автоматизованого розподілу 

обов’язків з проведення таких перевірок між уповноваженими особами Національного 
агентства); 

- забезпечення проведення повних перевірок декларацій у розумні строки; 

- усунення невиправданих перешкод для початку повної перевірки декларації на підставі 

інформації, отриманої від фізичних чи юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших 
джерел; 

- усунення обов'язку Національного агентства повідомляти суб'єктів декларування про початок 

повної перевірки декларації (суб'єкт декларування має бути повідомленим про можливість 
здійснення такої перевірки під час подання ним декларації); 

- визначення пріоритетним проведення повних перевірок декларацій на підставі звернень 

спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, насамперед, Національного 

антикорупційного бюро України; визначення інших критеріїв визначення пріоритетності 
проведення повних перевірок декларацій; 

    

                                                   
29 З урахуванням рекомендації 12.2, 12.3, 12.4 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. З урахуванням рекомендації 2 

для України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO.  



- забезпечення оцінки достовірності вартості майна, зазначеної у декларації; 

- забезпечення оцінки повноти відомостей про об'єкти декларування, які на праві власності, 
володіння або користування належать суб'єкту декларування, членам його сім'ї; 

- усунення невиправданих перешкод та спрощення процедур отримання Національним 

агентством відомостей та інформації, яка використовується з метою проведення повної 
перевірки декларації; 

- визначення алгоритму виявлення ознак незаконного збагачення, необґрунтованих активів осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, під час 
проведення повної перевірки декларацій; 

- усунення обов'язку Національного агентства повідомити суб'єкта декларування про результати 

проведеної повної перевірки декларації, особливо у випадку виявлення ознак кримінального 

правопорушення, про які повідомлено органи досудового розслідування, органи прокуратури; 

суб'єкт декларування може бути повідомлений не більш як про факт проведення Національним 
агентством повної перевірки декларації такої особи та її завершення; 

- забезпечення усього обміну інформацією, даними під час перевірок декларацій, а також 

передачі відомостей про ознаки кримінальних правопорушень до спеціально уповноважених 

суб'єктів у сфері запобігання корупції в автоматизованому режимі з метою мінімізації ризиків 
неправомірного розголошення цих відомостей: 

 а) розробка проекту рішення Національного агентства щодо внесення змін до порядку 

проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування;  

2020 НАЗК Проект рішення 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання проекту рішення Національного агентства щодо 

внесення змін до порядку проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування за участі стейкхолдерів, у т.ч. 
міжнародних експертів та представників громадянського суспільства;  

2020 НАЗК 1) Обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) проект рішення 

доопрацьовано 

 

 в) ухвалення відповідного рішення Національного агентства;  2020 НАЗК Рішення ухвалене  

 г) інформування уповноважених осіб Національного агентства щодо змін у порядку проведення 

повної перевірки декларацій; інформування інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері 
протидії корупції щодо змін у порядку проведення повної перевірки декларацій; 

2020 НАЗК 1) 100% уповноважених 

осіб Національного 

агентства, які 

здійснюють повну 

перевірку декларацій, 

поінформовані про 

внесені зміни; 

2) 100% спеціально 

уповноважених суб'єктів 

поінформовано про 

внесені зміни 

 

 ґ) проведення тренінгів та інших навчальних заходів для уповноважених осіб Національного 
агентства щодо оновленого порядку проведення повної перевірки декларацій; 

2020 НАЗК 100% уповноважених 

осіб Національного 

агентства, які 

здійснюють повну 

перевірку декларацій, 

взяли участь у тренінгах 

та інших навчальних 

заходах 

 



 д) проведення аналізу практики застосування оновленого порядку проведення повної перевірки 

декларацій з метою виявлення існуючих прогалин та проблем застосування зазначеного порядку, 
їх усунення. 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 6. Здійснення періодичного перегляду вагових коефіцієнтів логічного та арифметичного 

контролю декларацій з метою забезпечення ефективності відповідної перевірки із урахуванням 

результатів аналізу кореляції між певними характеристиками декларацій та ідентифікованими 
порушеннями під час повної перевірки декларацій. 

Постійно НАЗК 1) Аналіз результатів 

проведеного логічного 

та арифметичного 

контролю здійснено, 

аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено; 

2) перегляд вагових 

здійснено та за потреби 

внесені зміни до Правил 

логічного та 

арифметичного 

контролю. 

 

 7. Забезпечення періодичного перегляду переліку посад, які пов'язані з високим рівнем 

корупційних ризиків: 

    

 а) проведення аналізу: 

- відомостей з різних джерел про корупційні ризики у діяльності державних органів, категорій 
посад публічної служби; 

- відомостей про посади осіб, які вчинили корупційні, пов'язані з корупцією  

- широти дискреційних повноважень різних категорій посад публічної служби; 

- можливостей забезпечення прозорості та підзвітності діяльності різних категорій публічних 
службовців; 

Кожного 

року 

НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка проекту переліку посад, які пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків; Кожного 

року 

НАЗК Проект переліку 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання проекту переліку посад, які пов'язані з високим 

рівнем корупційних ризиків за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та 
представників громадянського суспільства; 

Кожного 

року 

НАЗК Обговорення та 

доопрацювання проекту 

переліку проведено 

 

 г) затвердження переліку посад, які пов'язані з високим рівнем корупційних ризиків. Кожного 

року 

НАЗК Перелік затверджено  

 8. Забезпечення повноцінного функціонування модулів логічного, арифметичного контролю, 

автоматизованої перевірки декларацій, у т.ч. забезпечення використання інформаційно-

телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у тому числі таких, що 

містять інформацію з обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні 
органи або органи місцевого самоврядування30. 

2020 НАЗК, 

ОДВ, ОМС 

1) технічна можливість 

проведення логічного, 

арифметичного 

контролю, 

автоматизованої 

перевірки декларацій 

забезпечена; 

2) Національне 

агентство має прямий, 

безпосередній, 

 

                                                   
30 З урахуванням рекомендації 3.6, 12.2 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. З урахуванням рекомендації 2 для 

України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO. 



автоматизований доступ 

до 100% реєстрів та баз 

даних, відомості з яких є 

необхідними для 

здійснення 

автоматизованої 

перевірки декларацій 

 9. Визначення дієвого механізму міжнародного співробітництва Національного агентства під час 

здійснення повних перевірок декларацій в частині перевірки достовірності відомостей про 
об’єкти декларування, які розташовані поза межами України: 

    

 а) проведення аналізу існуючих практик міжнародного співробітництва Національного 

агентства, проведення оцінки їхньої ефективності, а також аналіз міжнародних угод та договорів, 

положення яких можуть застосовувати Національне агентство, інші державні органи з метою 
реалізації заходів фінансового контролю; 

2021 НАЗК, МЗС Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) підготовка проекту концепції здійснення міжнародного співробітництва Національним 

агентством під час здійснення повних перевірок декларацій в частині перевірки достовірності 
відомостей про об’єкти декларування, які розташовані поза межами України; 

2021 НАЗК, МЗС Проект концепції 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 в) обговорення та доопрацювання концепції здійснення міжнародного співробітництва 

Національним агентством під час здійснення повних перевірок декларацій в частині перевірки 

достовірності відомостей про об’єкти декларування, які розташовані поза межами України зі 

стейкхолдерами, проведення обговорень та консультацій з суб'єктами декларування щодо 
зрозумілості та повноти відповідних роз'яснень; 

2021 НАЗК, МЗС 1) Обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) доопрацювання 

концепції проведено 

 

 г) розробка та затвердження плану заходів щодо здійснення Національним агентством 

міжнародного співробітництва; 

2021 НАЗК, МЗС План заходів 

розроблено та 

затверджено 

 

 ґ) реалізація плану заходів щодо здійснення Національним агентством міжнародного 
співробітництва; 

Відповідн

о до 

плану 

заходів 

НАЗК, інші 

відповідаль

ні суб'єкти 

згідно з 

планом 

заходів 

Усі заходи реалізовано  

 д) розширення міжнародного співробітництва Національного агентства зі спеціалізованими 

антикорупційними органами іноземних країн, зокрема, укладення між ними меморандумів про 
співробітництво та забезпечення дієвості обміну інформацією між ними; 

Постійно НАЗК Меморандуми, інші 

угоди зі 

спеціалізованими 

антикорупційними 

органами іноземних 

держав укладено 

 

 е) розглянути можливість та доцільність приєднання України до процесу укладення 

Міжнародної угоди про обмін інформацією для перевірки майнових декларацій; вжиття 
відповідних заходів у разі можливості та доцільності приєднання. 

2020 НАЗК, МЗС Розгляд питання 

проведено і прийняте 

рішення оприлюднено 

 

 10. Визначення порядку здійснення Національним агентством моніторингу способу життя 
суб’єктів декларування31: 

    

                                                   
31 З урахуванням рекомендації 12.2 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. З урахуванням рекомендації 2 для 

України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO. 



 а) доопрацювання існуючого проекту порядку здійснення Національним агентством моніторингу 
способу життя суб'єктів декларування; 

2020 НАЗК Проект порядку 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання проекту порядку здійснення Національним 

агентством моніторингу способу життя суб'єктів декларування за участі стейкхолдерів, у т.ч. 
міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) Обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) проект порядку 

доопрацьовано. 

 

 в) затвердження Головою Національного агентства порядку здійснення Національним 

агентством моніторингу способу життя суб'єктів декларування; 

2020 НАЗК Порядок затверджено  

 г) інформування уповноважених осіб Національного агентства про порядок здійснення 

моніторингу способу життя публічних службовців; проведення тренінгів та інших навчальних 
заходів для уповноважених осіб Національного агентства;  

2020 НАЗК 1) 100% уповноважених 

осіб Національного 

агентства, які 

здійснюють моніторинг 

способу життя, 

повідомлені; 

2) тренінги або інші 

навчальні заходи 

проведені для 100% 

уповноважених осіб 

НАЗК, які проводять 

моніторинг способу 

життя. 

 

 ґ) аналіз практики здійснення Національного агентства моніторингу способу життя суб'єктів 

декларування та вдосконалення порядку здійснення Національним агентством моніторингу 
способу життя суб'єктів декларування у межах законодавства. 

Кожного 

року 

НАЗК 1) Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено; 

2) пропозиції щодо 

перегляду порядку 

проведення моніторингу 

способу життя. 

 

 11. Розробка та затвердження порядку здійснення заходів фінансового контролю щодо осіб, які 

належать до кадрового складу розвідувальних органів України та/або займають посади, 

перебування на яких становить державну таємницю, зокрема, у військових формуваннях та 

державних органах, що здійснюють оперативно-розшукову, контрозвідувальну, розвідувальну 

діяльність, а також осіб, які претендують на зайняття таких посад. Організація і здійснення таких 

заходів має відбуватись у спосіб, що унеможливлює розкриття належності зазначених осіб до 
відповідних органів (формувань): 

    

 а) проведення аналізу: 

- здійснення заходів фінансового контролю щодо зазначених категорій публічних службовців; 

- переліку посад, перебування на яких становить державну таємницю; переліку категорій осіб, 
які належать до кадрового складу розвідувальних органів України; 

- існуючих правових та інших обмежень, пов'язаних зі здійсненням заходів фінансового 
контролю щодо зазначених категорій осіб; 

- можливих варіантів організації заходів фінансового контролю щодо зазначених категорій 

публічних службовців, які передбачатимуть одночасно і спосіб, що унеможливлює розкриття 

належності зазначених осіб до відповідних органів (формувань), і якомога менше відхилення від 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено 

 



загального порядку здійснення заходів фінансового контролю публічних службовців; 

 б) розробка концепції порядку здійснення заходів фінансового контролю щодо зазначених 

категорій публічних службовців; 

2020 НАЗК Концепцію розроблено 

та оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції порядку здійснення заходів фінансового 
контролю щодо зазначених категорій за участі стейкхолдерів; 

2020 НАЗК 1) Обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) доопрацювання 

концепції проведено 

 

 г) розробка проекту Порядку здійснення заходів фінансового контролю щодо окремих категорій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно 
до статті 52-1 Закону України "Про запобігання корупції"; 

2020 НАЗК Проект Порядку 

розроблено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання проекту Порядку здійснення заходів фінансового 

контролю щодо окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, відповідно до статті 52-1 Закону України "Про запобігання корупції" 
за участі стейкхолдерів; 

2020 НАЗК 1) Обговорення проекту 

Порядку за участі 

стейкхолдерів; 

2) доопрацювання 

проекту Порядку 

проведено 

 

 д) затвердження Порядку здійснення заходів фінансового контролю щодо окремих категорій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно 
до статті 52-1 Закону України "Про запобігання корупції" 

2020 НАЗК Порядок затверджено  

 е) забезпечення доступу до державної таємниці посадових осіб Національного агентства, 

уповноважених здійснювати заходи фінансового контролю щодо зазначених категорій публічних 
службовців; 

2020 НАЗК Уповноважені особи 

НАЗК, які 

здійснюватимуть 

відповідні заходи 

фінансового контролю, 

мають доступ до 

державної таємниці 

 

 є) організація та забезпечення реалізації заходів фінансового контролю щодо окремих категорій 
публічних службовців відповідно до затвердженого Порядку. 

Постійно НАЗК Заходи фінансового 

контролю щодо 

зазначених категорій 

осіб здійснюються у 

повному обсязі 

 

 12. Налагодження ефективної співпраці між Національним агентством; Національним 

антикорупційним бюро України; центральними органами виконавчої влади, які реалізують 

державну політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового 

законодавства; забезпечують формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та 

розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з 
управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному 

провадженні; реалізують державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: 

    

 а) проведення аналізу: 

- положень законодавства, яке визначає повноваження зазначених державних органів та права 
щодо здійснення ними співпраці з іншими державними органами; 

- практики співпраці між Національним агентством та зазначеними державними органами; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 



визначення найкращих практик співпраці та проблем, перешкод, які виникали у взаємодії між 
ними, причин та обставин, які цьому сприяли; 

 б) розробка та укладення меморандумів або інших актів між Національним агентством та  

зазначеними державними органами, які, зокрема, мають передбачати обмін інформацією та інші 
механізми співпраці в межах законодавства. 

2021 НАЗК, 

НАБУ (за 

згодою), 

АРМА (за 

згодою), 

Держфінмо

ніторинг (за 

згодою), 

ДФС (за 

згодою) 

1) Меморандуми (інші 

акти) укладено; 

2) забезпечено 

реалізацію 

меморандумів, у т.ч. 

належний обмін 

інформацією. 

 

 13. Вжиття заходів щодо забезпечення автоматизованого здійснення перевірки факту 

своєчасності подання декларації суб’єктами декларування: 

    

 а) забезпечення автоматизованого обміну даними між Єдиним державним реєстром декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та системою 
HRMIS;  

2022 НАЗК, 

НАДС 

Автоматизований обмін 

даними налагоджено 

 

 б) забезпечення обміну інформацією між Єдиним державним реєстром декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та іншими 
електронними системами, у яких міститься актуальний перелік осіб – суб'єктів декларування. 

2022 НАЗК, 

ОДВ, ОМС 

Відповідні заходи 

реалізовані 

 

      

4. Забезпечення 

належної 

інформаційно-
роз’яснювальної та 

навчальної роботи 

Національного 

агентства із 

суб’єктами 
декларування. 

14. Забезпечення періодичного перегляду методичних рекомендацій, настанов Національного 

агентства щодо заповнення та подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, у яких будуть враховуватись найбільш поширені 
питання та проблеми, що виникали у суб’єктів декларування, будуть описані практичні ситуації 
та надані зрозумілі пояснення для публічних службовців: 

    

 а) визначення основних питань та проблем, з якими стикаються суб'єкти декларування під час 

заповнення та подання декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані; їх аналіз та 
узагальнення; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка проекту змін до роз'яснень Національного агентства щодо застосування окремих 

положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів фінансового контролю;  

2021 НАЗК Проект змін розроблено  

 в) обговорення та доопрацювання проекту змін до роз'яснень Національного агентства щодо 

застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно заходів 

фінансового контролю зі стейкхолдерами, проведення обговорень та консультацій з суб'єктами 
декларування щодо зрозумілості та повноти відповідних роз'яснень; 

2021 НАЗК Обговорення та 

доопрацювання 

проведені, пропозиції 

враховані або 

обґрунтовано 

відмовлено у їх 

врахуванні 

 

 г) затвердження головою Національного агентства  змін до роз'яснень Національного агентства 

щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" стосовно 

2021 НАЗК Роз'яснення або зміни до 

них затверджено 

 



заходів фінансового контролю; 

 ґ) розробка, затвердження, оприлюднення та поширення інших інформаційно-роз'яснювальних 

матеріалів для суб'єктів декларування щодо заповнення декларацій, роботи з реєстром на основі 
найбільш поширених питань суб'єктів декларування та найпоширеніших проблем. 

2021 НАЗК Інформаційні матеріали 

розроблено та 

розповсюджено серед 

50% суб'єктів 

декларування щорічно 

 

 15. Забезпечення проведення навчання для суб’єктів декларування щодо правил заповнення 
декларацій; забезпечення надання Національним агентством роз’яснень суб’єктам декларування: 

 

    

 а) здійснення періодичного перегляду та доповнення онлайн-курсів для суб'єктів декларування 
щодо заповнення декларацій та роботи з реєстром; 

2021 НАЗК 1) перегляд онлайн-

курсів проведено; 

2) необхідні зміни та 

доповнено до онлайн-

курсів проведено 

 

 б) поширення серед суб'єктів декларування інформаційно-роз'яснювальних матеріалів та 
інформації про онлайн-курси щодо заповнення декларацій та роботи з реєстром; 

2021 НАЗК, 

ОДВ, ОМС, 

інші 

суб'єкти, 

працівники 

яких є 

суб'єктами 

декларуван

ня 

1) інформаційно-

роз'яснювальні 

матеріали розроблено та 

розповсюджено серед 

50% суб'єктів 

декларування щорічно; 

2) інформацію про 

онлайн-курси щодо 

заповнення декларацій 

та роботи  з реєстром 

повідомлено 100% 

суб'єктів декларування 

 

 в) розробка навчальних курсів, програм тренінгів та інших навчальних заходів для суб'єктів 

декларування; 

2021 НАЗК, 

МОН, 

заклади 

освіти (за 

згодою) 

Програми та матеріали 

для тренінгів, 

навчальних курсів, 

навчальних заходів 

розроблено 

 

 г) проведення тренінгів для тренерів, які проводитимуть навчальні заходи, викладатимуть 
навчальні курси для суб'єктів декларування; 

2021 НАЗК, 

МОН, 

заклади 

освіти (за 

згодою) 

Тренінги для 100% 

тренерів проведено, 

програми та матеріали 

серед тренерів 

поширено 

 

 ґ) проведення тренінгів, навчальних заходів для суб'єктів декларування, які організовуються 

органами державної влади; органами місцевого самоврядування; іншими органами, установами, 

організаціями, працівники яких є суб'єктами декларування; окремими закладами освіти, 
центрами підвищення кваліфікації та іншими інституціями; 

2021 НАЗК, 

ОДВ, ОМС, 

інші 

суб'єкти, 

працівники 

яких є 

суб'єктами 

декларуван

ня; заклади 

освіти (за 

згодою) 

Тренінги та інші 

навчальні заходи 

проведено щонайменше 

для 10% суб'єктів 

декларування 

 

 д) проведення оцінки ефективності проведених навчальних заходів, тренінгів для суб'єктів 

декларування; перегляд змісту навчальних курсів, навчальних заходів, тренінгів із врахуванням 

2021 НАЗК, 

МОН, 

заклади 

1) Аналітичний звіт 

щодо ефективності 

проведених навчальних 

 



одержаних результатів оцінки ефективності попередніх заходів; освіти (за 

згодою) 

заходів підготовлено та 

оприлюднено; 

2) перегляд змісту 

навчальних курсів 

проведено, необхідні 

зміни внесені. 

 е) забезпечення надання консультацій суб'єктам декларування Національним агентством; Постійно НАЗК Національне агентство 

своєчасно надає 

консультації у відповідь 

на кожен запит суб'єкта 

декларування 

 

 є) створення та забезпечення функціонування чат-бота, який міститиме відповіді на найбільш 
поширені питання суб'єктів декларування. 

2022 НАЗК 1) Чат-бот створено і 

його безперервне 

функціонування 

забезпечено; 

2) 100% суб'єктів 

декларування 

поінформовано про 

можливість отримати 

відповіді на 

найпоширеніші питання 

через чат-бот. 

 

 

2.6. Захист осіб, які повідомляють про ознаки корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконанн

я 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Забезпечення 

належного 

правового 

регулювання 

захисту викривачів 

відповідно до 
міжнародних 
стандартів 

1. Розробка та прийняття закону про захист викривачів, який відповідатиме сучасним 

міжнародним стандартам у цій сфері, враховуватиме найкращі практики та який визначатиме, 
зокрема32: 

- перелік осіб, які належать до викривачів; 

- канали повідомлень для викривачів; 

- гарантії анонімності для викривачів; гарантії захисту інформації про особу викривача та будь-
які його/її ідентифікаційні дані; 

- механізми стимулювання для викривачів, (у т.ч. розглянути можливість та доцільність 
фінансового стимулювання викривачів); 

- процедуру реалізації гарантій захисту викривачів, у т.ч. захист викривачів та їх близьких осіб 
від переслідувань та стягнень, захист життя та здоров’я викривачів та їх близьких осіб; 

- повноваження Національного агентства, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо реалізації 

гарантій захисту викривачів, чітке та зрозуміле розмежування їх повноважень, а також механізми 
взаємодії між ними: 

    

                                                   
32 З урахуванням рекомендації 13.1, 13.3 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. 



 а) проведення аналізу: 

- міжнародних стандартів захисту викривачів, у т.ч. Рекомендації Комітету Міністрів Ради 

Європи CM/Rec(2014)7; положень Конвенції ООН проти корупції та настанов щодо її 

імплементації; Міжнародних принципів законодавства щодо викривачів Transparency 
International; найкращих іноземних практик забезпечення захисту викривачів; 

- положень українського законодавства щодо захисту викривачів та практики його застосування; 

- основних проблем із забезпеченням реалізації гарантій державного захисту викривачів; 

- діяльності Національного агентства та інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері 
протидії корупції щодо забезпечення захисту викривачів; 

- наявності каналів для повідомлень про корупцію, захищеності інформації, можливості 
анонімно повідомити про корупції; 

- можливих варіантів законодавчих змін щодо забезпечення належного захисту викривачів, у т.ч. 
осіб, які повідомляють про корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення; 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено  

 

 б) розробка концепції законодавчих змін; 2020 НАЗК Концепцію розроблено  

 в) проведення обговорення та доопрацювання відповідної концепції законодавчих змін за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка та оприлюднення законопроекту на основі доопрацьованої концепції законодавчих 

змін; 

2020 НАЗК Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

 

2020 НАЗК 1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України 

 

 є) сприяння прийняттю відповідного законопроекту Верховною Радою України. 2020 КМУ, 

НАЗК 

Законопроект прийнято  

      

2. Забезпечення 

спроможності 

Національного 

агентства та інших 

спеціально 

2. Проведення навчання для уповноважених осіб Національного агентства, Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини, інших органів влади, які здійснюватимуть реалізацію 
гарантій захисту викривачів33: 

 

    

                                                   
33 З урахуванням рекомендації 13.1 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Схі дної Європи та Центральної Азії. 

 



уповноважених 

суб’єктів у сфері 

протидії корупції 

належним чином 

забезпечувати 
реалізацію гарантій 

державного захисту 
викривачів 

 а) визначення потреб професійної підготовки осіб, які здійснюватимуть захист викривачів; 2021 НАЗК, 

органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

забезпеченн

я захисту 

викривачів 

Аналітичний звіт 

підготовлено 

 

 б) формування вступної навчальної програми для осіб, які здійснюватимуть захист викривачів; 2021 НАЗК, 

органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

забезпеченн

я захисту 

викривачів 

Навчальну програму 

підготовлено  

 

 в) проведення вступної навчальної програми для осіб, які здійснюватимуть захист викривачів; 2021 НАЗК, 

органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

забезпеченн

я захисту 

викривачів 

Особи, які 

здійснюватимуть захист 

викривачів, успішно 

завершили вступну 

навчальну програму  

 

 г) проведення періодичної оцінки навчальних потреб осіб, які здійснюватимуть захист 

викривачів, з врахуванням потреб самих посадових осіб та практичних проблем, що виникають у 
їхній діяльності; 

2021 НАЗК, 

органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

забезпеченн

я захисту 

викривачів 

Аналітичний звіт 

підготовлено (кожні 6 

місяців) 

 

 ґ) проведення навчальних заходів для осіб, які здійснюватимуть захист викривачів, тематика, 

зміст та обсяг яких визначатиметься за результатами проведеної оцінки потреб професійної 
підготовки відповідних осіб; 

2021 НАЗК, 

органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

забезпеченн

я захисту 

викривачів 

Особи, які 

здійснюватимуть захист 

викривачів, успішно 

завершили проходження 

навчання 

 

 д) проведення оцінки ефективності проведених навчальних заходів, проведення оцінки знань та 
навичок осіб, які пройшли відповідне навчання. 

2021 НАЗК, 

органи 

влади, 

1) Аналітичний звіт 

підготовлено; 

2) 25% осіб, які 

 



уповноваже

ні на 

забезпеченн

я захисту 

викривачів 

пройшли відповідне 

навчання, пройшли 

оцінку знань та навичок 

 3. Здійснення аналізу ефективності здійснення захисту викривачів; виявлення недосконалих 

положень законодавства та інших обставин, які знижують ефективність захисту викривачів; 
здійснення заходів, спрямованих на усунення зазначених обставин. 

 

Кожні 6 

місяців 

НАЗК; 

органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

забезпеченн

я захисту 

викривачів 

1) Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено; 

2) вжито заходів, 

спрямованих на 

усунення обставин, які 

знижують ефективність 

захисту викривачів 

 

 

2.7. Перевірки на доброчесність 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконанн

я 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Забезпечення 

створення та 

дієвого 

функціонування 

інституту перевірок 

на доброчесність 

публічних 
службовців. 

1. Розробка та прийняття закону, який визначатиме порядок проведення перевірок на 
доброчесність та міститиме, зокрема, наступні положення: 

- відмежування процедури перевірок на доброчесність від оперативно-розшукової діяльності та 

проведення негласних слідчих (розшукових) дій у межах кримінальних проваджень; можливість 

використання матеріалів, отриманих під час проведення перевірок на доброчесність, під час 

здійснення оперативно-розшукової діяльності або кримінального провадження з метою 

одержання доказів, водночас заборона використання цих матеріалів як доказів у кримінальному 
провадженні; 

- гарантії дотримання прав і свобод людини під час проведення перевірки на доброчесність; 

уникнення підбурювання особи до вчинення дисциплінарного проступку, кримінального 
правопорушення; 

- вичерпний перелік категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, щодо яких можуть проводитись перевірки на доброчесність; порядок 

інформування відповідних осіб про можливість проведення щодо них перевірок на 

доброчесність при вступі на посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування; 

- порядок визначення осіб, щодо яких здійснюється перевірка на доброчесність, у т.ч. із 
пріоритетністю посад та сфер, які найбільш вразливі до корупційних ризиків; 

- вичерпний перелік суб’єктів, уповноважених здійснювати проведення перевірок на 
доброчесність; 

- зміст перевірок на доброчесність (імітація обставин, максимально наближених до тих, що 

виникають у діяльності публічного службовця, з метою перевірки відповідності поведінки 
службовця стандартам доброчесності та професійної етики); можливість застосування аудіо-, 

відео-контролю під час здійснення перевірки із дотриманням прав і свобод людини у 
визначеному порядку; 

- визначення наслідком позитивного результату перевірки на доброчесність заохочення 

    



публічного службовця, у т.ч. фінансового; порядок здійснення заохочення публічного службовця 
після проведення перевірки на доброчесність; 

- визначення наслідком негативного результату перевірки на доброчесність притягнення 

публічного службовця до дисциплінарної відповідальності із застосуванням до такої особи 

стягнення у вигляді звільнення з публічної служби; особливості порядку притягнення особи до 
дисциплінарної відповідальності після проведення перевірки на доброчесність; 

- забезпечення належного захисту інформації, отриманої під час проведення перевірок на 
доброчесність: 

 а) проведення аналізу та підготовка аналітичного звіту щодо: 

- функціонування інституту перевірок публічних службовців на доброчесність в різних країнах; 

- практики проведення перевірок на доброчесність відповідно до Закону України "Про 
Національне антикорупційне бюро України" та  Закону України "Про прокуратуру";  

- визначення правових, інституційних, інших обмежень щодо проведення перевірок публічних 
службовців на доброчесність та їх особливостей, можливих методів їх здійснення;  

- визначення переваг та недоліків різних моделей;  

- визначення оптимальної для України моделі функціонування інституту перевірок публічних 
службовців на доброчесність; 

2022 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка та проведення обговорення запропонованої концепції запровадження проведення 

перевірок публічних службовців на доброчесність за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних 
експертів та представників громадянського суспільства; 

2022 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 в) розробка проекту Закону України "Про проведення перевірок публічних службовців на 
доброчесність" на основі відповідної доопрацьованої концепції; 

2022 НАЗК Законопроект 

розроблено 

 

 г) проведення обговорення та доопрацювання проекту Закону України "Про проведення 

перевірок публічних службовців на доброчесність" за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних 
експертів та представників громадянського суспільства; 

2022 НАЗК 1) обговорення за участі 

стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 ґ) подання проекту Закону України "Про проведення перевірок публічних службовців на 
доброчесність" на розгляд Кабінету Міністрів України 

2022 НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 д) подання проекту Закону України "Про проведення перевірок публічних службовців на 

доброчесність" на розгляд Верховної Ради України; 

2022 КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано 

 

 е) сприяння прийняттю Верховною Радою України проекту Закону України "Про проведення 
перевірок публічних службовців на доброчесність"; 

2022 НАЗК, 

КМУ 

Закон прийнято  

 є) розробка та затвердження порядку визначення осіб, щодо яких здійснюється перевірка на 

доброчесність, у т.ч. із пріоритетністю посад та сфер, які найбільш вразливі до корупційних 
ризиків 

2022 Органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

проведення 

перевірок 

публічних 

Порядок прийнято  



службовців 

на 

доброчесніс

ть 

 2. Проведення навчання осіб, які здійснюватимуть проведення перевірок на доброчесність:     

 а) визначення потреб професійної підготовки осіб, які здійснюватимуть перевірку публічних 

службовців на доброчесність, щодо реалізації ними відповідних повноважень; 

2022 Органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

проведення 

перевірок 

публічних 

службовців 

на 

доброчесніс

ть 

Аналітичний звіт 

підготовлено 

 

 б) формування вступної навчальної програми для осіб, які здійснюватимуть перевірку публічних 
службовців на доброчесність; 

2022 Органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

проведення 

перевірок 

публічних 

службовців 

на 

доброчесніс

ть 

Навчальну програму 

підготовлено  

 

 в) проведення вступної навчальної програми для осіб, які здійснюватимуть перевірку публічних 
службовців на доброчесність; 

2022 Органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

проведення 

перевірок 

публічних 

службовців 

на 

доброчесніс

ть 

Усі особи, які 

здійснюватимуть 

перевірки публічних 

службовців на 

доброчесність, успішно 

завершили вступну 

навчальну програму  

 

 г) проведення періодичної оцінки навчальних потреб осіб, які здійснюватимуть перевірку 

публічних службовців на доброчесність, з врахуванням потреб самих посадових осіб та 
практичних проблем, що виникають у їхній діяльності; 

2022 Органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

проведення 

перевірок 

публічних 

службовців 

на 

доброчесніс

ть 

Аналітичний звіт 

підготовлено (кожні 6 

місяців) 

 

 ґ) проведення навчальних заходів для осіб, які здійснюватимуть перевірку публічних службовців 

на доброчесність, тематика, зміст та обсяг яких визначатиметься за результатами проведеної 
оцінки потреб професійної підготовки відповідних осіб; 

2022 Органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

Особи, які 

здійснюватимуть 

перевірки публічних 

службовців на 

 



проведення 

перевірок 

публічних 

службовців 

на 

доброчесніс

ть 

доброчесність, успішно 

завершили проходження 

навчання 

 д) проведення оцінки ефективності проведених навчальних заходів, проведення оцінки знань та 
навичок осіб, які пройшли відповідне навчання. 

2022 Органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

проведення 

перевірок 

публічних 

службовців 

на 

доброчесніс

ть 

1) Аналітичний звіт 

підготовлено; 

2) 100% осіб, які 

пройшли відповідне 

навчання, пройшли 

оцінку знань та навичок. 

 

 3. Здійснення аналізу проведення перевірок на доброчесність з метою виявлення посад з високим 

рівнем корупційних ризиків та визначення органів влади, секторів публічної служби, які вразливі 
до корупції: 

    

 а) збір, узагальнення відомостей про кількість та результати проведених перевірок публічних 

службовців на доброчесність, у т.ч. визначення кількості позитивних та негативних результатів 

перевірок на доброчесність у різних органах державної влади, щодо різних категорій посадових 

осіб; підготовка та оприлюднення відповідного аналітичного звіту, його направлення до 
Національного агентства з питань запобігання корупції; 

2022 Органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

проведення 

перевірок 

публічних 

службовців 

на 

доброчесніс

ть 

Аналітичний звіт 

підготовлено, 

оприлюднено та 

направлено до НАЗК 

(кожні 6 місяців) 

 

 4. Здійснення аналізу ефективності проведення перевірок на доброчесність; виявлення 

недосконалих положень законодавства та інших обставин, які знижують ефективність 
відповідних перевірок; здійснення заходів, спрямованих на усунення зазначених обставин. 

 

2022 НАЗК; 

органи 

влади, 

уповноваже

ні на 

проведення 

перевірок 

публічних 

службовців 

на 

доброчесніс

ть; інші 

органи 

державної 

влади (за 

потреби) 

1) Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено; 

2) вжито заходів, 

спрямованих на 

усунення обставин, які 

знижують ефективність 

проведення перевірок на 

доброчесність 

 

 



3. ОСОБЛИВОСТІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В РІЗНИХ СФЕРАХ 

 

 

3.1. Прозорість фінансування політичних партій та передвиборної агітації на загальнодержавних і місцевих виборах 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконанн

я 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Усунення 

корупційних 
ризиків, 

пов’язаних зі 

створенням та 

функціонуванням 
політичних партій. 

1. Розробка законопроекту, спрямованого на удосконалення правового регулювання порядку 

створення та функціонування політичних партій (зміни до Закону України «Про політичні партії в 
Україні»), який, зокрема, передбачатиме: 

- вилучення вимоги про те, що рішення про створення політичної партії має бути підтримано 

підписами, зібраними не менш як у двох третинах районів міст Києва і Севастополя, а також не 
менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим; 

- вилучення вимоги про те, що політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації має 

забезпечити утворення та реєстрацію своїх обласних організацій у місті Севастополі та в 
Автономній Республіці Крим; 

- оптимізацію переліку осіб, яким заборонено бути членами політичних партій (зокрема, шляхом 

віднесення до таких осіб суддів Конституційного Суду України та працівників Національного 
агентства з питань запобігання корупції); 

- удосконалення вимог до змісту статуту політичної партії, її програми та порядку оприлюднення 
цих документів; 

- удосконалення загальних положень про майно політичних партій та законні джерела його 
походження. 

2020 рік Мін’юст Законопроект 

розроблено. 

 

 2. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту, спрямованого на удосконалення 

правового регулювання порядку створення та функціонування політичних партій, за участі 
міжнародних та національних експертів. 

2020 рік Мін’юст Обговорення проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 3. Подання законопроекту, спрямованого на удосконалення правового регулювання порядку 

створення та функціонування політичних партій, на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2020 рік Мін’юст Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 4. Подання законопроекту, спрямованого на удосконалення правового регулювання порядку 
створення та функціонування політичних партій, на розгляд Верховної Ради України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано. 

 

 5. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на 

удосконалення правового регулювання порядку створення та функціонування політичних партій. 

2020 рік Мін’юст, 

КМУ 

Закон прийнято.  

 6. Аналіз політичної активності усіх політичних партій, зареєстрованих в Україні, складання 

переліку політичних партій, які протягом десяти років не висували своїх кандидатів на виборах 
Президента України або виборах народних депутатів України, звернення до суду з поданням про 
анулювання реєстрації цих політичних партій. 

Щорічно Мін’юст Аналіз проводиться.  

За наявності підстав 

ініціюється процедура 

анулювання реєстрації 

політичних партій. 

 

 7. Забезпечення постійного державного контролю за дотриманням політичними партіями вимог 

Конституції та інших законів України, а також положень власного статуту (перманентний аналіз 

Постійно Мін’юст Державний контроль 

реалізується. 

 



заходів та іншої діяльності політичних партій, інформації про політичну партію та її діяльність у 

засобах масової інформації, друкованих та інших матеріалів, що видаються політичними 
партіями, форм, засобів і змісту політичної реклами тощо). 

      

2. Забезпечення 

відкритого та 

прозорого 

фінансування 

політичних партій, 

сприяння 

мінімізації їх 

фінансової 

залежності від 

окремих фізичних 

чи юридичних 
осіб34. 

8. Створення робочої групи з питань удосконалення законодавства про фінансування політичних 

партій до складу якої мають увійти представники Національного агентства з питань запобігання 

корупції, Міністерства юстиції України, Центральної виборчої комісії, Рахункової палати, 

Національної поліції України та інших органів державної влади, науковців, міжнародних та 
національних експертів, а також представників громадськості. 

2020 рік НАЗК Створено робочу групу 

з питань удосконалення 

законодавства про 

фінансування партій. 

 

 

9. Розробка законопроекту (з урахуванням рекомендацій, наданих Україні Групою держав проти 

корупції та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ) щодо внесення змін до Закону 
України «Про політичні партії в Україні», спрямованого на: 

 

2020 рік НАЗК, 

робоча 

групу з 

питань 

удосконале

ння 

законодавст

ва про 

фінансуван

ня партій 

Законопроект 

розроблено. 

 

 

а) удосконалення правового регулювання приватного фінансування політичних партій, що, 

зокрема, включає: 

- закріплення загальних положень про приватне фінансування політичних партій, визначення 

вичерпного переліку видів внесків, які можуть здійснюватися на підтримку політичних партій, 

встановлення порядку здійснення кожного виду таких внесків, а також  правила визначення їх 
розміру; 

- скасування обов’язку подання спеціальної письмової заяви особами, які бажають здійснити 

грошовий внесок на підтримку політичної партії, а також надання можливості здійснювати такі 
внески, використовуючи можливості Інтернет-банкінгу (за умови належної ідентифікації особи); 

- перегляд переліку осіб, яким заборонено здійснювати внески на підтримку політичних партій 

(зокрема, має бути: скасовано заборону здійснювати внески на підтримку політичних партій 

юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками яких є депутати; скасовано 

заборону здійснювати внески на підтримку політичних партій особами, які мають непогашений 

податковий борг; встановлено заборону на здійснення внесків на підтримку політичних партій 

будь-якими громадськими, благодійними чи релігійними об’єднаннями / організаціями / 
формуваннями; встановлено чіткі критерії визначення кола осіб, яким заборонено здійснювати 

внески на підтримку політичних партій у зв’язку з укладенням або реалізацією договорів про 

   

 

                                                   
34 З урахуванням рекомендацій 2–9 для України за результатами Третього раунду оцінювання GRECO «Прозорість фінансування партій». 



закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади); 

- зменшення граничних розмірів внесків від фізичних та юридичних осіб, що можуть 

здійснюватися протягом одного календарного року, та забезпечення прив’язки таких обмежень до 
доходів таких осіб у попередніх періодах; 

- закріплення чітких алгоритмів дій посадових осіб політичної партії у випадку отримання 

політичною партією внеску, який було здійснено з порушенням встановлених законодавством 

правил (ці правила мають бути релевантними щодо кожного виду внеску та будь-якого виду 
порушення процедури); 

- встановлення обов’язку фізичних та юридичних осіб (так званих «третіх осіб») інформувати 

політичні партії та Національне агентство з питань запобігання корупції про внески, здійснені 

ними шляхом надання переваг, пільг або інших вигод нематеріального характеру, а також шляхом 
фінансування заходів або діяльності на користь політичної партії. 

 

б) підвищення ефективності системи державного фінансування політичних партій, що, зокрема, 

включає: 

- запровадження системи розподілу коштів державного фінансування, яка забезпечуватиме кращу 

(порівняно із пропорційним розподілом коштів) фінансову підтримку тих партій, які отримали 

меншу підтримку на виборах народних депутатів України (запровадження регресивної або 
змішаної системи розподілу коштів державного фінансування); 

- уточнення умов і порядку отримання додаткового державного фінансування за забезпечення 
гендерного балансу представників політичної партії у Верховній Раді України; 

- уточнення всіх процедур, пов’язаних із реалізацією (відмовою від реалізації) політичними 
партіями свого права на отримання державного фінансування; 

- надання дозволу політичним партіям витрачати кошти державного фінансування на діяльність, 

пов’язану з їхньою участю у виборах, з одночасним скасуванням права таких політичних партій 

на відшкодування витрат на здійснення передвиборної агітації на виборах народних депутатів 
України; 

- встановлення вичерпного переліку заборон щодо витрачання політичними партіями коштів 
державного фінансування (отримання будь-яких послуг від телерадіокомпаній, придбання 

нерухомого майна і транспортних засобів тощо), а також визначення пріоритетних напрямків 
використання цих коштів; 

- закріплення правила, згідно з яким місцеві організації політичної партії можуть отримувати 
бюджетні кошти тільки у тому разі, якщо вони мають для цього окремий рахунок; 

- закріплення за Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язку  розробити 
порядок використання політичними партіями коштів державного фінансування; 

 

   

 

 

в) оптимізацію процедур, пов’язаних із поданням політичними партіями фінансової звітності, що, 
зокрема, включає: 

- встановлення правових підстав для запровадження електронної системи подання звітності 

політичних партій про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

(починає функціонувати після введення її в дію Національним агентством з питань запобігання 
корупції); 

- оптимізації вимог до змісту звіту про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового 

   

 



характеру; 

- більш детальну регламентацію порядку здійснення Національним агентством з питань 

запобігання корупції перевірки звітності політичних партій про майно, надходження, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру (предмет перевірки, вимоги до змісту висновку тощо); 

- запровадження звітування політичних партій про напрямки та обсяги використання коштів 
державного фінансування; 

- більш чітке визначення підстав та умов проведення внутрішньопартійного аудиту; 

- скасування вимоги про обов’язкове проведення зовнішнього незалежного аудиту фінансової 
звітності політичної партії, яка брала участь лише на місцевих виборах; 

- визначення мети, завдань та обсягів зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності 

політичної партії, а також послаблення вимог до компаній, які мають право здійснювати такий 
аудит; 

 

г) підвищення ефективності державного контролю за дотриманням законодавства про 

фінансування політичних партій, що, зокрема, включає: 

- встановлення правових підстав для запровадження автоматизованої перевірки звітності 
політичних партій про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

- встановлення обов’язку надання Національному агентству з питань запобігання корупції у 
режимі реального часу доступу до всіх реєстрів і баз даних, необхідних для повноцінної перевірки 
фінансової звітності політичних партій; 

- надання Національному агентству з питань запобігання корупції права замовляти та отримувати 

платні послуги щодо здійснення моніторингу засобів масової інформації та мережі Інтернет, 

визначення обсягу фактичних витрат на здійснення політичної реклами, визначення фактичної 
вартості отриманих політичною партією внесків у вигляді товарів, робіт, послуг тощо; 

- встановлення обов’язку розкриття банками банківської таємниці на письмову вимогу 

Національного агентства з питань запобігання корупції, якщо така інформація необхідна у йому 

зв’язку з перевіркою фінансової звітності політичних партій (стосовно наявності та/або стану 

рахунків конкретної політичної партії або її структурного утворення, а також руху коштів та 

операцій на рахунках політичної партії або її структурного утворення за конкретний проміжок 
часу); 

- встановлення чітких вимог до висновку, що складається за результатами перевірки фінансової 

звітності політичних партій (у такому висновку обов’язково має бути відображена загальна 

інформація про політичну партію, звітний період тощо, розгорнута інформація про результати 

проведеного аналізу, детальний опис усіх порушень, виявлених під час проведення такого аналізу 

звіту, загальний висновок щодо дотримання вимог законодавства політичною партією, її 
керівництвом, а також фізичними та юридичними особами, які здійснювали на її користь внески); 

- встановлення права уповноважених осіб Національного агентства з питань запобігання корупції 

повертатися до аналізу фінансових звітів, щодо яких уже було затверджено висновки, у разі 

виявлення нових обставин (наприклад, у разі отримання від фізичних чи юридичних осіб 
інформації про виявлені ними порушення); 

- встановлення, що державний контроль за дотриманням законодавства про фінансування 

політичних партій здійснюється лише Національним агентством з питань запобігання корупції 

(зокрема, із Закону України «Про політичні партії в Україні» слід виключити норму щодо 

обов’язку Рахункової палати здійснювати державний контроль за використання політичними 

   

 



партіями коштів державного фінансування); 

 
д) запровадження обмеження на участь у виборчому процесі політичних партій, що систематично 

порушують вимоги законодавства про політичні партії (зокрема, не подають фінансову звітність);  

   
 

 

е) підвищення ефективності системи юридичної відповідальності за порушення порядку 

фінансування політичних партій та подання ними фінансової звітності: збільшення строку 

накладення адміністративного стягнення за такі правопорушення, спрощення порядку складання 

протоколів про їх вчинення, надання уповноваженим особам Національного агентства з питань 

запобігання корупції статусу учасника відповідних судових процесів, запровадження ефективних, 
пропорційних та дієвих стягнень тощо (детальніше про це у розділі 4). 

   

 

 10. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту, спрямованого на забезпечення 

відкритого та прозорого фінансування політичних партій, за участі міжнародних та національних 
експертів. 

2020 рік НАЗК Обговорення проведено, 

законопроект 

доопрацьовано 

 

 11. Подання законопроекту, спрямованого на забезпечення відкритого та прозорого фінансування 

політичних партій, на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2020 рік НАЗК Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 12. Подання законопроекту, спрямованого на забезпечення відкритого та прозорого фінансування 
політичних партій, на розгляд Верховної Ради України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано 

 

 13. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на 

забезпечення відкритого та прозорого фінансування політичних партій. 

2020 рік НАЗК, 

КМУ 

Закон прийнято  

 

14. Внесення змін до Рішення Національного агентства з питань запобігання корупції «Про 

визначення термінів, що вживаються у Законі України «Про політичні партії в Україні» та 

законодавстві України про вибори» від 11 серпня 2016 року №11, щодо удосконалення наведених 
у ньому дефініцій і роз’яснень. 

2021 рік 

НАЗК, 

робоча 

групу з 

питань 

удосконале

ння 

законодавст

ва про 

фінансуван

ня партій 

Зміни внесено.  

 

15. Розробка та затвердження Методології оцінки розміру майнових внесків, внесків роботами, 

послугами, нематеріальними активами, внесків, здійснених шляхом надання переваг, пільг або 

інших вигод нематеріального характеру, а також шляхом фінансування заходів або діяльності на 

користь політичної партії (цей документ має визначати окремі правила визначення розміру 
кожного з таких внесків). 

2021 рік 

НАЗК, 

Мінфін, 

робоча 

групу з 

питань 

удосконале

ння 

законодавст

ва про 

фінансуван

ня партій 

Методологію 

затверджено. 
 

 

16. Розробка та затвердження: 

- Порядку використання політичними партіями коштів державного фінансування; 

- Порядку перевірки Національним агентством з питань запобігання корупції інформації про 
виявлений політичною партією факт порушення порядку надання внеску на її користь; 

2021 рік 

НАЗК, 

робоча 

групу з 

питань 

удосконале

ння 

Всі підзаконні акти 

розроблено та 

затверджено. 

 



- нової Форми та Порядку подання звіту політичної партії про майно, надходження, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру; 

- Форми та Порядку подання звіту політичної партії про напрямки та обсяги використання коштів 
державного фінансування; 

- Порядку проведення перевірки звітності політичних партій про майно, надходження, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, а також форми висновку, що складається за результатами 
такої перевірки; 

- Порядку проведення перевірки звітності політичних партій про напрямки та обсяги 

використання коштів державного фінансування, а також форми висновку, що складається за 
результатами такої перевірки35. 

законодавст

ва про 

фінансуван

ня партій 

 
17. Розробка та впровадження електронної системи подання та оприлюднення звітів політичних 

партій про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 
2021 рік НАЗК 

Електронна система 

подання та 

оприлюднення звітів 

політичних партій 

функціонує. 

 

 
18. Розробка та запровадження автоматизованої системи перевірки звітності політичних партій 
про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

2021 рік НАЗК 

Автоматизована система 

перевірки звітності 

політичних партій 

функціонує. 

 

 19. Забезпечення оперативного заповнення вакансій у профільному департаменті Національного 
агентства з питань запобігання корупції висококваліфікованими кадрами. 

Постійно НАЗК В середньому протягом 

року заповнено 95% 

посад 

 

 

20. Забезпечення повноцінного функціонування територіальних підрозділів Національного 

агентства з питань запобігання корупції з перевірки інформації про доходи та витрати політичних 

партій на регіональному та місцевому рівнях, визначення обсягів політичної реклами та витрат на 

її розробку та поширення тощо, а також забезпечення взаємодії цих підрозділив з місцевими 
громадськими активістами (у разі створення таких підрозділів). 

Протягом 

6 місяців 

з дня 

створення 

таких 

підрозділі

в 

НАЗК 

Територіальні підрозділі 

здійснюють відповідні 

функції. 

 

 

21. Забезпечення постійного підвищення кваліфікації (навчання, тренінги тощо) працівників, які 

відповідають за перевірку фінансової звітності політичних партій, а також виявлення та 

документування, вчинених правопорушень (в частині роботи з відкритими реєстрами, з формами 
та способами отримання інформації за запитами, здійснення перевірок тощо). 

Щорічно НАЗК 100% працівників 

пройшли навчання 

 

 

22. Запровадження в межах Департаменту з питань запобігання політичній корупції 

Національного агентства з питань запобігання корупції спеціалізації працівників (зокрема, бажано 

визначити коло осіб з поглибленими знаннями матеріального та процесуального права, які 

здійснюватимуть юридичний супровід адміністративних і кримінальних матеріалів у органах 
Національної поліції та судах). 

2021–

2022 роки 
НАЗК 

Спеціалізації 

працівників 

Департаменту з питань 

запобігання політичній 

корупції запроваджено. 

 

 23. Запровадження у профільному департаменті Національного агентства з питань запобігання 

корупції електронної автоматизованої системи управління справами, яка, зокрема, 

забезпечуватиме об’єктивний та неупереджений розподіл справ між особами, уповноваженими 
здійснювати державний контроль за фінансуванням політичних партій та їхньою звітністю 
(аналіз, перевірка, складання протоколів тощо). 

2021–

2022 роки 

НАЗК Електронна 

автоматизована система 

управління справами 

функціонує 

 

                                                   
35 З урахуванням рекомендації 1 для України за результатами Четвертого раунду оцінювання GRECO.  



 24. Забезпечення профільного департаменту Національного агентства з питань запобігання 

корупції підтримкою фахівців у сфері інформаційних технологій задля розробки програмних 
інструментів моніторингу, перевірки, збору інформації тощо. 

2021–

2022 роки 

НАЗК Підтримкою фахівців у 

сфері інформаційних 

технологій забезпечено 

 

 25. Розробка та впровадження автоматизованого програмного забезпечення, яке дозволить 

швидко та ефективно здійснювати пошук інформації у різних державних реєстрах та базах даних. 

2021–

2022 роки 

НАЗК Програмне забезпечення 

розроблено та 

впроваджено 

 

 26. Налагодження співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

державними та комунальними підприємствами щодо оперативного надання інформації, 

необхідної для здійснення перевірки фінансової звітності політичних партій, осіб, які здійснюють 
внески на користь політичних партій, визначення обсягів та вартості політичної реклами тощо. 

Постійно НАЗК Співпрацю 

налагоджено, укладено 

меморандуми про 

співпрацю 

 

 27. Налагодження роботи з виданням приписів про усунення політичними партіями допущених 

правопорушень, відповідно до статті 20 Закону «Про політичні партії в Україні» (у разі 

невиконання ними вимог законодавства щодо обов’язкового відкриття банківських рахунків, 
приведення статутів до нових вимог законодавства тощо). 

Постійно НАЗК 

Роботи з виданням 

приписів налагоджено. 

 

 

28. Надання Національному агентству з питань запобігання корупції у режимі реального часу 

доступу до всіх реєстрів і баз даних, необхідних для повноцінної перевірки фінансової звітності 
політичних партій. 

2020 рік ОДВ, ОМС 
Доступу до всіх реєстрів 

і баз даних надано. 
 

 

29. Забезпечення проведення постійного моніторингу засобів масової інформації, мережі Інтернет, 

а також зовнішньої та внутрішньої реклами (в тому числі шляхом замовлення та отримання 
платних послуг з медіа-моніторингу) з метою виявлення: 

- майнових внесків, внесків роботами, послугами та нематеріальними активами, які не були 
відображені у фінансовій звітності таких політичних партій; 

- внесків, здійснених шляхом надання політичній партії переваг, пільг або інших вигод 

нематеріального характеру або шляхом фінансування заходів чи діяльності на користь політичної 
партії, які не були відображені у фінансовій звітності таких політичних партій; 

- фактичних обсягів політичної реклами і витрат на її розробку та поширення. 

Постійно НАЗК 
Постійний моніторинг 

запроваджено. 
 

 30. Налагодження ефективної комунікації з громадськими активістами та журналістами-

розслідувачами в контексті фіксації та документування виявлених ними правопорушень, аналізу 
наданої інформації тощо. 

Постійно НАЗК 

Комунікацію 

налагоджено 

 

 

31. Забезпечення вчасного опублікування на офіційному веб-сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупції: 

- звітів політичних партій про майно, надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

- висновків, підготовлених за результатами перевірки звітності політичних партій про майно, 

надходження, витрати і зобов’язання фінансового характеру, які мають містити розгорнуту 
інформацію про хід та результати такої перевірки; 

- інформації про встановлення ознак правопорушень у сфері забезпечення законності та 
прозорості політичних фінансів як того вимагає Закон України «Про політичні партії в Україні». 

Постійно НАЗК 

Опублікування цих 

документів та/або 

інформації відбувається 

вчасно. 

 

      

3. Забезпечення 

відкритого та 

32. Розробка законопроекту (з урахуванням рекомендацій, наданих Україні Групою держав проти 

корупції та Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ), спрямованого на 

2020 рік Мін’юст, 

ЦВК, НАЗК 

Законопроект 

розроблено.  



прозорого 

фінансування 

передвиборної 

агітації на 

загальнодержавни
х і місцевих 

виборах, 

посилення 

політичної 

конкуренції на 

виборах за 

рахунок 

політичних партій 

і кандидатів, які не 

мають значних 

фінансових 
ресурсів36. 

забезпечення відкритого та прозорого фінансування передвиборної агітації, що, зокрема, включає: 

- запровадження ефективних механізмів скорочення вартості проведення передвиборної агітації 

на загальнодержавних та місцевих виборах (встановлення / зменшення граничних розмірів 

виборчих фондів, запровадження обмежень на проведення передвиборної агітації на телебаченні, 
радіо, соціальних мережах тощо); 

- встановлення безпосередньо у законодавстві про вибори вичерпних переліків осіб, яким 

забороняється здійснювати добровільні внески до тих чи інших виборчих фондів, обмежень щодо 
розміру добровільних внесків від фізичних чи юридичних осіб та правил здійснення таких внесків 

(вилучити із законодавства про вибори всі посилання на частини першу – третю статті 15 Закону 
України «Про політичні партії в Україні»); 

- встановлення на всіх видах виборів заборони фізичним та юридичним особам здійснювати 
фінансування будь-яких заходів передвиборної агітації за рахунок власних коштів; 

- закріплення у законодавстві про всі види виборів однакових правил поведінки розпорядників 

виборчих фондів у разі надходження на рахунки виборчих фондів добровільних внесків, наданих з 

порушенням встановленої законодавством процедури (йдеться, передусім, про узгодження 

відповідних норм Закону України «Про вибори Президента України» та Закону України «Про 
вибори народних депутатів України»); 

- перегляд та узгодження між собою строків подання фінансових звітів про надходження та 
використання коштів виборчих фондів; 

- встановлення правових підстав для запровадження електронної системи подання звітності про 

надходження та використання коштів виборчих фондів (починає функціонувати після введення її 
в дію Центральною виборчою комісією); 

- встановлення, що державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо порядку 

проведення передвиборної агітації та її фінансування покладається на Центральну виборчу 

комісію, а в окремих випадках – ще й на окружні та територіальні виборчі комісії (зокрема, із усіх 

законів про вибори слід виключити вказівки на те, що такий контроль чи його частину здійснює 
Національне агентство з питань запобігання корупції); 

- надання Центральній виборчій комісії права складати протоколи про вчинення адміністративних 
правопорушень, пов’язаних із проведенням передвиборної агітації; 

- встановлення правил взаємодії Центральної виборчої комісії, окружних і територіальних 

виборчих комісій з Національним агентством з питань запобігання корупції під час аналізу 
інформації про надходження та витрачання коштів виборчих фондів політичних партій. 

 33. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту, спрямованого на забезпечення 

відкритого та прозорого фінансування передвиборної агітації, за участі міжнародних та 
національних експертів. 

2020 рік Мін’юст, 

ЦВК, НАЗК 

Обговорення проведено, 

законопроект 

доопрацьовано 

 

 34. Подання законопроекту, спрямованого на забезпечення відкритого та прозорого фінансування 
передвиборної агітації, на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2020 рік Мін’юст Законопроект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 35. Подання законопроекту, спрямованого на забезпечення відкритого та прозорого фінансування 

передвиборної агітації, на розгляд Верховної Ради України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано на 

розгляд Верховної Ради 

України і зареєстровано 

 

                                                   
36 З урахуванням рекомендацій 1, 2, 8, 9 для України за результатами Третього раунду оцінювання GRECO «Прозорість фінансування партій». 



 36. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на 
забезпечення відкритого та прозорого фінансування передвиборної агітації. 

2020 рік КМУ, 

Мін’юст, 

ЦВК, НАЗК 

Закон прийнято  

 

37. Розробка та затвердження Порядку здійснення Центральною виборчою комісією окружними 

та територіальними виборчими комісіями контролю за дотриманням правил проведення 
передвиборної агітації на загальнодержавних і місцевих виборах. 

2021 рік 

ЦВК 
Порядок розроблено та 

затверджено. 
 

 

38. Розробка та затвердження системи нових нормативно-правових актів, якими встановлюється 

порядок здійснення контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих 
фондів на загальнодержавних та місцевих виборах. 

2020 рік 

ЦВК 

Всі необхідні 

нормативно-правові 

акти прийняті. 

 

 39. Забезпечення навчання (підвищення кваліфікації) працівників Центральної виборчої комісії, 
окружних та територіальних виборчих комісій щодо здійснення контролю за: 

- дотриманням правил проведення передвиборної агітації на загальнодержавних і місцевих 
виборах; 

- надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів на загальнодержавних та 
місцевих виборах. 

Протягом 

6 місяців 

до 

початку 

виборчого 

процесу 

ЦВК Мінімум 95% 

працівників пройшли 

навчання 

 

 
40. Розробка та впровадження електронної системи подання звітності про надходження та 
використання коштів виборчих фондів. 

2020 рік 

ЦВК 

Електронна система 

подання звітності про 

надходження та 

використання коштів 

виборчих фондів 

функціонує. 

 

 
41. Розробка та впровадження автоматизованої системи перевірки звітності про надходження та 

використання коштів виборчих фондів. 

2020 рік 

ЦВК 

Автоматизована система 

перевірки звітності про 

надходження та 

використання коштів 

виборчих фондів 

функціонує. 

 

 42. Розробка та впровадження автоматизованого програмного забезпечення, яке дозволить 
швидко та ефективно здійснювати пошук інформації у різних державних реєстрах та базах даних. 

2020 рік ЦВК Програмне забезпечення 

розроблено та 

впроваджено 

 

 

43. Забезпечення проведення моніторингу засобів масової інформації, мережі Інтернет, а також 

зовнішньої та внутрішньої реклами (в тому числі шляхом замовлення та отримання платних 

послуг з медіа-моніторингу) з метою виявлення фактичних обсягів витрат на проведення 

передвиборної агітації політичними партіями та кандидатами, дотримання ними правил 

проведення передвиборної агітації, а також аналізу достовірності інформації, наданої у 
фінансових звітах про надходження та використання коштів виборчих фондів. 

Під час 

виборчого 

процесу 

та за 3 

місяці до 

нього 

ЦВК 
Моніторинг 

забезпечено.  
 

 

44. Надання Центральній виборчій комісії у режимі реального часу доступу до всіх реєстрів і баз 

даних, необхідних для здійснення контролю за дотриманням правил проведення передвиборної 

агітації, надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів на загальнодержавних 
та місцевих виборах. 

2021 рік 

ОДВ, ОМС 
Доступ до реєстрів і баз 

даних надано. 
 

 45. Налагодження співпраці з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

державними та комунальними підприємствами щодо оперативного надання інформації, 
необхідної для здійснення контролю дотриманням правил проведення передвиборної агітації, а 

також надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів на загальнодержавних та 

Постійно ЦВК Співпрацю 

налагоджено, укладено 

меморандуми про 

співпрацю 

 



місцевих виборах. 

 46. Налагодження ефективної комунікації з громадськими активістами та журналістами-

розслідувачами в контексті фіксації та документування виявлених ними правопорушень, аналізу 
наданої інформації тощо. 

Постійно 

ЦВК 
Комунікацію 

налагоджено. 

 

 

47. Забезпечення вчасного опублікування на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії 

фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів у форматі відкритих 
даних. 

Постійно 

ЦВК 

Звіти публікуються 

вчасно та у форматі 

відкритих даних.  

 

 

3.2. Доброчесність у діяльності публічної служби 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Налагодження 

ефективної роботи 

з поступового 
приведення 

діяльності 

публічної служби 

в Україні до 

міжнародних 

стандартів 
урядування. 

1. Забезпечення подальшого приведення діяльності публічної служби в Україні у відповідність до 

міжнародних стандартів урядування шляхом реалізації принципів державного управління, 

сформульованих експертами Програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту 

(SIGMA) (The Principles of Public Administration (2017 edition) / SIGMA. – 2017), використовуючи 

відповідну методологічну основу (Methodological Framework for the Principles of Public 
Administration (November 2017) / SIGMA. – 2017). 

Постійно КМУ 

Оцінки (бали), 

отримані під час 

наступного 

вимірювання 

експертами SIGMA 

стану реалізації в 

Україні принципів 

державного 

управління 

 

 

2. Врахування рекомендацій, сформульованих експертами Програми SIGMA у звіті про базові 

вимірювання щодо реалізації принципів державного управління в Україні (Baseline Measurement 
Report: The Principles of Public Administration. Ukraine. June 2018 / SIGMA. – 2018). 

2020–2021 

роки 
КМУ 

Висновки щодо стану 

реалізації цих 

рекомендацій, 

сформульовані у 

наступному звіті 

експертів SIGMA 

щодо стану реалізації 

в Україні принципів 

державного 

управління 

 

 

3. Забезпечення вчасної та ефективної реалізації всіх заходів, передбачених Стратегією 

реформування державного управління на період до 2021 року та планом заходів з її реалізації. 

Забезпечення щорічного уточнення Плану заходів з реалізації Стратегії реформування 
державного управління України на 2019-2021 роки. 

2020–2021 

роки 

КМУ, 

ЦОВВ, інші 

ОДВ 

Щоквартальні звіти 

ЦОВВ, узагальнення, 

здійснені 

Координаційною 

радою з питань 

реформування 

державного 

управління 

 

      

2. Забезпечення 

подальшого 

4. Розробка проекту нового Закону України «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи 

виконавчої влади», який закріплюватиме умови та можливості для подальшого реформування 
2020 рік КМУ 

Законопроект 

розроблено 
 



реформування 

організації та 

діяльності 

Кабінету Міністрів 

України, 
міністерств та 

інших 

центральних 

органів виконавчої 
влади37. 

організації та діяльності Кабінету міністрів України та центральних органів виконавчої влади (в 

тому числі передбачатиме внесення змін до Закону України «Про державну службу», якими буде 
запроваджено чітке розмежування функцій міністра і державного секретаря). 

 5. Проведення обговорення та доопрацювання проекту нового Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України та центральні органи виконавчої влади» за участі міжнародних та 
національних експертів. 

2020 рік КМУ 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано 

 

 6. Подання проекту нового Закону України «Про Кабінет Міністрів України та центральні органи 
виконавчої влади» на розгляд Верховної Ради України. 2020 рік КМУ 

Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано 

 

 7. Сприяння прийняттю Верховною Радою України нового Закону України «Про Кабінет 
Міністрів України та центральні органи виконавчої влади». 

2020 рік КМУ Закон прийнято 
 

 8. Забезпечення ефективного впровадження змін у діяльності міністерств, обумовлених 

призначенням державних секретарів та інших фахівців з питань реформ, що зокрема включає: 
 СКМУ  

 

 а) розробку професійних стандартів діяльності державних секретарів; 
2020 рік НАДС 

Професійні стандарти 

діяльності державних 

секретарів розроблено 

 

 б) проведення оцінки результатів роботи державних секретарів відповідно до ключових 
показників ефективності та, за необхідності, прийняття відповідних кадрових рішень; 2020 рік НАДС, 

Оцінку результатів 

роботи державних 

секретарів проведено. 

 

 в) постійне підвищення рівня знань державних секретарів, інших представників вищого корпусу 

державної служби та фахівців з питань реформ, а також набуття ними всіх необхідних навичок, 
формування «доброї практики» державних секретарів; 

Постійно НАДС 

Щорічно навчанням 

охоплюється не 

менше 90% 

державних секретарів, 

інших представників 

вищого корпусу 

державної служби та 

фахівців з питань 

реформ 

 

 г) забезпечення експертного та консультаційного супроводу діяльності державних секретарів та 
інших фахівців з питань реформ. Постійно НАДС 

Експертний та 

консультаційний 

супровід забезпечено 

 

 9. Реорганізація апаратів всіх міністерств, що передусім включає: 
2020 рік 

КМУ, 

міністерств

а 

Реорганізацію 

здійснено 

 

                                                   
37 З урахуванням: а) рекомендацій 14, 20 для України за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання GRECO; б) рекомендацій 2.1.–2.9. для України за результатами Четвертого раунду моніторингу 

Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії; в) рекомендацій, сформульованих експертами Програми SIGMA у звіті про базові вимірювання щодо реалізації в Україні принципів 

державного управління (Baseline Measurement Report: The Principles of Public Administration. Ukraine. June 2018). 



 а) створення у всіх міністерствах директорату політики та директорату стратегічного планування 
та європейської інтеграції; 2020 рік 

КМУ, 

міністерств

а 

Зазначені директорати 

створено у всіх 

міністерствах 

 

 б) запровадження прозорих процедур підготовки та прийняття урядових рішень на основі 

«аналізу політики» з належними публічними консультаціями; 2020 рік 

КМУ, 

міністерств

а 

Урядові рішення 

приймаються за такою 

процедурою 

 

 
10. Підвищення ефективності функціонування директоратів у міністерствах, що, зокрема, має 
передбачати: 

    

 а) доукомплектування директоратів; 2020 рік 

КМУ, 

міністерств

а 

Директорати 

доукомплектовано 
 

 б) спрощення у них внутрішнього документообігу та покращення внутрішньої комунікації; 2020 рік 

КМУ, 

міністерств

а 

Документообіг 

спрощено, внутрішню 

комунікацію – 

покращено. 

 

 в) покращення умов праці робітників директоратів; 2020 рік 

КМУ, 

міністерств

а 

Покращено умови 

праці робітників 

директоратів 

 

 д) забезпечення можливості професійного росту та навчання працівників директоратів; Постійно 

КМУ, 

міністерств

а 

Можливість навчання 

та професійного росту 

забезпечено 

 

 11. Запровадження в усіх міністерствах практики аналізу політики та стратегічного планування. Постійно 

КМУ, 

міністерств

а 

Запроваджено 

перманентний аналіз 

політики всіма 

міністерствами, 

стратегічне 

планування 

запроваджене. 

 

      

3. Подальша 

реалізації реформи 

державної 
служби38. 

12. Розробка законопроекту, спрямованого на удосконалення законодавства про державну службу 
(передусім Закону України «Про державну службу»), зокрема шляхом: 

- удосконалення процедури конкурсного відбору на посади державної служби; 

- підвищення рівня незалежності, професійності та прозорості у діяльності Комісії з питань 

вищого корпусу державної служби (зокрема, необхідно переглянути підхід щодо участі в її роботі 

керівників органів влади, замінивши їх на представників цих органів із обов’язковим 
проведенням для них тестування на здатність виконувати обов’язки члена цієї Комісії);  

- реформування системи оплати праці державних службовців з метою підвищення рівня їх 

заробітної плати за умови забезпечення стабільності державних фінансів (при цьому оплата праці 

державних службовців має ґрунтуватися на класифікації робіт/посад та відповідати принципам 
державного управління); 

- суттєвого доопрацювання інституту дисциплінарної відповідальності державних службовців 

2020 рік НАДС Законопроект 

розроблено 

 

                                                   
38 З урахуванням: а) рекомендації 20 для України за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання GRECO; б) рекомендацій 2.1.–2.9. для України за результатами Четвертого раунду моніторингу 

Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії; в) рекомендацій, сформульованих експертами Програми SIGMA у звіті про базові вимірювання щодо реалізації в Україні принципів 

державного управління (Baseline Measurement Report: The Principles of Public Administration. Ukraine. June 2018). 



(йдеться, передусім, про потребу перегляду підстав для притягнення державних службовців до 

дисциплінарної відповідальності, суттєвого збільшення терміну, протягом якого державний 

службовець може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, більш чіткого 

визначення підстав і правил ініціювання дисциплінарного провадження, оптимізації процедури 

проведення дисциплінарного провадження, більш чіткого визначення обставин, що пом’якшують 
чи обтяжують дисциплінарне стягнення, розширення спектру дисциплінарних стягнень та чіткого 
визначення правил призначення дисциплінарного стягнення); 

- надання головам місцевих державних адміністрацій статусу державного службовця. 

 13. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту, спрямованого на удосконалення 

законодавства про держану службу, за участі міжнародних та національних експертів. 

2020 рік НАДС Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано 

 

 14. Подання законопроекту, спрямованого на удосконалення законодавства про держану службу, 

на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2020 рік НАДС Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 15. Подання законопроекту, спрямованого на удосконалення законодавства про держану службу, 
на розгляд Верховної Ради України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано 

 

 16. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на 
удосконалення законодавства про держану службу. 

2020 рік НАДС, 

КМУ 

Закон прийнято  

 17. Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів (змін до них), спрямованих на 

імплементацію нових правил і процедур. 

2021 рік НАДС, 

КМУ, 

міністерств

а, інші ОДВ 

Підзаконні 

нормативно-правові 

акти, спрямовані на 

реалізацію норм 

закону прийнято. 

 

 18. Підвищення ефективності проведення конкурсів на займання посад державної служби 

(забезпечення більш якісної роботи конкурсних комісій, кращого інформування населення про 
оголошені конкурси тощо). 

2020 рік НАДС, 

ОДВ, 

керівники 

державної 

служби, 

конкурсні 

комісії 

Середній показник по 

Україні щодо 

кількості осіб, які 

претендують на 

зайняття посад 

державної служби 

складає не менше 5 

осіб на одну вакансію. 

 

 19. Удосконалення системи оцінювання діяльності державних службовців, що включає 

впровадження нової системи індивідуального оцінювання результатів діяльності державних 
службовців. 

2021 рік НАДС, 

ОДВ 

Систему 

індивідуального 

оцінювання 

результатів діяльності 

державних службовців 

впроваджено 

 

 20. Формування висококваліфікованої та компетентної групи фахівців з питань реформи 

державної служби, що передусім включає: 

2020 рік НАДС, 

Конкурсні 

комісії, 

служби 

управління 

персоналом 

Висококваліфіковану 

та компетентну групу 

фахівців з питань 

реформи державної 

служби сформовано 

 

 а) забезпечення проведення відкритих та чесних конкурсів на посади фахівців з питань реформи 
державної служби; 

2020 рік Конкурсні 

комісії 

Проведено відкриті та 

чесні конкурси на 

 



посади ФПР 

 б) розробку типових завдань роботи фахівців з питань реформи державної служби; 2020 рік НАДС, 

служби 

управління 

персоналом  

Типові завдання 

роботи ФПР 

розроблено 

 

 в) розробку ключових показників ефективності роботи фахівців з питань реформи державної 
служби; 

2020 рік НАДС, 

служби 

управління 

персоналом  

Ключові показники 

ефективності роботи 

ФПР розроблено 

 

 г) забезпечення систематичного оцінювання роботи фахівців з питань реформи державної служби 
відповідно до завдань і показників, зазначених у пунктах «б» і «в». 

2020 рік НАДС, 

служби 

управління 

персоналом  

Забезпечено щорічне 

оцінювання роботи 

ФПР 

 

 21. Запровадження ефективної системи управління людськими ресурсами на державній службі, 
що, зокрема, включає: 

    

 а) оприлюднення на сайті Кабінету Міністрів України інформації щодо фактичної чисельності 

працівників органів державного управління; 

2020 рік НАДС, 

КМУ 

Зазначена інформація 

оприлюднюється на 

сайті КМУ 

 

 б) визначення оптимальної кількості державних службовців з урахуванням функцій та 
організаційної структури державних органів; 

2021 рік НАДС, 

КМУ 

Оптимальну 

чисельність 

державних службовців 

визначено 

 

 в) здійснення оптимізації чисельності працівників органів державної влади; 2021 рік НАДС, 

КМУ 

Чисельності 

працівників органів 

державної влади 

оптимізовано. 

 

 г) розробку та затвердження методики проведення прозорого оперативного моніторингу 

чисельності працівників органу державного управління та витрат на оплату їхньої праці; 

2021 рік НАДС, 

КМУ 

Зазначену методику 

затверджено 

 

 д) забезпечення повноцінного функціонування інформаційної системи управління людськими 
ресурсами на державній службі; 

2021 рік НАДС, 

КМУ 

ІСУЛР повноцінно 

функціонує 

 

 е) встановлення обов’язку для всіх органів державної влади розробляти та дотримуватися 

внутрішні стратегії розвитку персоналу та управління людськими ресурсами, а також готувати 
внутрішні звіти та прогнози у сфері управління персоналом; 

2021 рік НАДС, 

КМУ, ОДВ 

Стратегії розвитку 

персоналу та 

управління 

людськими ресурсами 

розроблено 

щонайменше у 95% 

державних органів.  

Внутрішні звіти та 

прогнози у сфері 

управління 

персоналом готуються 

щонайменше у 90% 

державних органів 

 

 є) встановлення чітких стандартизованих вимог щодо розробки посадових інструкцій; розробка та 

затвердження методики оцінки посад з метою їхньої категоризації. 

2021 рік НАДС, 

КМУ 

Закріплено чіткі 

стандартизовані 

вимоги щодо 

розробки посадових 

інструкцій 

 



 22. Реформування системи навчання та підвищення кваліфікації державних службовців, що 
зокрема включає: 

2020 рік НАДС Систему навчання та 

підвищення 

кваліфікації 

державних службовців 

реформовано 

 

 а) модернізацію методики проведення аналізу потреб у навчанні державних службовців; 2020 рік НАДС Методику проведення 

аналізу потреб у 

навчанні державних 

службовців 

модернізовано 

 

 б) затвердження методики розроблення типової індивідуальної програми підвищення рівня 

професійної компетентності державного службовця; 

2020 рік НАДС Методику 

розроблення типової 

індивідуальної 

програми підвищення 

рівня професійної 

компетентності 

державного 

службовця розроблено 

 

 в) запровадження спеціальних програм розвитку вищого корпусу державної служби; 2020 рік НАДС Спеціальні програми 

розвитку вищого 

корпусу державної 

служби запроваджено. 

 

 г) розробку нового Положення про систему професійного навчання; 2020 рік НАДС Розроблено нове 

Положення про 

систему професійного 

навчання. 

 

 д) створення при Національному агентстві України з питань державної служби центрів 

професійного навчання; 

2020–2021 

роки 

НАДС При НАДС створено 

центри професійного 

навчання 

 

 е) передавання функцій з професійного навчання державних службовців від Національної 

академії державного управління при Президентові України до центрів професійного навчання, 
створених при Національному агентстві України з питань державної служби. 

2021–2023 

роки 

КМУ, 

МОН, 

НАДС, 

НАДУ при 

Президенто

ві України  

Функції з 

професійного 

навчання державних 

службовців передано 

до центрів 

професійного 

навчання, створених 

при НАДС. 

 

 23. Підвищення рівня інституційної спроможності Національного агентства України з питань 

державної служби, що передусім, включає: 

    

 а) оновлення положення про структурні підрозділи Національного агентства України з питань 
державної служби; 

2020 рік НАДС Положення про 

структурні підрозділи 

НАДС оновлено.  

 

 б) оновлення положення про посадові інструкції співробітників Національного агентства України 

з питань державної служби. 

2020 рік НАДС Положення про 

посадові інструкції 

співробітників НАДС 

оновлено. 

 

      

4. Впровадження 
24. Розробка проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» (на основі тексту 

2020 рік Мін’юст Законопроект 

розроблено. 
 



загальної 

адміністративної 

процедури та 

обов’язкових 

публічних 
консультацій 

перед прийняттям 

законів та інших 

нормативно-
правових актів39. 

законопроекту «Про адміністративну процедуру» № 9456) який, зокрема, визначатиме:  

- право особи бути вислуханою перед загрозою прийняття несприятливого адміністративного 
акта;  

- категорію «заінтересованих осіб», що має сприяти прийняттю збалансованих рішень, які 
законно врівноважують публічні інтереси та різні приватні інтереси;  

- особливості адміністративного провадження у справах з великою кількістю осіб, що дозволить 

враховувати думку великого кола заінтересованих осіб (наприклад, при масштабних будівельних 
проектах тощо);  

- обов’язок адміністративних органів мотивувати свої рішення та зазначати порядок їх 
оскарження, що сприятиме ухваленню більш законних рішень, а також спонукатиме громадян та 
бізнес використовувати правові механізми захисту в ситуації незаконних рішень;  

- набрання чинності адміністративним актом з моменту доведення його до відома особи (осіб), що 
посилить правову визначеність, зменшить корупційні ризики для ухвалення «таємних» рішень;  

- нові умови для ефективного оскарження адміністративних актів в адміністративному порядку. 
Зокрема, досудове оскарження із залученням до цього процесу представників громадськості; 

- порядок припинення дії адміністративних актів, в тому числі у разі відкликання, визнання 
недійсним, скасування. 

 25. Проведення обговорення та доопрацювання проекту Закону України «Про адміністративну 
процедуру» за участі міжнародних та національних експертів. 

2020 рік Мін’юст Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 26. Подання проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

2020 рік Мін’юст Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 27. Подання проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» на розгляд Верховної 
Ради України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано 

 

 28. Сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України «Про адміністративну 
процедуру». 

2020 рік КМУ Закон прийнято.  

 29. Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 

імплементацію норм Закону України «Про адміністративну процедуру» та приведення у 
відповідність до його норм інших підзаконних нормативно-правових актів. 

2020–2021 

роки 

КМУ, 

міністерств

а, інші 

ЦОВВ 

Всі необхідні 

підзаконні 

нормативно-правові 

акти прийнято. 

 

 30. Проведення навчальних заходів (тренінгів) для державних службовців та службовців органів 

місцевого самоврядування щодо застосування загальної адміністративної процедури. 

Постійно СКМУ, 

МОН, 

НАДС 

Забезпечено 

систематичне 

проведення 

навчальних заходів 

щодо застосування 

загальної 

адміністративної 

 

                                                   
39 З урахуванням рекомендації 14 для України за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання GRECO, рекомендації 2.17 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної 

мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії (рекомендації 3.3. для України за результатами Третього раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної 

Азії), а також рекомендацій, сформульованих експертами Програми SIGMA у звіті про базові вимірювання щодо реалізації в Україні принципів державного управління (Baseline Measurement Report: The Principles 

of Public Administration. Ukraine. June 2018). 



процедури. 

 31. Розробка проекту Закону України «Про публічні консультації» (на основі тексту 

законопроекту «Про публічні консультації» № 7453), який визначатиме порядок проведення 

консультацій з громадянами та суб’єктами господарювання усіма органами влади щодо проектів 
нормативно-правових актів, які вони розробляють і документів політики. 

2020 рік Мін’юст 
Законопроект 

розроблено. 
 

 32. Проведення обговорення та доопрацювання проекту Закону України «Про публічні 

консультації» за участі міжнародних та національних експертів. 

2020 рік Мін’юст Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 33. Подання проекту Закону України «Про публічні консультації» на розгляд Кабінету Міністрів 

України. 

2020 рік Мін’юст Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 34. Подання проекту Закону України «Про публічні консультації» на розгляд Верховної Ради 
України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано 

 

 35. Сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України «Про публічні 
консультації». 

2020 рік КМУ Закон прийнято.  

 36. Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 

імплементацію норм Закону України «Про публічні консультації» та приведення у відповідність 
до його норм інших підзаконних нормативно-правових актів. 

2021 рік КМУ, 

міністерств

а, інші 

ЦОВВ 

Всі необхідні 

підзаконні 

нормативно-правові 

акти прийнято. 

 

 37. Проведення навчальних заходів (тренінгів) для державних службовців та службовців органів 
місцевого самоврядування щодо проведення публічних консультацій. 

Постійно СКМУ, 

МОН, 

НАДС 

Забезпечено 

систематичне 

проведення 

навчальних заходів 

щодо проведення 

публічних 

консультацій. 

 

      

5. Мінімізація 

корупційних 
ризиків у сфері 

надання 

адміністративних 
послуг 

38. Розробка проекту Закону України «Про адміністративний збір», який, зокрема, визначатиме:  

- поняття, види та функції адміністративного збору; 

- принципи встановлення, сплати та використання адміністративного збору; 

- порядок визначення розмірів адміністративних зборів на основі складу витрат; 

- чіткі критерії розмірів адміністративних зборів; 

- особливості встановлення мінімального / максимального та підвищеного / зниженого розміру 
адміністративного збору; 

- конкретні розміри адміністративних зборів та визначення меж їх розмірів; 

- адміністративні послуги, які надаються на безоплатній основі; 

- чіткий порядок та способи сплати адміністративного збору; 

- принцип цільового використання коштів, що надходять від сплати адміністративного збору. 

2020 рік Мінфін, 

Мінекономр

озвитку 

Законопроект 

розроблено. 

 

 39. Проведення обговорення та доопрацювання проекту Закону України «Про адміністративний 

збір» за участі міжнародних та національних експертів. 

2020 рік Мінфін, 

Мінекономр

озвитку 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

 



доопрацьовано. 

 40. Подання проекту Закону України «Про адміністративний збір» на розгляд Кабінету Міністрів 
України. 

2020 рік Мінфін, 

Мінекономр

озвитку 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 41. Подання проекту Закону України «Про адміністративний збір» на розгляд Верховної Ради 

України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано 

 

 42. Сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону України «Про адміністративний 

збір». 

2020 рік КМУ Закон прийнято.  

 43. Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 

імплементацію норм Закону України «Про адміністративний збір», та приведення у відповідність 
до його норм інших підзаконних нормативно-правових актів. 

2021 рік КМУ, 

міністерств

а, інші 

ЦОВВ 

Всі необхідні 

підзаконні 

нормативно-правові 

акти прийнято. 

 

 44. Розробка законопроекту щодо децентралізації повноважень з надання адміністративних 

послуг з реєстрації актів цивільного стану (на основі тексту законопроекту «Про внесення змін до 

Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та деяких інших 

законодавчих актів України щодо децентралізації та наближення до громадян адміністративних 
послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» № 6150). 

2021 рік Мін’юст 
Законопроект 

розроблено. 
 

 45. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту щодо децентралізації повноважень 

з надання адміністративних послуг з реєстрації актів цивільного стану за участі міжнародних та 
національних експертів. 

2021 рік Мін’юст Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 46. Подання законопроекту щодо децентралізації повноважень з надання адміністративних послуг 
з реєстрації актів цивільного стану на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2021 рік Мін’юст Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 47. Подання законопроекту щодо децентралізації повноважень з надання адміністративних послуг 

з реєстрації актів цивільного стану на розгляд Верховної Ради України. 

2021 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано 

 

 48. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту щодо децентралізації 

повноважень з надання адміністративних послуг з реєстрації актів цивільного стану. 

2021 рік КМУ Закон прийнято.  

 49. Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 

імплементацію норм цього Закону, та приведення у відповідність до його норм інших 
підзаконних нормативно-правових актів. 

2021–2022 

роки 

КМУ, 

міністерств

а, інші 

ЦОВВ 

Всі необхідні 

підзаконні 

нормативно-правові 

акти прийнято. 

 

 50. Забезпечення повної інтеграції послуг з реєстрації актів цивільного стану до центрів надання 
адміністративних послуг.  

2021–2022 

роки 

Мін’юст, 

ОДВ, 

ЦНАП 

Всі послуги з 

реєстрації актів 

цивільного стану 

інтегровано до ЦНАП.  

 

 
51. Розробка законопроекту щодо передання повноважень з реєстрації земельних ділянок від 

Держгеокадастру до органів місцевого самоврядування. 

2021 рік Мінагропол

ітики, 

Держгеокад

астр 

Законопроект 

розроблено. 
 

 52. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту щодо передання повноважень з 

реєстрації земельних ділянок від Держгеокадастру до органів місцевого самоврядування за участі 

2021 рік Мінагропол

ітики, 

Обговорення 

проведено, 

 



міжнародних та національних експертів. Держгеокад

астр 

законопроект 

доопрацьовано. 

 53. Подання законопроекту щодо передання повноважень з реєстрації земельних ділянок від 

Держгеокадастру до органів місцевого самоврядування на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2021 рік Мінагропол

ітики, 

Держгеокад

астр 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 54. Подання законопроекту щодо передання повноважень з реєстрації земельних ділянок від 

Держгеокадастру до органів місцевого самоврядування на розгляд Верховної Ради України. 

2021 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано 

 

 55. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту щодо передання повноважень 

з реєстрації земельних ділянок від Держгеокадастру до органів місцевого самоврядування. 

2021 рік КМУ Закон прийнято.  

 56. Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 

імплементацію норм цього Закону, та приведення у відповідність до його норм інших 
підзаконних нормативно-правових актів. 

2021–2022 

роки 

КМУ, 

міністерств

а, інші 

ЦОВВ 

Всі необхідні 

підзаконні 

нормативно-правові 

акти прийнято. 

 

 57. Забезпечення повної інтеграції послуг з реєстрації земельних ділянок до центрів надання 

адміністративних послуг. 

2021–2022 

роки 

Мінагропол

ітики, 

Держгеокад

астр, інші 

ОДВ, 

ЦНАП 

Всі послуги з 

реєстрації земельних 

ділянок інтегровано 

до ЦНАП. 

 

 58. Розробка законопроекту щодо передання повноважень з реєстрації транспортних засобів і 

видачі посвідчення водія від МВС до органів місцевого самоврядування. 

2021 рік МВС, 

Мін’юст 

Законопроект 

розроблено. 
 

 59. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту щодо передання повноважень з 

реєстрації транспортних засобів і видачі посвідчення водія від МВС до органів місцевого 
самоврядування за участі міжнародних та національних експертів. 

2021 рік МВС, 

Мін’юст 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 60. Подання законопроекту щодо передання повноважень з реєстрації транспортних засобів і 

видачі посвідчення водія від МВС до органів місцевого самоврядування на розгляд Кабінету 
Міністрів України. 

2021 рік МВС, 

Мін’юст 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 61. Подання законопроекту щодо передання повноважень з реєстрації транспортних засобів і 

видачі посвідчення водія від МВС до органів місцевого самоврядування на розгляд Верховної 
Ради України. 

2021 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано 

 

 62. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту щодо передання повноважень 

з реєстрації транспортних засобів і видачі посвідчення водія від МВС до органів місцевого 
самоврядування. 

2021 рік КМУ Закон прийнято.  

 63. Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 

імплементацію норм цього Закону, та приведення у відповідність до його норм інших 
підзаконних нормативно-правових актів. 

2021–2022 

роки 

КМУ, 

міністерств

а, інші 

ЦОВВ 

Всі необхідні 

підзаконні 

нормативно-правові 

акти прийнято. 

 

 64. Забезпечення повної інтеграції послуг з реєстрації транспортних засобів і видачі посвідчення 

водія до центрів надання адміністративних послуг. 

2021–2022 

роки 

МВС, 

ЦНАП 

Всі послуги з 

реєстрації 

транспортних засобів і 

видачі посвідчення 

водія інтегровано до 

 



ЦНАП. 

 65. Розробка проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» (щодо удосконалення організаційних аспектів 

процесу оформлення і видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон)», який, зокрема, визначатиме:  

- чіткі розміри адміністративних зборів за оформлення паспортних документів; 

- вичерпні переліки документів, які подаються для оформлення паспорта громадянина України і 
паспорта громадянина України для виїзду за кордон; 

- заборону надання адміністративних послуг у сфері оформлення паспортних документів через 
державні підприємства. 

2021 рік МВС, ДМС, 

Мін’юст 

Законопроект 

розроблено. 

 

 66. Проведення обговорення та доопрацювання проекту Закону України «Про внесення змін до 

Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують 

громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (щодо удосконалення 

організаційних аспектів процесу оформлення і видачі паспорта громадянина України та паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон)» за участі міжнародних та національних експертів. 

2021 рік МВС, ДМС, 

Мін’юст 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 67. Подання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус» (щодо удосконалення організаційних аспектів 

процесу оформлення і видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон)»  на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2021 рік МВС, ДМС, 

Мін’юст 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 68. Подання проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» (щодо удосконалення організаційних аспектів 

процесу оформлення і видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон)» на розгляд Верховної Ради України. 

2021 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано 

 

 69. Сприяння прийняттю Верховною Радою України проекту Закону України «Про внесення змін 

до Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (щодо 

удосконалення організаційних аспектів процесу оформлення і видачі паспорта громадянина 
України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон)». 

2021 рік КМУ Закон прийнято.  

 70. Розробка та прийняття підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на 

імплементацію норм цього Закону, та приведення у відповідність до його норм інших 
підзаконних нормативно-правових актів. 

2021–2022 

роки 

КМУ, МВС, 

ДМС 

Всі необхідні 

підзаконні 

нормативно-правові 

акти прийнято. 

 

 

3.3. Запобігання корупції у сфері юстиції та внутрішніх справ (судочинство, кримінальна юстиція, виконання судових рішень, діяльність поліції) 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 



1. Запобігання 

випадкам 

вчинення суддями 

корупційних та 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень, 

попередження 

конфлікту 

інтересів, 

забезпечення 

доброчесності 

суддів, інших 

представників 
органів судової 
влади. 

1. Розробка змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» з метою запобігання 

випадкам вчинення суддями корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, 
попередження конфлікту інтересів. Йдеться про положення, згідно з якими: 

- відбуваються реорганізація органів з добору суддів і притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності та створення Кваліфікаційної і дисциплінарних комісій суддів, обрання 

половини їхнього складу громадськими об’єднаннями, що відповідають високим вимогам 

(підтверджений досвід об’єднання, обов’язковий фінансовий аудит, рекомендація міжнародної 
організації), іншої половини – безпосередньо суддями, але через електронну систему 
голосування; 

- встановлюється порядок, за яким доброчесність і репутацію кандидатів у члени Кваліфікаційної 

і дисциплінарних комісій суддів, Вищої ради правосуддя, а також чинних членів Вищої ради 

правосуддя перевіряє Громадська рада міжнародних експертів (ГРМЕ). Надання ГРМЕ 

негативного висновку є підставою для автоматичного припинення повноважень чинного члена 

Вищої ради правосуддя. ГРМЕ також проводить перевірку відповідності громадських організацій, 

які висувають кандидатів і мають намір взяти участь у формуванні кваліфікаційної і 
дисциплінарних комісій суддів, вимогам, встановленим законом; 

- кандидат на посаду члена Кваліфікаційної і дисциплінарних комісій суддів, Вищої ради 

правосуддя зобов’язаний подавати декларацію доброчесності та декларацію родинних зв’язків (ст. 
94); 

- запроваджується моніторинг дотримання суддівських обов’язків як додаткового механізму 

забезпечення підзвітності суддів; моніторинг здійснює Кваліфікаційна комісія суддів на підставі 

інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших 

відкритих джерел; встановлення грубого чи систематичного нехтування суддею обов’язками, що 

є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді, порушення 

обов’язку підтвердити законність джерела походження майна є підставами для звільнення судді з 

посади; негідна поведінка судді у відставці, яка завдала шкоди авторитету правосуддя, може бути 
підставою для позбавлення статусу судді у відставці; 

- удосконалюються процедури кваліфікаційного оцінювання суддів (виконані практичні завдання 
оцінюють залучені експерти – визнані науковці, авторитетні судді, Кваліфікаційна комісія 

переглядає оцінки лише у разі значної розбіжності між ними; практичні завдання й усі оцінки від 

кожного експерта і члена комісії є відкритими даними; рішення Кваліфікаційної комісії щодо 

оцінювання мотивуються не лише балами, а й оцінкою за принципом обґрунтованого сумніву 
фактів недоброчесної поведінки суддів, якщо такі буде виявлено); 

- запроваджується перегляд окремих рішень попереднього складу Вищої кваліфікаційної комісії 

суддів (за такими підставами: наявність негативного висновку Громадської ради доброчесності 
або окремої думки члена комісії; проведення оцінювання без участі Громадської ради); 

- Посади Голови Верховного Суду і його заступника є несумісними з будь-якими іншими 

адміністративними посадами; в один і той же період часу близькі особи не можуть займати: 

адміністративні посади в одному суді; посади голови суду або його заступника та керівника 

апарату цього ж суду або його заступника; посади Голови Верховного Суду або його заступника, 

Голови Ради суддів України, Голови Вищої ради правосуддя або його заступника, Голови 

Кваліфікаційної і дисциплінарних комісій суддів або їх заступників та Голови Державної судової 
адміністрації України або його заступника (ст. 20); 

- Голова суду, заступник голови суду у разі виявлення ознак корупційного або пов’язаного з 
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корупцією кримінального правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого 

правопорушення суддею або присяжним повинен негайно письмово повідомити про його 

вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, а у разі виявлення ознак 

вчинення суддею корупційного чи пов’язаного з корупцією дисциплінарного правопорушення, – 

Вищу раду правосуддя, і у разі невиконання цього обов’язку несе відповідальність згідно із 
законом (ч. 7 ст. 56); 

- Судді забороняється вимагати, просити, одержувати неправомірну вигоду і подарунки для себе 
чи близьких йому осіб (ч. 7 ст. 56); 

- Орган, який відповідно до закону здійснює моніторинг способу життя і повну перевірку 

декларації судді, зобов’язаний невідкладно надіслати відповідну інформацію у разі виявлення за 

результатами моніторингу ознак кримінального корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, – спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері 

протидії корупції, а у разі виявлення ознак дисциплінарного корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з корупцією (за відсутності ознак кримінального правопорушення), 
– Вищій раді юстиції (ч. 3 ст. 59, ч. 3 ст. 60); 

- Повна перевірка декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, здійснюється також протягом трьох років після звільнення з посади судді або 

припинення повноважень судді. Зазначена перевірка може здійснюватися за відповідним запитом 

Кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя, Громадської ради доброчесності або за 
інших підстав, визначених Законом України «Про запобігання корупції» (ч. 2 ст. 60); 

- Перевірку декларації родинних зв’язків судді здійснює Кваліфікаційна комісія суддів щодо 

кожного судді щонайменше один раз на три роки. Крім того, вона зобов’язана провести перевірку 

цієї декларації у разі одержання від Громадської ради доброчесності, засобів масової інформації, 

фізичних чи юридичних осіб інформації, яка може свідчити про недостовірність відомостей, 

поданих суддею у декларації родинних зв’язків. У разі виявлення за результатами перевірки ознак 

дисциплінарного проступку дисциплінарна комісія суддів зобов’язана невідкладно після 
завершення перевірки надіслати відповідну інформацію Вищій раді правосуддя. Скаргу щодо 

недостовірності відомостей у декларації родинних зв’язків та декларації доброчесності може бути 

подано безпосередньо до Вищої ради правосуддя без попереднього рішення дисциплінарної 
комісії суддів (ч. 5 ст. 61); 

- Голова суду також увільняє від виконання обов’язків присяжного: особу, на яку після 

включення її до списку присяжних накладено адміністративне стягнення за вчинення 

правопорушення, пов’язаного з корупцією; особу, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею 

кримінального корупційного правопорушення або умисного кримінального правопорушення у 

сфері службової діяльності, або щодо якої складено протокол про адміністративне 
правопорушення, пов’язане з корупцією (ч. 2 ст. 66); 

- на загальнодоступних офіційних Інтернет-порталах обов’язково розміщуються дані суддівського 

досьє про: а) кількість та категорії розглянутих справ кожним окремим суддею із зазначенням 

кількості скасованих чи змінених судових рішень цього судді та підстав скасування, зміни 

судових рішень, прийнятих рішень про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності із 

зазначенням її підстав; б) кількість окремих ухвал та окремих думок, підготовлених суддею, а 
також в) висновок Громадської ради доброчесності (ч. 4 ст. 85); 

- Відкритими є відомості щодо неповнолітніх дітей судді в частині: майна, майнових прав, 

активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у їхній власності відповідно до декларації, 



яка подається суддею (кандидатом на посаду судді); об’єктів нерухомості, що знаходяться у них в 

оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок 

якого набуте таке право; об’єктів незавершеного будівництва, об’єктів, не прийнятих в 

експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку; 

юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є ці діти; фінансових 
зобов’язань; видатків та всіх правочинів, вчинених ними у звітному періоді, на підставі яких у 
них виникає або припиняється право власності, володіння чи користування (ч. 7 ст. 85); 

- Для здійснення своїх повноважень членам Громадської ради доброчесності надається право 

безоплатного та повного доступу до автоматизованих інформаційних і довідкових систем, 

реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи 

місцевого самоврядування. Члени Громадської ради доброчесності за їхнім бажанням можуть 

виконувати роботу на постійній основі, і в такому випадку їм виплачується щомісячна винагорода 

аналогічно як особам, які залучаються до виконання обов’язків присяжних. Державна судова 

адміністрація України за погодженням з Кваліфікаційною комісією суддів забезпечує умови для 
роботи членів Громадської ради доброчесності (частини 7-9 ст. 87); 

- Регулярне оцінювання судді проводиться: іншими суддями відповідного суду шляхом 

анкетування; викладачами (тренерами) Національної школи суддів України за результатами 

підготовки шляхом заповнення анкети; громадськими об’єднаннями шляхом незалежного 

оцінювання роботи судді в судових засіданнях; самим суддею шляхом заповнення анкети 

самооцінки. Основним предметом регулярного оцінювання судді є його щоденна робота у суді, 

яка оцінюється іншими суддями в щорічних анкетах за критеріями оцінки знань, навичок, 

здібностей та доброчесності судді, які визначає Національна школа суддів України за 
погодженням з Радою суддів України (частини 2-3 ст. 90); 

- встановлюється порядок виконання наказу (розпорядження, доручення) у Кваліфікаційній 
комісії суддів (нова ст. 99-1); 

- У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у члена Кваліфікаційної 
комісії суддів чи дисциплінарної комісії у зв’язку з прийняттям ним рішення з певного питання, 

він зобов’язаний заявити про це і не має права брати участь у прийнятті відповідного рішення 

комісією. Кваліфікаційна комісія суддів чи дисциплінарна комісія не уповноважена вирішувати 

питання про наявність чи відсутність в її члена конфлікту інтересів. Про конфлікт інтересів члена 

Кваліфікаційної комісії суддів чи дисциплінарної комісії може заявити будь-який інший член 

відповідної комісії суддів або член Громадської ради доброчесності, або учасник засідання 

комісії, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів 

члена Кваліфікаційної комісії суддів чи дисциплінарної комісії заноситься в протокол засідання 

комісії. Виключно у випадках, коли неучасть члена Кваліфікаційної комісії суддів чи 

дисциплінарної комісії у прийнятті рішення комісією України призведе до втрати нею 

правомочності, участь такого члена відповідної комісії у прийнятті рішень має здійснюватися під 

зовнішнім контролем – в статусі спостерігача без права голосу. Рішення про здійснення 

зовнішнього контролю приймається Кваліфікаційною комісією суддів чи дисциплінарною 
комісією (нова редакція ст. 100); 

- Інспектори Кваліфікаційної комісії суддів зобов’язані виконувати вимоги та дотримуватися 

обмежень, встановлених законодавством у сфері запобігання корупції, крім випадків, визначених 

цим Законом або Законом «Про запобігання корупції». Інспектори Кваліфікаційної комісії суддів 

не можуть бути близькими особами членів Кваліфікаційної комісії суддів, яким вони постійно або 



тимчасово підпорядковані (ч. 6 ст. 103); 

- Відповідальність за подання у декларації родинних зв’язків судді недостовірних (у тому числі 

неповних) відомостей і за декларування недостовірних (у тому числі неповних) тверджень у 
декларації доброчесності судді настає незалежно від форми вини (пункти 17 і 19 ч. 1 ст. 106); 

- Притягнення судді до дисциплінарної відповідальності і застосування до судді дисциплінарного 

стягнення не допускаються після спливу трьох років з дня вчинення проступку (без урахування 

часу тимчасової непрацездатності, перебування судді у відпустці, часу здійснення відповідного 
дисциплінарного провадження, та часу, необхідному для відкриття провадження, якщо для 

прийняття рішення про це потрібне рішення іншого органу про встановлення певного факту), а у 

випадках вчинення триваючого проступку – трьох років з дня виявлення проступку, у тому числі 
його описання в дисциплінарній скарзі (ч. 11 ст. 109); 

- Від імені Ради суддів України роз’яснення щодо врегулювання конфлікту інтересів надає 

спеціально утворена комісія, до складу якої входить не менше ніж семеро членів Ради суддів 

України. Суддя (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному 

процесуальним законом), Голова і члени Кваліфікаційної комісії суддів, дисциплінарних комісії, 

Голова Державної судової адміністрації України, його заступник не можуть брати участь у 
розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у 
нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів (ч. 10 ст. 133); 

- Керівник, інші працівники апарату суду не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм 

осіб або бути прямо підпорядкованими близьким їм особам у зв’язку з виконанням своїх 

посадових обов’язків. Керівник апарату суду, інші посадові особи суду у разі виявлення ознак 

корупційного або пов’язаного з корупцією кримінального правопорушення чи одержання 

інформації про вчинення такого правопорушення суддею, присяжним або працівником апарату 

суду, адвокатом чи іншими особами в їх стосунках з суддями та працівниками суду, повинні 

негайно письмово повідомляти про його вчинення спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері 

протидії корупції, а у разі виявлення ознак вчинення суддею корупційного чи пов’язаного з 
корупцією дисциплінарного правопорушення, – Вищу раду правосуддя, і у разі невиконання цих 
обов’язків несуть відповідальність згідно із законом (ч. 5 ст. 155); 

- Працівники апарату судів, кандидати на посади в апараті судів подають декларацію родинних 

зв’язків і декларацію доброчесності в порядку і строки, передбачені цим Законом стосовно суддів 

і кандидатів на посаду судді. В апараті кожного суду створюється інформаційний портал для 

збору інформації щодо професійної етики та доброчесності працівників апарату суду (ч. 12 ст. 
155); 

- Помічник судді і науковий консультант суду у разі виникнення у нього сумніву щодо законності 

виданого суддею доручення повинен вимагати його письмового підтвердження, після отримання 

якого зобов’язаний виконати таке доручення. Одночасно з виконанням такого доручення він 

зобов’язаний у письмовій формі повідомити про нього голову суду і в такому разі звільняється від 

відповідальності за виконання зазначеного доручення, якщо його буде визнано незаконним у 

встановленому законом порядку, крім випадків виконання явно злочинного доручення (ч. 6 ст. 
157). 

 2. Розробка змін до Закону України «Про Вищу раду правосуддя» з метою запобігання випадкам 

вчинення членами Вищої ради правосуддя корупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень, попередження конфлікту інтересів. Йдеться про положення, згідно з якими: 
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- В один і той же період часу близькі особи не можуть займати посади членів Вищої ради 
правосуддя (ч. 4 ст. 6); 

- Невиконання членом Вищої ради правосуддя обов’язку звертатися з повідомленням про 

втручання в його діяльність до Вищої ради правосуддя упродовж десяти днів після того, як йому 

стало відомо про таке втручання, розглядається як грубе нехтування обов’язками, що є 
несумісним зі статусом члена Вищої ради правосуддя (ч. 3 ст. 20); 

- Голова Вищої ради правосуддя, заступник голови Вищої ради правосуддя у разі виявлення 
корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про 

вчинення такого правопорушення членом Вищої ради правосуддя, інспектором або іншим 

працівником Вищої ради правосуддя повинен негайно письмово повідомити про його виявлення 

спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції і у разі невиконання цього 
обов’язку несе відповідальність згідно із законом (ч. 9 ст. 22); 

- встановлюється порядок виконання наказу (розпорядження, доручення) у Вищій раді правосуддя 
(нова ст. 22-1); 

- Підставою для звільнення члена Вищої ради правосуддя з посади є, серед інших, вчинення 

кримінального корупційного чи пов’язаного з корупцією правопорушення, або вчинення 

адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, за яке законом передбачено 

обов’язкове стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 
діяльністю (ч. 1 ст. 24); 

- Один раз на рік, протягом січня, здійснюється оновлення складу кожної Дисциплінарної палати, 
яке передбачає рокіровку (заміну) не менше ніж двох її членів (ч. 4 ст. 26); 

- Працівники секретаріату Вищої ради правосуддя подають декларацію родинних зв’язків і 

декларацію доброчесності в порядку і строки, передбачені Законом України «Про судоустрій і 

статус суддів» стосовно суддів і кандидатів на посаду судді. В секретаріаті Вищої ради 

правосуддя створюється інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики та 
доброчесності працівників секретаріату (ч. 9 ст. 27); 

- Інспектори Вищої ради правосуддя призначаються на посади та звільняються з посад Головою 

Вищої ради правосуддя за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, визначеному 

Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Вищою радою правосуддя. 

Конкурсна комісія утворюється у складі семи осіб, у тому числі двох представників громадських 

об’єднань, які діють відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» та звіти про 

діяльність яких, дотичну до сфери правосуддя, опубліковані не менше ніж за два останніх роки. 

Інспектора Вищої ради правосуддя не може бути звільнено з посади у зв’язку із закінченням 
повноважень Вищої ради правосуддя або її певного члена (ч. 2 ст. 28); 

- Інспектор Вищої ради правосуддя отримує нові повноваження, а саме за дорученням члена 

Вищої ради правосуддя він: вивчає дисциплінарну скаргу і перевіряє її відповідність вимогам 

закону та наявність підстав для залишення без розгляду дисциплінарної скарги чи відмови у 

відкритті дисциплінарної справи; складає свій висновок з цих питань; збирає інформацію, 

документи, інші матеріали для перевірки викладених у скарзі обставин та готує вмотивований 

висновок з пропозицією про відкриття чи відмову у відкритті дисциплінарної справи; представляє 
членам Вищої ради правосуддя результати перевірки викладених у скарзі обставин (ч. 7 ст. 28); 

- У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у члена Вищої ради 

правосуддя у зв’язку з прийняттям ним рішення з певного питання, він зобов’язаний заявити про 

це і не має права брати участь у прийнятті відповідного рішення Вищою радою правосуддя. Вища 

Ради України бюджету 



рада правосуддя уповноважена вирішувати питання про наявність чи відсутність в її члена 

конфлікту інтересів. Про конфлікт інтересів члена Вищої ради правосуддя можуть заявити будь-

який інший член Вищої ради правосуддя, особа, за поданням якої розглядатиметься питання, 

особа, стосовно якої вирішується питання, чи особа, що подала заяву, скаргу. Заява про конфлікт 

інтересів члена Вищої ради правосуддя заноситься в протокол засідання Вищої ради правосуддя. 
Виключно у випадках, коли неучасть члена Вищої ради правосуддя у прийнятті рішення Вищою 

радою правосуддя призведе до втрати нею правомочності, участь такого члена Вищої ради 

правосуддя у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем – в статусі 

спостерігача без права голосу. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається 
Вищою радою правосуддя (нова редакція ст. 33); 

- Питання про відкриття або відмову у відкритті дисциплінарної справи вирішується протягом 

тридцяти днів з дня передання Дисциплінарній палаті висновку інспектора за результатами 

попереднього вивчення та перевірки скарги; рішення про відкриття або відмову у відкритті 

дисциплінарної справи підлягає опублікуванню; рішення про відмову у відкритті дисциплінарної 
скарги може бути оскаржене скаржником до суду (ч. 1 ст. 46); 

- Вища рада правосуддя у пленарному складі за результатами розгляду скарг на рішення 

дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя уповноважена викладати висновок щодо 

застосування норм про дисциплінарну відповідальність з метою гармонізації практики в межах 

дисциплінарних палат Вищої ради правосуддя, та визначати, що відповідний висновок повинен 

враховуватися дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя при застосуванні відповідної 

норми. Дисциплінарні палати Вищої ради правосуддя можуть відступати від висновку, 

викладеного в рішенні Вищої ради правосуддя, з одночасним наведенням мотивів такого відступу 
(ч. 12 ст. 51). 

Змінити практику Вищої ради правосуддя щодо притягнення суддів до дисциплінарної 
відповідальності за вчинені ними порушення в бік її посилення. 

 3. Узгодження положень Закону України «Про запобігання корупції» із Законом України «Про 

судоустрій і статус суддів» щодо незалежності судової влади. Для цього слід передбачити, що: 

- Національне агентство з питань запобігання корупції свої повноваження щодо здійснення 

моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, надання роз’яснень, методичної та 

консультаційної допомоги з цих питань у діяльності суддів, Голови і членів Кваліфікаційної 

комісії суддів, Голови Державної судової адміністрації України здійснює спільно з Радою суддів 
України (ст. 11); 

- Антикорупційні програми приймаються, серед іншого, в Апараті Верховного Суду, Секретаріаті 

Конституційного Суду України, Державній судовій адміністрації України, Вищій раді 
правосуддя, Кваліфікаційній комісії суддів (ст. 19); 

- суддям протягом року після припинення повноважень заборонено представляти інтереси будь-

якої особи у справах в суді, в якому вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності 
(ст. 26). 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 4. Розробка змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», метою яких є:  

- створення Антикорупційної палати у Верховному Суді як касаційної інстанції для Вищого 
антикорупційного суду;  

- запровадження добору суддів до Антикорупційної палати за правилами відбору суддів для 

2020 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 



Вищого антикорупційного суду із залученням Громадської ради міжнародних експертів. 

 5. Визначення у процесуальних кодексах України обов’язку судді у разі виникнення у нього 

реального чи потенційного конфлікту інтересів при розгляді справи у його провадженні, 

невідкладно повідомити про це учасникам судового провадження (ч. 1 ст. 36 ЦПК, ч. 1 ст. 75 
КПК, ч. 1 ст. 35 ГПК, ч. 1 ст. 36 КАС). 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 6. Встановлення у ст. 376 Кримінального кодексу України особливо кваліфікуючої обставини 

втручання в діяльність судді – вчинення цього діяння службовою особою, яка займає 
відповідальне чи особливо відповідальне становище; визначення такого діяння тяжким злочином. 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 7. Проведення аналізу і моніторингу практики виконання суддями обов’язку упродовж п’яти днів 

звернутися з повідомленням про втручання в їхню діяльність як судді щодо здійснення 

правосуддя до Вищої ради правосуддя та до Генерального прокурора, у тому числі про звернення 

до них учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні суддів, а також 
правових наслідків таких повідомлень. 

2021 Вища рада 

правосуддя, 

Генеральна 

прокуратура 

України 

Аналіз і моніторинг 

проведено, звіти 

оприлюднено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

2. Запобігання 

випадкам 

вчинення 

прокурорами, 

адвокатами,  

працівниками 

органів 

правопорядку 

корупційних та 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень, 

попередження 
конфлікту 

інтересів, 

забезпечення 

доброчесності 

прокурорів, 

працівників 

органів 
правопорядку. 

8. Розробка змін до Закону України «Про прокуратуру», метою яких є: 

деполітизація посади Генерального прокурора і призначення на неї за результатами відкритого 
конкурсу;  

визначення обґрунтованих підстав та процедури звільнення Генерального прокурора з посади;  

позбавлення Генерального прокурора імунітету від дисциплінарної відповідальності з 

покладенням на Вищу раду правосуддя проведення розслідування і винесення рішення за 
спеціальною процедурою; 

зміна підходів до формування Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуратури, забезпечення 

більш широкої участі громадськості і науковців в її роботі для забезпечення незалежності та 
аполітичності цього органу. 

2020 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 9. Внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», згідно з якими 

адвокати подають декларацію родинних зв’язків в порядку і строки, передбачені Законом України 

«Про судоустрій і статус суддів» стосовно кандидатів на посаду судді. Національна асоціація 

адвокатів України створює інформаційний портал для збору інформації щодо професійної етики 
адвокатів (ч. 4 ст. 21). 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 10. Внесення змін до КПК України з метою обмеження дискреційних та невідповідних принципу 2021 Мін’юст, Законопроект 

розроблено, 

В межах 

коштів 



юридичної визначеності повноважень прокурорів, слідчих (детективів), працівників оперативно-

розшукових підрозділів та керівників підрозділів досудового розслідування. Йдеться, зокрема, 
про необхідність:  

- привести у відповідність до Конституції України повноваження прокурорів щодо організації і 

процесуального керівництва досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших 

питань під час кримінального провадження, нагляду за негласними та іншими слідчими і 
розшуковими діями органів правопорядку, а також підтримання публічного обвинувачення в суді;  

- відповідно до цього уточнити ролі і розмежувати повноваження прокурорів та керівників 

підрозділів досудового розслідування, усунути дублювання цих повноважень; усунути 
дублювання повноважень слідчих (детективів) та прокурорів. 

КМУ оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

державно

го 

бюджету 

 11. Розробка проекту закону щодо проведення перевірок на доброчесність осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави, насамперед працівників органів правопорядку та прокурорів, в 

якому має бути передбачено підстави і порядок проведення такої перевірки, а також її наслідки, 

зокрема звільнення з посади у випадку негативних результатів перевірки із забороною бути 
призначеним на посади в органах правопорядку та прокуратурі на строк не менше десяти років. 

2020 Мін’юст, 

НАЗК, 

НАБУ, ДБР, 

НП, Мінфін, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 12. Введення системи випадкового розподілу справ між прокурорами на основі заздалегідь 

визначених чітких і об’єктивних критеріїв, зокрема критеріїв спеціалізації і навантаження. Процес 

розподілу також має здійснюватись на основі відповідних стандартів, зокрема суворого 
контролю, які убезпечать систему від усіх можливих зловживань40;  

запровадження з метою попередження можливості стороннього втручання в роботу системи 

випадкового розподілу справ механізму технічного захисту (зокрема використання в переліку 

прокурорів не їх прізвищ, а порядкових номерів, які відображатимуть їхнє навантаження на 
поточний момент зі щоденною зміною порядкового номеру). 

2021 Генеральна 

прокуратура 

України 

Відповідний 

нормативно-правовий 

акт затверджено; 

технічний захист  

запроваджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 13. Приведення положень Кодексу професійної етики та поведінки прокурорів у відповідність до 

міжнародних стандартів. 

2021 Рада 

прокурорів 

України 

Кодекс оновлено. В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 14. Внесення змін до законів України з метою запровадження для прокурорів, слідчих 

(детективів), працівників оперативно-розшукових підрозділів, керівників підрозділів досудового 
розслідування: 

- обов’язку декларування (повідомлення) позапроцесуальних стосунків (зустрічей) з учасниками 
кримінального провадження, незалежно від того, чи створюють вони передбачені законом 

підстави для відводу (самовідводу), а також випадків втручання в їхню діяльність, у тому числі 

про звернення до них учасників судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави, з приводу конкретних справ, що перебувають в їх провадженні; 

запровадження аналогічного декларування працівниками державної виконавчої служби та 
приватними виконавцями; 

- декларації родинних зв’язків, аналогічної з декларацією родинних зв’язків судді; 

- декларації доброчесності, аналогічної з декларацією доброчесності судді. 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

                                                   
40 Відповідно до Звіту GRECO від 23.06.2017 р. Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів (пункт 231). 



 15. Розробка та затвердження єдиного етичного кодексу поведінки працівника органів 
правопорядку. 

2021 МВС, ДБР, 

НАБУ, НП, 

Мінфін, 

КМУ 

Кодекс затверджено. В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 16. Внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» і Дисциплінарного статуту 

Національної поліції України щодо:  

- створення постійно діючих дисциплінарних комісій в системі Національної поліції; 

- включення до складу цих дисциплінарних комісій представників громадськості;  

- надання дисциплінарним комісіям права самостійно накладати стягнення на поліцейських; 

- відкриття дисциплінарної практики дисциплінарних комісій та її узагальнення й уніфікація; 

- виключення з підвідомчості поліцейських комісій скарг, рапортів, повідомлень про 

дисциплінарні правопорушення поліцейських, які стосуються незначних порушень службової 

дисципліни, проведення негласних слідчих (розшукових) дій або розголошення інформації, яка 
містить таємницю, що охороняється законом. 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 17. Розробка законодавчих актів щодо забезпечення прозорості і якості відбору кадрів для 

Національної поліції, Державної прикордонної служби, інших органів правопорядку, підвищення 

кваліфікації працівників, розробка системи оцінки ефективності особистої роботи кожного 
працівника органу правопорядку і удосконалення системи кар’єрного зростання. 

2021 МВС, ДБР, 

НАБУ, 

Мінфін, 

КМУ 

Акти затверджено. В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 18. Забезпечення обліку та оприлюднення всіх звернень народних депутатів України, інших 

посадових осіб до органів досудового розслідування і прокуратури, які містять ознаки втручання 
в діяльність працівника органу правопорядку. 

2021 МВС, ДБР, 

НАБУ, 

Мінфін 

Облік та 

оприлюднення 

забезпечено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 19. Розробка змін до законів України з метою уніфікації конкурсних засад укомплектування 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, які включали б 

відеофіксацію та діджиталізацію всіх етапів проходження конкурсу, участь міжнародних 
експертів, проходження поліграфу тощо. 

2021 Мін’юст, 

НАБУ, ДБР,  

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 20. Забезпечення ефективного контролю за діяльністю Національного антикорупційного бюро 

України, Державного бюро розслідувань, а також Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. 

Для цього щороку проводити незалежну оцінку (аудит) ефективності діяльності Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Служби фінансових 

розслідувань, а також Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, їх операційної та 
інституційної незалежності, у т.ч. шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень, 
досудове розслідування у яких здійснювалося цими органами та завершено. 

2021 НАБУ, ДБР, 

САП,  

КМУ 

Щорічний аудит 

проведено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 21. Здійснення порівняльного аналізу і моніторингу діяльності підрозділів внутрішнього 

контролю Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, 

генеральної інспекції прокуратури, уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення 

корупції, створених в Національній поліції, інших органах правопорядку, а також у державних 

органах з найбільшою концентрацією суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з 
високим рівнем корупційних ризиків. 

2021 НАЗК, КМУ Аналіз і моніторинг 

завершено, звіти 

оприлюднено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 22. Запровадження механізму виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в 

діяльності посадових осіб органів правопорядку, який враховуватиме особливості організації і 

2021 МВС, 

НАБУ, ДБР, 

Методичні 

рекомендації 

В межах 

коштів 



діяльності цих органів; розробка відповідних методичних рекомендацій, моніторинг ефективності 
і контроль здійснення заходів з виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. 

САП, 

Мінфін, 

НАЗК, 

КМУ 

затверджено. державно

го 

бюджету 

 23. Запровадження відеофіксації складання теоретичного та практичного іспитів для отримання 

права на керування транспортними засобами із впровадженням технології ідентифікації за 

обличчям; створення електронного реєстру медичних довідок для водіїв, осіб, що отримують 
дозволи на користування зброєю, тощо. 

2021 МВС, КМУ Відповідні 

нормативно-правові 

акти затверджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 24. Кардинальне покращення системи соціального захисту слідчих, детективів, працівників 

оперативно-розшукових підрозділів, керівників підрозділів досудового розслідування та 

прокурорів шляхом надання їм пільгового кредиту на житло, медичного обслуговування, 

можливості перевірки психологічного стану з метою недопущення емоційного вигорання і 
фізичного виснаження тощо; 

встановлення посадового окладу у прив’язці до мінімального прожиткового рівня для 

працездатної особи та остаточне припинення практики визначення основної частини заробітної 
плати на розсуд керівників. 

2021 КМУ Відповідні 

нормативно-правові 

акти затверджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 25. Із залученням телебачення, радіомовлення, інших засобів масової інформації і кіноорганізацій 

забезпечення формування позитивного іміджу працівників Національного антикорупційного 

бюро України, Державного бюро розслідувань, Національної поліції, інших органів досудового 

розслідування, органів прокуратури та осіб, які залучаються до негласного співробітництва з 
органами досудового розслідування. 

2021 МВС, 

НАБУ, ДБР, 

САП, ГПУ,  

Мінфін, 

НАЗК, 

КМУ 

Серія матеріалів 

донесена до 

споживачів. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 26. Тимчасове обмеження права захищати дисертації під час роботи на посадах суддів, 
прокурорів, слідчих (детективів) та оперативних працівників. 

2021 КМУ Відповідні 

нормативно-правові 

акти затверджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

3. Зменшення 

дискреції слідчих, 

прокурорів і 

суддів, 

працівників 

пенітенціарної 

системи через 

усунення 

корупціогенних 
факторів в 

законах, які вони 

уповноважені 
застосовувати. 

27. Проведення антикорупційної експертизи положень Кримінального кодексу України з метою 

виявити всі корупціогенні фактори, зокрема: виключити із КК усі оціночні ознаки на кшталт 

«тяжкі наслідки», «особливо тяжкі наслідки», «значна шкода», «істотна шкода», «грубе 

порушення» тощо, критерії визначення яких в законі відсутні; збільшити «дрібні розміри» 

наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, що наразі надають можливість 

визнавати наркоділерами осіб, хворих на наркоманію; виключити із КК статтю 391 та усі інші 

статті з адміністративною та дисциплінарною преюдицією тощо; декриміналізувати частину 

цивільно- чи господарсько-правових деліктів, що безпідставно віднесені до кримінальних 

правопорушень у сфері господарської діяльності; переглянути межі покарань у санкціях статей 
КК тощо;   

усунути виявлені корупціогенні фактори через внесення змін до цього Кодексу. 

2021 Мін’юст, 

НАЗК, КМУ 

Експертизу 

проведено. 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 28. Проведення антикорупційної експертизи Кримінального процесуального кодексу України, 

інших законів, що визначають засади організації і діяльності органів правопорядку і прокуратури 

з метою виявити всі корупціогенні фактори, зокрема: розмір застави у кримінальних 

провадженнях щодо корупційних кримінальних правопорушень встановити залежно від розміру 

2021 Мін’юст, 

НАЗК, КМУ 

Експертизу 

проведено. 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 



предмета кримінального правопорушення, який має матеріальну форму; 

усунути виявлені корупціогенні фактори через внесення змін до цього Кодексу, інших законів. 

Ради України. 

 

 29. Ліквідація корупційної схеми щодо «купівлі» водійського посвідчення, зокрема шляхом: 

унеможливлення складання іспитів на одержання водійського посвідчення без явки до сервісного 

центру, сторонніми особами або за допомогою незаконного сприяння працівників сервісного 

центру; впровадження відео-, аудіофіксації іспитів із застосуванням технологій автоматичної 

ідентифікації та розпізнавання обличчя; унеможливлення випадків штучного виведення автошкіл 

з ринку; забезпечення можливості оплати адміністративної послуги з прийняття іспиту через 

будь-яку банківську (платіжну) систему, без надання необґрунтованих переваг жодній з них; 
вдосконалення вимог до тестових питань практичного іспиту. 

2021 МВС, КМУ Зміни до 

законодавства 

прийняті. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

4. Створення 

адаптованого до 

антикорупційних 

вимог 

кримінального та 

іншого 

законодавства, яке 

передбачає 

посилення 

приватних засад 

вирішення 

кримінально-

правових 
конфліктів. 

30. Розробка нового Кримінального кодексу України, положення якого ґрунтувалися б на 
принципах ultima ratio, юридичної визначеності та пропорційності; 

декриміналізація усіх діянь, за вчинення яких іншими законами обґрунтовано і прямо 

передбачена адміністративна, дисциплінарна, цивільно-правова, адміністративно-господарська 
або інша юридична відповідальність. 

2022–2023 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 31. Широке запровадження медіації та інших альтернативних способів вирішення кримінально-
правових конфліктів. 

2022–2023 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 32. Удосконалення положень Цивільного кодексу України і Закону України «Про порядок 

відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового 

слідства, прокуратури і суду» з метою створення реальних гарантій відшкодування шкоди, 

завданої громадянинові внаслідок вчинення корупційних та інших кримінальних правопорушень 

службовими особами органів дізнання, досудового розслідування, прокуратури і суду; створення 
загальнодержавного Фонду допомоги потерпілим від кримінальних правопорушень. 

2022–2023 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 

3.4. Прозорість діяльності публічного сектору та доступ до публічної інформації 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Забезпечення 

реалізації права на 

1. Здійснення заходів, спрямованих на сприяння посиленню спроможності Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснювати контроль за забезпеченням 

Постійно КМУ (у 

межах 

Відповідні заходи 

реалізовано 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/266/94-%D0%B2%D1%80


доступ до 

публічної 

інформації, 

дієвості контролю 

за дотриманням 
вимог 

відповідного 

законодавства та 

ефективних 

стримуючих 

санкцій за 

порушення права 

на доступ до 

публічної 
інформації 

права на доступ до публічної інформації, зокрема, сприяння забезпеченню необхідної кількості 

персоналу та інших необхідних ресурсів, яких буде достатньо для виконання повноважень щодо 

контролю за забезпеченням права на доступ до персональної інформації, проведення навчань для 
відповідних осіб тощо41. 

 

повноважен

ь) 

 2. Розробити та сприяти прийняттю законопроекту щодо вдосконалення контролю за реалізацією 

права на доступ до публічної інформації: 

    

 а) проведення аналізу практики застосування Закону України "Про доступ до публічної 

інформації" та інших нормативно-правових актів, які визначають порядок доступу до публічної 

інформації, порядок здійснення контролю за забезпеченням права на доступ до публічної 

інформації, притягнення осіб до відповідальності за порушення права на доступ до публічної 

інформації; виявлення проблем у застосуванні та можливих варіантів усунення цих проблем 
шляхом внесення законодавчих змін; 

2020 Мін'юст Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка концепції законодавчих змін; 2020 Мін'юст Концепцію 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 Мін'юст 1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка законопроекту на основі розробленої концепції законодавчих змін; 2020 Мін'юст Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 Мін'юст 1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 Мін'юст Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 
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 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

 

 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту. 2020 КМУ, 

Мін'юст 

Законопроект 

прийнято 

 

      

2. Забезпечення 

належного 

проактивного 

розкриття 

публічної 

інформації, 

зокрема, у форматі 
відкритих даних 

3. Сприяти прийняттю законопроекту, який передбачатиме забезпечення вищого рівня прозорості 

діяльності Верховної Ради України, зокрема: 

- забезпечення публікації на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті 
Верховної Ради повного переліку його помічників-консультантів; 

- забезпечення публікації на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті 

Верховної Ради інформації про розмір коштів на оренду житла, готелю, що отримані народним 
депутатом України; інформації про отриману компенсацію витрат на проїзд; 

- забезпечення публікації текстів депутатських запитів на офіційному веб-сайті Верховної Ради; 

- можливість вільного доступу журналістів та представників ЗМІ на засідання комітетів Верховної 

Ради із правом здійснювати на відкритих засіданнях комітетів аудіо-, відеозапис, фотозйомку, 
пряму трансляцію засідання без спеціального дозволу; 

- оприлюднення на офіційному веб-сайті Верховної Ради стенограм, протоколів, аудіозаписів 

засідань комітетів; актів комітету та їх проектів, інформації про дату і час засідання, порядок 
денний засідань комітетів та інших відомостей щодо діяльності комітету; 

- забезпечення публікації на веб-сторінці народного депутата України на офіційному веб-сайті 
Верховної Ради звітів про діяльність, звітів про відрядження народного депутата України; 

- забезпечення прозорості діяльності громадських, науково-консультативних рад при комітетах 
Верховної Ради України; 

- забезпечення обов'язкової прямої трансляції пленарних засідань Верховної Ради України в 
мережі Інтернет; 

- забезпечення публікації протоколів та стенограм засідань Погоджувальної ради на офіційному 
веб-сайті Верховної Ради України; 

- забезпечення реалізації інших заходів, передбачених Планом дій з реалізації Декларації 
відкритості парламенту: 

    

 а) участь у доопрацюванні до другого читання та сприяння прийняттю проекту Закону України 

"Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до 

інформації про діяльність Верховної Ради України, її комітетів та народних депутатів України" (р. 
№1591 від 23.12.2014 р.). 

2021 КМУ Законопроект 

прийнято 

 

 4. Здійснення заходів, спрямовані на підвищення кваліфікації осіб, які відповідають за 

забезпечення доступу до публічної інформації; підвищувати якість наборів відкритих даних та 

своєчасності їх оприлюднення, зокрема, проводити навчання відповідальних осіб з питань 
відкритих даних; проводити контроль якості та доступності наборів відкритих даних тощо42: 

    

 а) визначення потреб професійної підготовки осіб, які здійснюють підготовку та оприлюднення 2022 Державне 

агентство з 

Аналітичний звіт 

підготовлено та 
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публічної інформації у форматі наборів відкритих даних; питань 

електронног

о 

урядування 

оприлюднено 

 б) формування навчальних програм для осіб, які здійснюють підготовку та оприлюднення 

публічної інформації у форматі наборів відкритих даних, з урахуванням результатів оцінки 
потреб професійної підготовки цих осіб; 

2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

урядування 

1) навчальні курси, 

програми тренінгів та 

інших навчальних 

заходів сформовано; 

2) перегляд змісту 

навчальних курсів, 

тренінгів та інших 

навчальних заходів 

здійснюється щорічно 

і до них вносяться 

відповідні зміни 

 

 в) проведення навчальних заходів відповідно до сформованих навчальних програм; 2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

урядування 

Навчальні заходи для 

100% відповідних осіб 

проведено 

 

 г) проведення оцінки ефективності проведених навчальних заходів та виявлення подальших 

потреб вдосконалення знань та навичок зазначених осіб; проведення оцінки знань та навичок 
зазначених осіб після проходження ними навчання;  

2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

урядування 

1) аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено; 

2) проведено оцінку 

знань та навичок 

щонайменше 25% 

осіб, які пройшли 

відповідне навчання 

 

 ґ) підготовка інформаційно-роз'яснювальних матеріалів щодо оприлюднення наборів відкритих 
даних; 

2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

урядування 

Інформаційно-

роз'яснювальні 

матеріали 

підготовлені та 

розповсюджені серед 

100% осіб, які 

здійснюють 

підготовку та 

оприлюднення 

наборів даних у 

форматі відкритих 

даних 

 

 д) визначення порядку здійснення контролю за якістю наборів відкритих даних; 2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

урядування 

Порядок здійснення 

контролю ухвалено 

 

 е) проведення періодичного моніторингу якості наборів відкритих даних. 2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

Моніторинг 

проведено і 

оприлюднено 

моніторинговий звіт 

за його результатами 

 



урядування 

 5. Проводити періодичний перегляд переліку наборів даних, які підлягають оприлюдненню у 
формі відкритих даних43: 

    

 а) проведення аналізу переліку публічної інформації, оприлюднення якої передбачено у форматі 

наборів відкритих даних; визначення рекомендацій щодо перегляду переліку інформації, яка 
додатково має оприлюднюватись у форматі наборів відкритих даних; 

2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

урядування 

Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка проекту нормативно-правового акту, яким будуть передбачені зміни переліку наборів 
даних, які оприлюднюються у форматі відкритих даних; 

2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

урядування 

Проект розроблено та 

оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання проекту нормативно-правового акту, яким будуть 
передбачені зміни переліку наборів даних, які оприлюднюються у форматі відкритих даних; 

2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

урядування 

1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) проект 

доопрацьовано  

 

 г) подання проекту нормативно-правового акту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2022 Державне 

агентство з 

питань 

електронног

о 

урядування 

Проект подано на 

розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 ґ) прийняття проекту нормативно-правового акту Кабінетом Міністрів України. 2022 КМУ Проект прийнято  

 6. Забезпечення реалізації заходів, передбачених Планом дій з реалізації принципів Міжнародної 
хартії відкритих даних. 

Відповідно 

до Плану 

дій 

Відповідно 

до Плану 

дій 

Відповідно до Плану 

дій 

 

 7. Забезпечення практичної реалізації стандартів Ініціативи з прозорості видобувних галузей, 

зокрема, забезпечити онлайн-оприлюднення відомостей, розкритих відповідно до стандартів 
EITI44. 

2021 Міненерго Відомості, розкриття 

яких передбачено 

Законом України 

"Про забезпечення 

прозорості у 

видобувних галузях", 

оприлюднюються 

онлайн на єдиному 

публічному 

електронному порталі 

 

 8. Запровадження розкриття інформації про реалізацію інфраструктурних проектів відповідно до 
стандарту "CoST Infrastructure Data Standard". 

2021 Мінінфраст

руктури 

Відомості про 100% 

інфраструктурних 

проектів, які повністю 

або частково 

реалізуються за 

рахунок коштів 
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Державного бюджету, 

місцевих бюджетів, 

оприлюднюються 

відповідно до 

стандартів CoST 

Infrastructure Data 

Standard 

 9. Розробка та сприяння прийняттю законодавчих змін, спрямованих на вдосконалення механізму 

реалізації Закону України "Про відкритість використання публічних коштів", які 

передбачатимуть, зокрема, посилення санкцій за невиконання вимог цього Закону,  прямо 

передбачатимуть дисциплінарну відповідальність за невиконання вимог цього Закону, 

встановлення механізму забезпечення розкриття інформації про використання публічних коштів 

після притягнення особи до адміністративної відповідальності, чітке та однозначення визначення 

суб’єктами, на яких поширюється дія відповідного Закону, суб’єктів господарювання державного 

та комунального сектору економіки; розширення переліку відомостей, які оприлюднюються щодо 

платежів розпорядників, онлайн-відображення відомостей про транзакції публічних коштів 
тощо45: 

    

 а) проведення аналізу реалізації Закону України "Про відкритість використання публічних 

коштів" та визначення можливих варіантів законодавчих змін, спрямованих на вдосконалення 
механізму реалізації Закону України "Про відкритість використання публічних коштів"; 

2021 Мінфін Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка концепції законодавчих змін; 2021 Мінфін Концепцію 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 Мінфін 1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка законопроекту на основі розробленої концепції законодавчих змін; 2021 Мінфін Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 Мінфін 1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2021 Мінфін Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2021 Мінфін Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

 

 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту; 2021 КМУ, 

Мінфін 

Законопроект 

прийнято 
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 ж) забезпечення технічної можливості реалізації положень Закону. 2021 Мінфін 1) онлайн-портал 

публічних фінансів 

функціонує належним 

чином; 

2) забезпечується 

розкриття 100% 

відомостей, 

передбачених законом 

 

 10. Проведення вибіркового періодичного моніторингу дотримання вимог Закону України "Про 
відкритість використання публічних коштів" розпорядниками публічних коштів: 

    

 а) визначення порядку здійснення моніторингу дотримання вимог Закону України "Про 

відкритість використання публічних коштів"; 

2022 Мінфін Порядок проведення 

моніторингу ухвалено 

 

 б) періодичне проведення моніторингу дотримання вимог Закону України "Про відкритість 

використання публічних коштів"; 

2022 Мінфін Моніторинг 

проведено 

 

 в) узагальнення, аналіз та оприлюднення результатів проведеного моніторингу, визначення 

рекомендацій та пропозицій щодо вдосконалення процесу реалізації вимог Закону України "Про 
відкритість використання публічних коштів". 

2022 Мінфін Моніторинговий звіт 

оприлюднено 

 

 9. Розробка та сприяння прийняттю законопроекту, який визначатиме перелік інформації щодо 

діяльності оборонно-промислового комплексу, яка є публічною інформацією та доступ до якої не 
може бути обмежено: 

    

 а) проведення аналізу стану розкриття інформації щодо діяльності оборонно-промислового 

комплексу, обмежень щодо розкриття інформації щодо діяльності оборонно-промислового 
комплексу; 

2020 МЕРТ, 

Міноборони 

Аналітичний звіт 

підготовлено 

 

 б) розробка концепції законодавчих змін; 2020 МЕРТ, 

Міноборони 

Концепцію 

розроблено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 МЕРТ, 

Міноборони 

1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка законопроекту на основі розробленої концепції законодавчих змін; 2020 МЕРТ, 

Міноборони 

Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 МЕРТ, 

Міноборони 

1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 МЕРТ, 

Міноборони 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 МЕРТ, 

Міноборони 

Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

 



 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту. 2020 МЕРТ, 

Міноборони 

Законопроект 

прийнято 

 

 

3.5. Запобігання корупції у державному та комунальному секторі економіки 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Забезпечення 

ефективного 

управління 

об’єктами 

державної та 

комунальної 

власності, у т.ч. 

шляхом 

імплементації 

стандартів 

Організації 

економічного 

співробітництва і 

розвитку щодо 

корпоративного 

управління 

суб’єктами 

господарювання 
державного 
сектору економіки 

 

1. Здійснення заходів, спрямованих на реалізацію Керівних принципів ОЕСР щодо 

корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності, а також рекомендацій 

Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії щодо запобігання 
корупції на підприємствах державної форми власності, зокрема46: 

- забезпечити реалізацію Основних засад впровадження політики власності щодо суб’єктів 

господарювання державного сектору економіки (далі – Основні засади); здійснювати аналіз стану 
реалізації Основних засад та на його основі здійснювати періодичний перегляд Основних засад; 

- розширити перелік інформації про діяльність суб’єктів господарювання державного та 

комунального секторів економіки, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, визначити вимоги 

до періодичності оприлюднення такої інформації, змісту відомостей та способу, формату 
оприлюднення; 

- визначити та забезпечити періодичний перегляд критеріїв, відповідно до яких суб’єкти 
господарювання державного сектору економіки підлягатимуть обов’язковому проведенню 

незалежного аудиту, , у т.ч. із врахуванням рівня корупційних ризиків, рівня враженості 
корупцією сектору економіки; 

- забезпечити чітке розмежування функцій Кабінету Міністрів України, міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади у цій сфері; чітке розмежування між державними 

органами функцій регулятора, суб’єкта нормотворення у певній галузі та власника суб’єктів 
господарювання; 

- забезпечити централізованість управління об’єктами державної власності; 

- забезпечити ефективне функціонування внутрішнього аудиту в діяльності суб’єктів 
господарювання; 

- здійснювати періодичний перегляд критеріїв, відповідно до яких відповідно до яких утворення 

наглядової ради є обов’язковим у суб’єктах господарювання державного сектору економіки, у т.ч. 
із врахуванням рівня корупційних ризиків, рівня враженості корупцією сектору економіки; 

- усунути будь-які повноваження органів державної влади із обрання та призначення 

менеджменту суб’єктів господарювання, передавши ці повноваження наглядовим радам суб’єктів 

господарювання (для тих суб’єктів господарювання державного сектору економіки, для яких 
створення наглядових рад є обов’язковим); 

- забезпечити проведення приватизації суб’єктів господарювання на основі прозорих процедур; 

проводити реструктуризацію державного сектору економіки з метою зменшення кількості 
суб’єктів господарювання, у т.ч. шляхом об’єднання та ліквідації суб’єктів господарювання 

    

                                                   
46 З урахуванням рекомендацій, наданих Україні за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Схі дної Європи та Центральної Азії.  



- якнайшвидше завершити заходи, спрямовані на запровадження корпоративного управління на 

суб’єктах господарювання державного сектору економіки, які мають особливо важливе 
(стратегічне) значення для економіки України та мають найвищий рівень корупційних ризиків; 

- розробити та прийняти законопроект, який передбачатиме обов’язковість створення наглядової 

ради, проведення незалежного аудиту та оприлюднення інформації про діяльність окремих 

категорій комунальних підприємств, зокрема, за критеріями вартості активів комунального 
підприємства; 

- запровадити проведення періодичного незалежного аудиту діяльності суб’єктів господарювання 
оборонно-промислового комплексу; 

- підвищити рівень прозорості діяльності суб’єктів господарювання оборонно-промислового 
комплексу; 

- запровадити стандарти корпоративного управління принаймні на найбільш важливих суб’єктах 
господарювання оборонно-промислового комплексу: 

 а) розробка проекту плану заходів щодо реалізації Керівних принципів ОЕСР щодо 

корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності, а також рекомендацій 

Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії щодо запобігання 
корупції на підприємствах державної форми власності; 

2020 МЕРТ Проект плану заходів 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання зазначеного проекту плану заходів за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 МЕРТ 1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) проект плану 

заходів 

доопрацьовано; 

 

 в) затвердження зазначеного плану заходів; 2020 КМУ План заходів 

затверджено 

 

 г) реалізація зазначеного плану заходів. Відповідно 

до плану 

заходів 

Відповідно 

до плану 

заходів 

1) Керівні принципи 

ОЕСР щодо 

корпоративного 

врядування на 

підприємствах 

державної форми 

власності реалізовано 

повною мірою; 

2) 100% рекомендацій 

Антикорупційної 

мережі ОЕСР для 

країн Східної Європи 

та Центральної Азії 

щодо запобігання 

корупції на 

підприємствах 

державної форми 

власності виконано  

 

 2. Створення єдиного публічного порталу, який міститиме, зокрема, перелік усіх суб’єктів 

господарювання, у яких держава та/або територіальна громада має частку власності; відомості 

про менеджмент таких суб’єктів господарювання; цілі та результати діяльності таких суб’єктів 
господарювання; фінансову звітність та аудиторські висновки щодо суб’єктів господарювання, 

2020 МЕРТ Єдиний публічний 

портал функціонує  

 



для яких оприлюднення звітності та/або проходження незалежного аудиту є обов’язковим тощо: 

 3. Спрощення доступу до Єдиного державного реєстру державної власності, зокрема, 

забезпечення його відкритого цілодобового доступу та можливості перегляду, копіювання та 

роздруковування інформації, формування електронних документів у машинозчитувальному 
форматі тощо. 

2021 МЕРТ Забезпечено 

відкритість та 

прозорість 

відомостей,які 

містяться у Єдиному 

державному реєстрі 

державної власності 

 

 4. Забезпечення проведення продажу або надання в оренду державного, комунального майна 
шляхом проведення онлайн-аукціонів із застосуванням електронної системи «Prozorro.Sale»: 

 

    

 б) розробка концепції законодавчих змін; 2021 МЕРТ Концепцію 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 МЕРТ 1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка законопроекту на основі розробленої концепції законодавчих змін; 2021 МЕРТ Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 МЕРТ 1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2021 МЕРТ Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2021 КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

 

 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту. 2021 КМУ, 

МЕРТ 

Законопроект 

прийнято 

 

      

2. Забезпечення 

ефективного 

функціонування 

антикорупційних 

механізмів у 

діяльності 

суб’єктів 

господарювання 

державного та 

5. Визначення переліку категорій службових осіб суб’єктів господарювання державного і 

комунального секторів економіки, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання 

корупції", у т.ч. вимог щодо заходів фінансового контролю, інших вимог, обмежень та заборон, 
встановлених Законом: 

 

    



комунального 
секторів економіки 

 а) проведення аналізу категорій службових осіб суб’єктів господарювання державного і 

комунального секторів економіки, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання 
корупції" та підготовка можливих варіантів законодавчих змін; 

2020 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка концепції законодавчих змін; 2020 НАЗК Концепцію 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка законопроекту, який передбачатиме зміну відповідних положень Закону України "Про 

запобігання корупції" на основі розробленої концепції законодавчих змін; 

2020 НАЗК Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 НАЗК 1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 НАЗК Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

 

 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту; 2020 КМУ, НАЗК Законопроект 

прийнято 

 

 ж) інформування службових осіб суб'єктів господарювання, на яких поширюється дія положень 

Закону України "Про запобігання корупції" про поширення дії відповідних положень на них та 
про зміст цих вимог, обмежень, заборон. 

2020 НАЗК, 

МЕРТ, інші 

ОДВ, ОМС 

100% службових осіб 

суб'єктів 

господарювання, на 

яких поширюються 

вимоги Закону 

України "Про 

запобігання корупції", 

проінформовано 

 

 6. Проведення періодичного перегляду типової антикорупційної програми для юридичних осіб, 

методичний рекомендацій щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм юридичних 
осіб; ; особлива увага під час перегляду має приділятись, зокрема, наступним питанням: 

- ефективні механізми отримання повідомлень про можливе вчинення корупційних та пов’язаних 
з корупцією правопорушень; 

- захист викривачів; 

- проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичних осіб; 

- порядку взаємодії уповноваженої особи з органом управління, засновниками юридичної особи; 

    



- порядку здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» уповноваженою особою: 

 а) аналіз змісту зазначених типової антикорупційної програми та методичних рекомендацій; 

виявлення прогалин та неповноти; аналіз практики застосування; виявлення положень, які є 
недостатньо зрозумілими та поясненими; 

2022 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) підготовка оновлених типової антикорупційної програми, методичних рекомендацій або 

проекту змін до положень чинних типової антикорупційної програми, методичних рекомендацій 
(за потреби); 

2022 НАЗК Типову 

антикорупційну 

програму та 

методичні 

рекомендації 

оновлено або змінено 

(за потреби) 

 

 в) інформування суб'єктів господарювання державного, комунального сектору економіки, 

уповноважених осіб про зміст відповідних методичних рекомендацій; 

2022 НАЗК 100% зазначених 

суб'єктів 

господарювання, їх 

уповноважених осіб 

поінформовано 

 

 г) аналіз практики застосування зазначених типової антикорупційної програми та методичних 
рекомендацій та виявлення можливостей вдосконалення їх змісту. 

Кожного 

року 

НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

(щорічно) 

 

 7. Проведення періодичного навчання для уповноважених осіб, визначених суб’єктами 

господарювання державного та комунального секторів економіки відповідно до ст. 62-64 Закону 

України "Про запобігання корупції" на основі потреб професійної підготовки уповноважених; 

здійснювати оцінку ефективності такого навчання та оцінку відповідних знань і навичок 

уповноважених осіб; приділити пріоритетну увагу блоку питань, пов’язаних з адаптацією змісту 
антикорупційної програми до особливостей діяльності суб’єкта господарювання: 

    

 а) проведення періодичної оцінки потреб професійної підготовки уповноважених осіб, із 

врахуванням потреби забезпечення та поглиблення їхньої спеціалізації; врахуванням практичних 
проблем, що виникають у їхній діяльності; 

Кожного 

року 

НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) формування та періодичний перегляд навчальних курсів, програм тренінгів та інших 

навчальних заходів для уповноважених осіб, із врахуванням результатів аналізу потреб 
професійної підготовки відповідних осіб; 

Кожного 

року 

НАЗК 1) навчальні курси, 

програми тренінгів та 

інших навчальних 

заходів сформовано; 

2) перегляд змісту 

навчальних курсів, 

тренінгів та інших 

навчальних заходів 

здійснюється щорічно 

і до них вносяться 

відповідні зміни 

 

 в) проведення навчальних курсів, тренінгів, інших навчальних заходів для уповноважених осіб; Кожного 

року 

НАЗК, 

заклади 

освіти (за 

згодою) 

Навчальні заходи для 

100% уповноважених 

осіб проведено 

 

 г) проведення оцінки ефективності навчальних курсів, проведених тренінгів та інших навчальних 
заходів, проведення оцінки знань та навичок осіб, які пройшли відповідне навчання. 

Кожного 

року 

НАЗК 1) аналітичний звіт 

підготовлено та 

 



оприлюднено; 

2) проведено оцінку 

знань та навичок 

щонайменше 25% 

осіб, які пройшли 

відповідне навчання 

 8. Розробка та поширення серед уповноважених осіб інформаційно-роз’яснювальних матеріалів з 

питань запобігання та протидії корупції (у т.ч. у формі онлайн-курсів та онлайн-матеріалів) у 
діяльності юридичних осіб: 

    

 а) проведення аналізу: 

- потреб уповноважених осіб щодо наявності інформаційно-роз'яснювальних матеріалів та 
найбільш актуальних тем для таких матеріалів; 

- найбільш поширених проблем щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у діяльності 
юридичних осіб; 

2022 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка, затвердження, оприлюднення та поширення інших інформаційно-роз'яснювальних 

матеріалів для уповноважених осіб. 

2022 НАЗК Інформаційні 

матеріали розроблено 

та розповсюджено 

серед 50% 

уповноважених осіб 

щорічно 

 

 9. Запровадження відбору (визначення) уповноважених осіб на основі об’єктивних критеріїв 

шляхом проведення прозорих та відкритих конкурсів, які дозволять забезпечити кваліфікацію та 
доброчесність цих осіб; посилення автономності та гарантій незалежності уповноважених осіб: 

    

 а) проведення аналізу: 

- положень законодавства щодо діяльності уповноважених осіб, у т.ч. щодо відбору (визначення) 

таких осіб у суб'єктах господарювання, для яких затвердження антикорупційної програми 
юридичної особи є обов'язковим; гарантій автономності та незалежності уповноважених осіб; 

- іноземного досвіду діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у 
суб'єктах господарювання державного, комунального сектору економіки; 

- існуючих практик відбору (визначення) уповноважених осіб у суб'єктах господарювання; 

- можливих варіантів забезпечення відбору (визначення) уповноважених осіб на основі 
об’єктивних критеріїв шляхом проведення прозорих та відкритих конкурсів; 

- стану забезпечення автономності та гарантій незалежності уповноважених осіб, а також аналіз 
впливу зазначених чинників на ефективність діяльності уповноважених осіб; 

- можливих варіантів посилення гарантій автономності та незалежності зазначених 
уповноважених осіб; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 б) розробка концепції законодавчих змін; 2021 НАЗК Концепцію 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 НАЗК 1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 



 г) розробка законопроекту, який передбачатиме зміну відповідних положень Закону України "Про 
запобігання корупції" на основі розробленої концепції законодавчих змін; 

2021 НАЗК Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 НАЗК 1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2021 НАЗК Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2021 КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

 

 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту; 2021 КМУ, НАЗК Законопроект 

прийнято 

 

 ж) проведення відбору (визначення) уповноважених осіб після набуття чинності законодавчих 

змін. 

2021 Суб'єкти 

господарюв

ання 

державного 

сектору 

економіки 

100% уповноважених 

осіб відібрано 

(визначено) за 

результатами 

прозорих та відкритих 

конкурсів 

 

 10. Налагодження ефективної взаємодії уповноважених осіб із органами управління суб’єктів 

господарювання, органами державної влади, до сфери управління яких належать суб’єкти 

господарювання; Національним агентством з питань запобігання корупції; Національним 

антикорупційним бюро; іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії 
корупції: 

    

 а) укладення меморандумів, інших актів, які визначатимуть порядок взаємодії та співробітництва 

щодо запобігання та протидії корупції у діяльності суб'єктів господарювання державного сектору 
економіки. 

2021 ОДВ, ОМС Зазначені 

меморандуми 

укладено, зокрема, за 

участі суб'єктів 

господарювання 

державного сектору 

економіки 

 

 11. Прийняття законодавчих змін, які визначатимуть механізм відсторонення менеджменту 

суб’єкта господарювання державного або комунального сектору економіки у випадку наявності 

обґрунтованої підозри у вчиненні цими особами корупційного, пов’язаного з корупцією 
кримінального правопорушення (поза кримінальним процесом): 

    

 а) проведення аналізу: 

- положень законодавства, які визначають порядок відсторонення особи, якій повідомлено про 

підозру у вчиненні корупційного, пов'язаного з корупцією кримінального правопорушення (у 
межах кримінального процесу та поза ним); 

- можливих варіантів забезпечення відсторонення менеджменту суб'єкта господарювання 

державного або комунального сектору економіки у випадку повідомлення особі про підозру у 

вчиненні корупційного, пов'язаного з корупцією кримінального правопорушення, зокрема, 
шляхом включення відповідних пунктів до контрактів з менеджментом суб'єктів господарювання; 

2021 НАЗК Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 



 б) розробка концепції законодавчих змін; 2021 НАЗК Концепцію 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання концепції законодавчих змін за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 НАЗК 1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка законопроекту на основі розробленої концепції законодавчих змін; 2021 НАЗК Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2021 НАЗК 1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2021 НАЗК Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2021 КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

 

 є) сприяння прийняттю Верховною Радою України відповідного законопроекту. 2021 КМУ, НАЗК Законопроект 

прийнято 

 

 

3.6. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель та публічних фінансів 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Підвищення 

ефективності 

функціонування 

системи 

електронних 

публічних 
закупівель та 

забезпечення 

дієвості 

моніторингу 

публічних 
закупівель 

1. Забезпечення подальшого вдосконалення системи електронних публічних закупівель, 

зокрема47: 

- здійснення повної та своєчасної реалізації заходів, передбачених Стратегією реформування 
системи публічних закупівель (далі у межах цього заходу – Стратегія); 

- забезпечення виконання зобов’язань у сфері реформування публічних закупівель, передбачених 

Угодою про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони; 

- проведення регулярного аналізу практики застосування законодавства щодо публічних 
закупівель, виявлення корупційних ризиків та їх усунення; 

- розробка та прийняття законодавчих змін, спрямованих на розширення сфери дії Закону України 

«Про публічні закупівлі», у т.ч. на закупівлі товарів, робіт та послуг вартістю від 50 000 грн за 
спрощеною процедурою; 

    

                                                   
47 З урахуванням рекомендації 19 для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії. 



- проведення аналізу практики застосування та перегляду усіх неконкурентних процедур; 

здійснення заходів, спрямованих на обмеження підстав застосування неконкурентних процедур 
публічних закупівель; 

- доповнення та вдосконалення статистичного публічного модуля, зокрема, забезпечення 

відображення виявлених порушень та результатів їх усунення в електронній системі публічних 
закупівель «ProZorro»; 

- здійснення інтеграції електронної системи публічних закупівель «ProZorro» із інформаційними 
системами щодо транзакцій коштів публічних фінансів; 

- забезпечення створення та ефективного функціонування централізованих закупівельних 

організацій з урахуванням особливостей створення та діяльності централізованих закупівельних 
організацій, визначених Кабінетом Міністрів України; 

- забезпечення ефективного здійснення моніторингу публічних закупівель, у т.ч. забезпечення 

проведення моніторингу здебільшого на основі об’єктивних показників ризик-індикаторів та 

забезпечення проактивної позицію органу державного фінансового контролю у реалізації заходів 

щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель та притягненні до 
відповідальності за такі порушення; 

- забезпечення ефективного функціонування Антимонопольного комітету України як органу 
оскарження; 

- забезпечення інтеграції електронної системи публічних закупівель зі списком суб’єктів 

господарювання (учасників), які протягом останніх трьох років притягувались до 

відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 

50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних 

узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); усунути можливість 

участі відповідних суб’єктів господарювання у процедурах публічних закупівель; оприлюднення 

відповідного списку у форматі набору відкритих даних та загальнодоступного публічного онлайн-
реєстру; 

- забезпечення відхилення тендерних пропозицій суб’єктів господарювання, у яких засновником, 

керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є особа, яка є засновником, 

учасником, керівником, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта 

господарювання, який протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за 

порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України 

«Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що 
стосуються спотворення результатів торгів (тендерів); 

- забезпечення відхилення тендерних пропозицій суб’єктів господарювання, засновником, 

керівником, кінцевим бенефіціарним власником яких є особа, відомості про яку внесено до 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення; 

- забезпечення проведення заходів щодо подальшої професіоналізації членів тендерних комітетів, 

представників органів, уповноважених на здійснення контролю у сфері публічних закупівель, 
представників органів досудового розслідування, органів прокуратури, представників органу 
оскарження; 

- проведення навчання та інформаційно-роз’яснювальне забезпечення учасників процедур 
публічних закупівель, у т.ч. потенційних учасників: 



 а) розробити та оприлюднити проект Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення 

змін до Стратегії реформування системи публічних закупівель та її доповнення з урахуванням 
заходів, передбачених Антикорупційною стратегією; 

2020 МЕРТ Проект 

Розпорядження 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання відповідного проекту Розпорядження Кабінету 

Міністрів України за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників 
громадянського суспільства; 

2020 МЕРТ 1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) проект 

Розпорядження 

доопрацьовано 

 

 в) подання відповідного проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України  на розгляд Кабінету 
Міністрів України; 

2020 МЕРТ Проект 

Розпорядження 

подано на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

 

 г) ухвалення відповідного Розпорядження Кабінету Міністрів України; 2020 КМУ Розпорядження 

ухвалено 

 

 ґ) реалізація заходів, передбачених Антикорупційною стратегією, Державною програмою та 

Стратегією реформування системи публічних закупівель. 

Відповідно 

до Стратегії 

Відповідно 

до Стратегії 

Відповідно до 

Стратегії 

 

 2. Проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, які регулюють порядок 

здійснення усіх закупівель для потреб оборони, та внесення законодавчих змін, спрямованих на 
усунення виявлених ризиків: 

    

 а) визначення переліку нормативно-правових актів, якими регулюється здійснення усіх закупівель 

для потреб оборони; 

2020 НАЗК Перелік визначено  

 б) проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, якими регулюється 

здійснення усіх закупівель для потреб оборони, та оприлюднення відповідного висновку; 

2020 НАЗК Антикорупційну 

експертизу проведено 

і висновок за її 

результатами 

оприлюднено (у 

частині, що не містить 

інформації з 

обмеженим доступом)  

 

 в) розробка проектів змін до нормативно-правових актів, якими регулюється здійснення 

закупівель для потреб оборони, з метою усунення виявлених корупціогенних факторів; 

2020 Міністерств

о оборони, 

НАЗК 

Проекти нормативно-

правових актів 

розроблено 

 

 г) прийняття або сприяння прийняттю (для законопроектів) відповідних проектів нормативно-
правових актів. 

2020 КМУ, 

Міністерств

о оборони 

Відповідні 

нормативно-правові 

акти ухвалені 

 

 3. Розробка та прийняття законопроекту, який визначатиме перелік відомостей щодо закупівель 

для потреб оборони, які належать до публічної інформації, оприлюднюються, зокрема, у вигляді 
наборів відкритих даних, та доступ до яких не може бути обмежено: 

    

 а) проведення аналізу: 

- практики розкриття відомостей про закупівлі для потреб оборони в іноземних країнах; 

- існуючого регулювання оприлюднення відомостей про закупівлі для потреб оборони в Україні; 

- корупційних ризиків та корупціогенних факторів у сфері здійснення закупівель для потреб 

2020 Міністерств

о оборони, 

МЕРТ 

Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено (у 

частині, що не містить 

інформації з 

обмеженим доступом) 

 



оборони; 

- існуючих обмежень щодо розголошення та/або оприлюднення відомостей про здійснення 

закупівель для потреб оборони (у т.ч. аналіз обмежень щодо належності відомостей до таких, що 
становлять державну таємницю); 

- можливих варіантів забезпечення оприлюднення відомостей про здійснення закупівель для 
потреб оборони;  

 б) розробка концепції законодавчих змін; 2020 Міністерств

о оборони, 

МЕРТ 

Концепцію 

розроблено 

 

 в) проведення обговорення та доопрацювання відповідної концепції законодавчих змін за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2020 Міністерств

о оборони, 

МЕРТ 

1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) концепцію 

доопрацьовано 

 

 г) розробка та оприлюднення законопроекту на основі доопрацьованої концепції законодавчих 

змін; 

2020 Міністерств

о оборони, 

МЕРТ 

Законопроект 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання відповідного законопроекту за участі 
стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

 

2020 Міністерств

о оборони, 

МЕРТ 

1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) законопроект 

доопрацьовано 

 

 д) подання відповідного законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України; 2020 Міністерств

о оборони 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

 

 е) подання відповідного законопроекту на розгляд Верховної Ради України; 2020 КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

 

 є) сприяння прийняттю відповідного законопроекту Верховною Радою України. 2020 КМУ, 

Міністерств

о оборони 

Законопроект 

прийнято 

 

      

2. Забезпечення 

інституційної 

спроможності 

Рахункової палати, 

органу державного 

фінансового 

контролю; 
забезпечення 

подальшого 

реформування 

управління 

публічними 
фінансами 

3. Здійснення повної та своєчасної реалізації заходів, передбачених Стратегією реформування 

управління публічними фінансами на 2017-2020 роки (далі у межах цього заходу – Стратегія); 

Планом заходів з реалізації Стратегії; внесення змін до зазначеної Стратегії або розробка та 

ухвалення нової Стратегії реформування управління публічними фінансами з метою досягнення 
визначених цілей після 2020 року: 

    



 

 а) реалізація заходів, передбачених Стратегією реформування управління публічними фінансами 

на 2017-2020 роки та Планом заходів з реалізації Стратегії; 

Відповідно 

до Стратегії 

та Плану 

заходів 

Відповідно 

до Стратегії 

та Плану 

заходів 

Відповідно до 

Стратегії та Плану 

заходів 

 

 б) аналіз стану реалізації заходів, передбачених Стратегією реформування управління публічними 

фінансами на 2017-2020 роки, та стану досягнення визначених Стратегією цілей; зокрема, аналіз 
впливу реалізації Стратегії на усунення корупційних ризиків; 

2021 Міністерств

о фінансів, 

НАЗК 

Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 в) розробка проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Стратегії 

та Плану заходів з її реалізації або про затвердження нової Стратегії та Плану заходів з її 
реалізації; 

2021 Міністерств

о фінансів 

Проект 

Розпорядження 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 б) проведення обговорення та доопрацювання відповідного проекту Розпорядження Кабінету 

Міністрів України за участі стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників 
громадянського суспільства; 

2021 Міністерств

о фінансів 

1) обговорення 

проведено за участі 

стейкхолдерів; 

2) проект 

Розпорядження 

доопрацьовано 

 

 в) подання відповідного проекту Розпорядження Кабінету Міністрів України  на розгляд Кабінету 

Міністрів України; 

2021 Міністерств

о фінансів 

Проект 

Розпорядження 

подано на розгляд 

Кабінету Міністрів 

України 

 

 г) ухвалення відповідного Розпорядження Кабінету Міністрів України; 2021 КМУ Розпорядження 

ухвалено 

 

 ґ) реалізація заходів, передбачених відповідною Стратегією та Планом заходів з її реалізації. Відповідно 

до Стратегії 

та Плану 

заходів 

Відповідно 

до Стратегії 

та Плану 

заходів 

Відповідно до 

Стратегії та Плану 

заходів 

 

 4. Посилення інституційної спроможності Рахункової палати та органу державного фінансового 

контролю; забезпечення імплементації стандартів міжнародних стандартів з аудиту державних 
фінансів (INTOSAI): 

    

 а) сприяння посиленню інституційної спроможності Рахункової палати; Постійно КМУ (у 

межах 

повноважен

ь) 

Відповідно до потреб 

Рахункової палати (у 

межах повноважень 

КМУ) 

 

 б) визначення потреб посилення інституційної спроможності органу державного фінансового 
контролю; 

Кожного 

року 

Міністерств

о фінансів 

Аналітичний звіт 

підготовлено та 

оприлюднено 

 

 в) розробка та ухвалення плану заходів щодо посилення інституційної спроможності органу 

державного фінансового контролю відповідно до проведеної оцінки потреб; 

Кожного 

року 

КМУ, 

Міністерств

о фінансів 

План заходів ухвалено  

 г) реалізація зазначеного плану заходів. Відповідно 

до плану 

заходів 

Відповідно 

до плану 

заходів 

Відповідно до плану 

заходів 

 

 5. Проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів, якими регулюється     



бюджетний процес в Україні, внесення законодавчих змін до відповідних актів з метою усунення 
виявлених корупційних ризиків: 

 а) визначити перелік нормативно-правових актів, якими регулюється бюджетний процес в Україні 
та які підлягають проведенню відповідної антикорупційної експертизи; 

2020 НАЗК Перелік визначено  

 б) проведення антикорупційної експертизи та оприлюднення висновку; 2020 НАЗК Антикорупційну 

експертизу проведено 

і висновок за її 

результатами 

оприлюднено 

 

 в) розробка проектів змін до нормативно-правових актів щодо усунення виявлених 

корупціогенних факторів; 

2020 Міністерств

о фінансів 

Проекти нормативно-

правових актів 

розроблено 

 

 г) прийняття або сприяння прийняттю (для законопроектів) відповідних проектів нормативно-
правових актів. 

2020 Міністерств

о фінансів, 

КМУ 

Відповідні 

нормативно-правові 

акти ухвалені 

 

 6. Запровадження Реєстру проектів економічного і соціального розвитку України, які 

фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України та/або місцевих бюджетів та/або 
міжнародних фінансових організацій, проектів міжнародної технічної допомоги: 

    

 а) розробка технічного завдання для розробки програмного забезпечення для відповідного 
реєстру; 

2022 Міністерств

о фінансів, 

МЕРТ 

Технічне завдання 

визначено 

 

 б) визначення суб'єкта розробки програмного забезпечення для відповідного реєстру; 

 

 

2022 Міністерств

о фінансів, 

МЕРТ 

Суб'єкт розробки 

системи визначений 

 

 в) розробка та запровадження в експлуатацію реєстру; 2022 Міністерств

о фінансів, 

МЕРТ, 

суб'єкт 

розробки 

системи  

Систему розроблено і 

прийнято в 

експлуатацію 

 

 г) розробка проектів нормативно-правових актів (або змін до чинних нормативно-правових актів) 

з метою забезпечення правового регулювання функціонування цього реєстру; 

2022 Міністерств

о фінансів, 

МЕРТ 

Проекти нормативно-

правових актів 

розроблено та 

оприлюднено 

 

 ґ) проведення обговорення та доопрацювання проектів нормативно-правових актів за участі 

стейкхолдерів, у т.ч. міжнародних експертів та представників громадянського суспільства; 

2022 Міністерств

о фінансів, 

МЕРТ 

1) обговорення за 

участі стейкхолдерів 

проведено; 

2) проекти 

нормативно-правових 

актів доопрацьовано 

 

 д) ухвалення проектів нормативно-правових актів або сприяння їх ухваленню (для законопроектів 

у разі потреби). 

2022 КМУ, 

Міністерств

о фінансів, 

МЕРТ 

Нормативно-правові 

акти ухвалені 

 

 



3.7. Запобігання корупції у сфері державного регулювання економіки та у приватному секторі 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Дерегуляція 

господарської 

діяльності та 

поліпшення 

бізнес-клімату в 
Україні48. 

1. Створення міжвідомчої робочої групи з дерегуляції господарської діяльності та поліпшення 

бізнес-клімату в Україні до складу якої маються увійти представники бізнес середовища, Ради 

бізнес-омбудсмена, Всеукраїнської мережі доброчесності, а також інші зарубіжні та вітчизняні 
фахівці. 

2020 рік КМУ, ДРС Міжвідомчу робочу 

групу створено. 

 

 

2. Розробка комплексного законопроекту щодо дерегуляції господарської діяльності та 
забезпечення поліпшення бізнес-клімату в Україні, який, зокрема, передбачатиме значне: 

- скорочення кількості процедур та документів дозвільного характеру, необхідних для легалізації 

суб’єктів господарювання та їхньої господарської діяльності, а також часу на їх проходження / 
отримання; 

- скорочення дозвільно-погоджувальних процедур та документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності (зокрема, переліку продукції, що підлягає обов’язковій сертифікації в 
Україні); 

- скорочення кількості контрольно-наглядових (інспекційних) повноважень органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, що реалізуються ними щодо суб’єктів 
господарювання; 

- спрощення процесу проходження дозвільно-погоджувальних процедур; 

- посилення прозорості і неупередженості діяльності дозвільних та контролюючих органів 
(чіткість процедур, відсутність дискреції тощо); 

- скорочення вартості послуг за надання документів дозвільного характеру та здійснення 
дозвільно-погоджувальних процедур. 

2020 рік ДРС, робоча 

група з 

дерегуляції 

господарськ

ої 

діяльності 

та 

поліпшення 

бізнес-

клімату в 

Україні 

Законопроект 

розроблено.  

Кількість дозвільно-

погоджувальних 

процедур та 

документів 

дозвільного характеру 

скорочено 

щонайменше вдвічі.  

 

 

3. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту щодо дерегуляції господарської 

діяльності та забезпечення поліпшення бізнес-клімату в Україні за участі міжнародних та 
національних експертів. 

2020 рік ДРС Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 
4. Подання законопроекту щодо дерегуляції господарської діяльності та забезпечення поліпшення 
бізнес-клімату в Україні на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2020 рік ДРС Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 

5. Подання законопроекту щодо дерегуляції господарської діяльності та забезпечення поліпшення 

бізнес-клімату в Україні на розгляд Верховної Ради України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано. 

 

 
6. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту щодо дерегуляції 

господарської діяльності та забезпечення поліпшення бізнес-клімату в Україні. 

2020 рік КМУ, ДРС Закон прийнято.  

 7. Формування вичерпного переліку дозвільних, погоджувальних, контрольно-наглядових 2021 рік ДРС, робоча Перелік сформовано.  
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(інспекційних) та інших владних повноважень, які фактично реалізуються органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування у взаємовідносинах з фізичними особами та 
юридичними особами приватного права. 

група з 

дерегуляції 

господарськ

ої 

діяльності 

та 

поліпшення 

бізнес-

клімату в 

Україні 

 

8. Формування вичерпного переліку дозвільних, погоджувальних, контрольно-наглядових 

(інспекційних) та інших владних повноважень (у взаємовідносинах з фізичними особами та 

юридичними особами приватного права), якими органи державної влади та органи місцевого 
самоврядування наділені законами України. 

2021 рік ДРС, робоча 

група з 

дерегуляції 

господарськ

ої 

діяльності 

та 

поліпшення 

бізнес-

клімату в 

Україні 

Перелік сформовано.  

 

9. Вжиття ефективних заходів щодо недопущення реалізації органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування дозвільних, погоджувальних, контрольно-наглядових 

(інспекційних) та інших владних повноважень (у взаємовідносинах з фізичними особами та 

юридичними особами приватного права), якими вони не наділені законами України, що, зокрема, 
включає: 

2021 рік КМУ, 

ЦОВВ, інші 

ОДВ, ОМС 

Заходи вжито.  

 

а) аналіз та приведення у відповідність до законів України всіх підзаконних нормативно-правових 

актів, якими визначаються правила організації та діяльності органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, їхніх структурних підрозділів, а також установ, організацій і 

підприємств, що підпорядковуються цим органам (йдеться, передусім, про Положення про 

міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, а також положення про їхні 
територіальні органи); 

2021 рік КМУ, 

ЦОВВ, інші 

ОДВ, ОМС 

Підзаконні НПА 

приведено у 

відповідність до 

законів. 

 

 

б) припинення реалізації тих дозвільних, погоджувальних, контрольно-наглядових (інспекційних) 

та інших владних повноважень, якими органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування не наділені законами України (навіть, якщо цими повноваженнями такі органи 
наділені підзаконними нормативно-правовими актами); 

2021 рік КМУ, 

ЦОВВ, інші 

ОДВ, ОМС 

ОДВ та ОМС не 

реалізують 

повноважень, якими 

вони не наділені 

законами. 

 

 

в) забезпечення постійного моніторингу за діяльністю органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, та оперативне реагування на випадки реалізації органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування дозвільних, погоджувальних, контрольно-
наглядових (інспекційних) та інших владних повноважень, якими вони не наділені законами 
України; 

2020–2023 

роки 

ДРС, 

Мін’юст 

Здійснення 

моніторингу 

забезпечено. 

 

 
10. Суттєве скорочення (оптимізація) кількості дозвільних та контролюючих органів, а також 
усунення дублювання функцій між ними. 

2020 рік КМУ, 

міністерства 

та інші 

ЦОВВ 

Кількість 

контролюючих 

органів скорочено 

щонайменше на 30% 

 

 11. Суттєве скорочення (оптимізація) чисельності осіб, що реалізують дозвільні, погоджувальні, 
2020 рік КМУ, 

міністерства 

Кількість таких осіб 

скорочено 

 



контрольно-наглядові (інспекційні) та інші владні повноваження та інші 

ЦОВВ 

щонайменше на 30% 

 
11. Поступове запровадження ризикоорієнтованої системи державного контролю (відхід від 

традиційної системи тотального контролю за всіма суб’єктами господарювання). 

2020–2023 

роки 

КМУ, ДРС, 

міністерства 

та інші 

ЦОВВ 

Ризикоорієнтована 

система державного 

контролю 

запроваджена. 

 

 

12. Забезпечення періодичного перегляду пріоритетних заходів щодо дерегуляції господарської 

діяльності та внесення відповідних змін до Плану заходів щодо дерегуляції господарської 

діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. 
№ 615-р. 

Щорічно КМУ Періодичний перегляд 

здійснюється 

 

 
13. Періодичного ініціювання внесення змін до Закону України «Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської діяльності». 

Постійно КМУ Зміни до закони 

ініціюються. 

 

      

2. Мінімізація 

корупційних 

ризиків у 

діяльності 

контролюючих 
органів49. 

14. Реформування діяльності контролюючих органів (передусім, податкових, митних та органів, 
що здійснюють державне регулювання у сфері користування надрами), зокрема: 

2020–2023 

роки 

ОДВ та 

ОМС, що 

здійснюють 

дозвільні, 

погоджувал

ьні, 

контрольно-

наглядові чи 

інші 

повноважен

ня щодо 

фізичних 

осіб чи 

юридичних 

осіб 

приватного 

права 

Діяльність 

контролюючих 

органів реформовано. 

 

 
а) спрощення процесу дозвільно-погоджувальних процедур (внесення змін у закони та підзаконні 
нормативно-правові акти, запровадження нових практик реалізації цих процедур тощо); 

2020 рік -//- 
100% процедур 

спрощено 
 

 

б) забезпечення максимальної відкритості, чіткості та формалізації процедур, скасування 

необґрунтованої дискреції при прийнятті рішень особами, що забезпечують реалізацію 

дозвільних, погоджувальних, контрольно-наглядових (інспекційних) та інших владних 

повноважень (внесення змін у закони та підзаконні нормативно-правові акти, запровадження 
нових практик реалізації цих процедур тощо); 

2020 рік 

-//- 

Реалізовано 

щодо100% процедур  
 

 

в) розробка та впровадження комп’ютерних програм автоматизованого знеособленого 

проходження дозвільно-погоджувальних процедур та отримання документів дозвільного 

характеру за умови завантаження в систему всієї необхідної інформації та/або електронних 

документів (проходження процедур та отримання документів відбувається за допомогою роботи 

клієнтів зі спеціальними комп’ютерними програми; працівники контролюючого органу участі у 
цих процесах не беруть і вплинути на роботу комп’ютерних програм не можуть); 

2020–2023 

роки 

-//- Забезпечено 

можливість 

автоматизованого 

знеособленого 

проходження 

щонайменше 20% 

дозвільно-

погоджувальних 
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процедур 

 

г) забезпечення можливості проходження дозвільно-погоджувальних процедур та отримання 

документів дозвільного характеру через електронні он-лайн сервіси відповідних контролюючих 

органів (рішення хоч і приймається працівником контролюючого органу, але поза особистим 
контактом);  

2020–2023 

роки 

-//- Забезпечено 

можливість 

проходження не 

менше 50% дозвільно-

погоджувальних 

процедур через 

електронні он-лайн 

сервіси 

 

 

д) передавання функцій із контактування з фізичною особою чи представником юридичної особи 

(отримання документів, видача дозвільних документів тощо) до фронт-офісу контролюючого 

органу або до центрів надання адміністративних послуг (найбільш характерно для дозвільно-
погоджувальних процедур, які характеризуються високим рівнем корупційних ризиків); 

2020–2023 

роки 

-//- Особистий контакт 

між виконавцем і 

громадянином 

відбувається не 

більше ніж у 10% 

випадків 

 

 
е) запровадження ефективних механізмів виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності 
контролюючих органів. 

2020–2023 

роки 

-//- Корупційні ризики 

виявляються та 

усуваються 

 

      

3. Сприяння 

формуванню 

доброчесного 

бізнес-

середовища, 

недопущення не 

доброчесних 

суб’єктів 

господарювання 

до публічних 
ресурсів50. 

15. Сприяння прийняттю Верховною Радою України Закону про Установу бізнес-омбудсмена, 

спрямованого на посилення ролі цієї інституції в питаннях забезпечення інтересів бізнесу у 

органах виконавчої влади, у тому числі шляхом розширення її повноважень (встановлення 

обов’язку органів державної влади та органів місцевого самоврядування надавати відповіді на 

запити бізнес-омбудсмена, оперативно реагувати на його звернення, зауваження, пропозиції 
тощо); всебічне сприяння подальшому розвитку інституту бізнес-омбудсмена. 

2020 рік КМУ Закон прийнято.  

 

16. Розробка законопроекту спрямованого на: 

- удосконалення законодавства в частині застосування до юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру; 

- обмеження доступу до публічних ресурсів (брати участь у публічних закупівлях, аукціонах, 
отримувати державні кредити, субсидії, субвенції, пільги з оподаткування тощо) юридичних осіб 
щодо яких було застосовано заходи кримінально-правового характеру51. 

2020 рік Мін’юст Законопроект 

розроблено.  

 

 

 

17. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту. 2021 рік Мін’юст Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 
18. Подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України. 2021 рік Мін’юст Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

                                                   
50 З урахуванням рекомендації 2.20. для України за результатами Четвертого раунду моніторингу Антикорупційної мережі ОЕСР для країн Східної Європи та Центральної Азії. 
51 З урахуванням рекомендації 24 для України за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання GRECO. 



 

19. Подання законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 2021 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано. 

 

 20. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту. 2021 рік КМУ Закон прийнято.  

 

7. Всебічне сприяння подальшому розвитку інституту бізнес-омбудсмена, в тому числі у 

налагодженні діалогу з бізнес-середовищем (з метою підвищення рівня обізнаності про ризики 

корупції та наявні рішення для приватного сектору, отримання порад від бізнесу щодо 
реформування відповідного законодавства для обмеження можливостей для корупції тощо). 

2020–2023 

роки 
КМУ, НАЗК 

Сприяння 

відбувається. 
 

 

21. Проведення навчально-інформаційних заходів для бізнес-середовища з метою: 

- популяризації доброчесності бізнесу; 

- розширення Всеукраїнської мережі доброчесності, що була утворена Радою бізнес-омбудсмена 

разом з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР); 

- інформування представників бізнесу-середовища про вимоги антикорупційного законодавства 
та практику його застосування; 

2020–2023 

роки 
НАЗК 

Навчально-

інформаційні заходи 

проводяться. 

 

 

22. Розробка рекомендацій та забезпечення сприяння юридичним особам приватного права у 

розробці та вдосконаленні кодексів поведінки, що охоплюватимуть питання провідних практик у 
сфері корпоративного управління. 

2020–2023 

роки 

НАЗК 
Рекомендації 

розроблено; сприяння 

забезпечено. 

 

 

23. Проведення тренінгів, а також надання методичної допомоги представникам юридичних осіб 

приватного права щодо виявлення у своїй діяльності корупційних ризиків, а також розробки та 
реалізації антикорупційних програм.  

2020–2023 

роки 

НАЗК 
Тренінги проводяться. 

Методична допомога 

надається. 

 

 

24. Проведення регулярних тренінгів для представників приватного сектору з питань 

доброчесності під час здійснення публічних закупівель на центральному та місцевому рівні, а 

також тренінгів для представників органів правопорядку та державних контролюючих органів 
щодо процедур публічних закупівель та протидії корупції у цій сфері. 

2020–2023 

роки 

НАЗК 

Тренінги проводяться.  

 

25. Налагодження постійної та ефективної співпраці між органами державної влади та 

Всеукраїнською мережею доброчесності у питаннях просування ідеї етичного та відповідального 
ведення бізнесу. 

2020–2023 

роки 

НАЗК 
Співпрацю 

налагоджено. 
 

 

26. Розробка за участю представників бізнесу, об’єднань підприємців та професійних спілок 

стратегії імплементації антикорупційних стандартів у приватному секторі (рекомендації ОЕСР 

щодо кращої практики у сфері внутрішнього контролю, етики та забезпечення дотримання 

законодавства, Бізнес-принципи Transparency International щодо боротьби з корупцією) та 
сприяння розвитку саморегулювання у приватному секторі; 

2021–2022 

роки 

НАЗК Стратегію 

імплементації 

антикорупційних 

стандартів у 

приватному секторі 

розроблено. 

 

 

27. Розробка та впровадження на постійній основі спеціальних навчальних програм, спрямованих 

на забезпечення доступу підприємців до необхідної інформації (про адміністративні процедури, 

права та обов’язки підприємців, формування свідомості несприйняття корупційного способу 
поведінки, заохочення до інформування про факти корупції тощо). 

2020–2023 

роки 

НАЗК 

Спеціальні навчальні 

програми розроблені 

та впроваджені. 

 

 
28. Забезпечення проведення періодичного моніторингу реалізації Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів 

2020–2023 

роки 

Мін’юст, 

НАЗК 

Періодичний 

моніторинг 

проводиться. 

 



юридичних осіб та публічних діячів» та, за потреби, розробка пропозицій щодо удосконалення 
законодавства у цій сфері. 

 

29. Запровадження ефективних механізмів верифікації інформації про кінцевих бенефіціарних 

власників юридичних осіб приватного права, що міститься у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

2020–2023 

роки 

Мін’юст, 

НАЗК 

Верифікація 

інформації про 

кінцевих 

бенефіціарних 

власників 

здійснюється.  

 

 

3.8. Запобігання корупції в оборонній і безпековій сферах 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Підвищення 

прозорості та 

ефективності 

розгляду та 

прийняття 

державного 

оборонного 
бюджету, а також 

витрачання коштів 

державного 

оборонного 
бюджету. 

1. Розробка законопроекту, спрямованого на забезпечення прозорої та контрольованої процедури 

розгляду та прийняття державного оборонного бюджету, а також підвищення прозорості та 
ефективності витрачання коштів державного оборонного бюджету, який, зокрема, передбачатиме: 

- виокремлення процесу складання, розгляду та затвердження державного оборонного бюджету; 

- збільшення впливу та відповідальності головних розпорядників коштів державного оборонного 
бюджету під час складання та виконання державного оборонного бюджету; 

- запровадження планування видатків державного оборонного бюджету на певний період; 

- відображення у державному оборонному бюджеті найменування та ціни на одиницю товарів, 
послуг, робіт; 

- надання народним депутатам України доступу до інформації, яка стосується державного 
оборонного бюджету; 

- надання можливості народним депутатам України заслуховувати доповіді головних 

розпорядників державного оборонного бюджету на засіданнях комітету Верховної Ради України з 
питань бюджету, Верховної Ради України. 

2020 рік Мін’юст, 

Міноборони 

Законопроект 

розроблено. 

 

 

 2. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту, спрямованого на забезпечення 

прозорої та контрольованої процедури розгляду та прийняття державного оборонного бюджету, а 

також підвищення прозорості та ефективності витрачання коштів державного оборонного 
бюджету за участі міжнародних та національних експертів. 

2020 рік Мін’юст, 

Міноборони 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 3. Подання законопроекту, спрямованого на забезпечення прозорої та контрольованої процедури 

розгляду та прийняття державного оборонного бюджету, а також підвищення прозорості та 

ефективності витрачання коштів державного оборонного бюджетуна розгляд Кабінету Міністрів 
України. 

2020 рік Мін’юст, 

Міноборони 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 4. Подання законопроекту, спрямованого на забезпечення прозорої та контрольованої процедури 

розгляду та прийняття державного оборонного бюджету, а також підвищення прозорості та 

ефективності витрачання коштів державного оборонного бюджетуна розгляд Верховної Ради 
України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано. 

 

 5. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на забезпечення 

прозорої та контрольованої процедури розгляду та прийняття державного оборонного бюджету, а 

2020 рік КМУ Закон прийнято.  



також підвищення прозорості та ефективності витрачання коштів державного оборонного 
бюджету. 

      

2. Підвищення 

рівня прозорості в 

оборонних 

закупівлях, 

мінімізація 

корупційних 

ризиків у 

здійсненні 

публічних і 

секретних 

закупівель у 
оборонній сфері. 

 

6. Розробка законопроекту, спрямованого на підвищення рівня прозорості в оборонних 
закупівлях, який, зокрема, передбачатиме: 

- закріплення загального правила про те, що інформація про закупівлю товарів, робіт і послуг для 

забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань не є державною таємницею 

(крім випадків, коли державну таємницю становить інформація про самі товари, роботи чи 
послуги); 

- внесення змін до Закону України «Про державну таємницю», які дозволять розкрити більшу 

частину інформації про товари, роботи чи послуги, що придбаваються для забезпечення Збройних 

Сил України та інших військових формувань (при цьому члени Комітету з питань запобігання і 

протидії корупції, Комітету з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради України та 
аудиторські кампанії повинні мати доступ до всієї інформації); 

- встановлення обов’язку Міноборони, Служби безпеки України тощо, публікувати критерії, за 

якими державні експерти з питань таємниць визначають ступінь секретності інформації про 

товари, роботи чи послуги, які придбаваються для забезпечення Збройних Сил України та інших 

військових формувань (ці критерії мають відображати законні підстави віднесення інформації до 

державної таємниці та повинні бути обов’язковими до використання при обґрунтуванні рішень 
про засекречення тієї чи іншої  інформації); 

- закріплення загального правила про те, що закупівля товарів, робіт і послуг для забезпечення 

Збройних Сил України та інших військових формувань відбувається відповідно та у порядку, 

передбаченому Законом України «Про публічні закупівлі» (крім випадків закупівлі товарів, робіт і 
послуг, інформація про які є державною таємницею). 

2020 рік Мін’юст, 

Міноборони 

Законопроект 

розроблено.  

 

 

 7. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту, спрямованого на підвищення рівня 
прозорості в оборонних закупівлях за участі міжнародних та національних експертів. 

2020 рік Мін’юст, 

Міноборони 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 8. Подання законопроекту, спрямованого на підвищення рівня прозорості в оборонних закупівлях 
на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2020 рік Мін’юст, 

Міноборони 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 9. Подання законопроекту, спрямованого на підвищення рівня прозорості в оборонних закупівлях 

на розгляд Верховної Ради України. 

2020 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано. 

 

 10. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на підвищення 

рівня прозорості в оборонних закупівлях. 

2020 рік КМУ Закон прийнято.  

 11. Розробка та оприлюднення критеріїв, якими керуються Мінекономрозвитку та Служба 

безпеки України під час вирішення питання про те, за відкритою чи таємною процедурою мають 
відбуватися ті чи інші оборонні закупівлі. 

2020 рік Мінекономр

озвитку, 

СБУ 

Критерії розроблено 

та оприлюднено. 

 

 12. Фактичне розкриття інформації про більшість товарів, робіт і послуг, що придбаваються для 
забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань. 

2020 рік Міноборони Інформацію розкрито.  



 13. Забезпечення суттєвого скорочення частки оборонних закупівель, які відбуваються за таємною 
процедурою. 

2020 рік Міноборони Частку оборонних 

закупівель, які 

відбуваються за 

таємною процедурою 

скорочено, 

щонайменше, вдвічі. 

 

 14. Вжиття комплексу заходів, спрямованих на зменшення корупційних ризиків у здійсненні 

публічних (незасекречених) оборонних закупівель, що, зокрема, передбачає встановлення 
обов’язку Міноборони: 

а) під час проведення кожної такої закупівлі опубліковувати: 

- стандарти допуску до торгів та методичні вказівки щодо процесу відбору (включно з 
інформацією, яким чином відбуватиметься оцінка заявок постачальників); 

- інформацію про методику оцінки Міноборони вартості товарів, робіт або послуг при оголошенні 

тендеру або запрошенні учасників торгів, включно з інформацією про ринкову ціну, яка 
використовувалася для оцінки оголошеної вартості; 

- перелік всіх учасників торгів; 

- інформації про те, яку процедуру було обрано для завершених торгів (конкурентну, 

переговорну, прямий контракт з одним постачальником) та хто саме прийняв відповідне рішення. 

Якщо торги відбулися не за конкурентною процедурою, то має бути оприлюднене обґрунтування 
такого виняткового рішення, а також інформації про те, чому саме було застосовано переговорну 
процедуру чи процедуру прямих закупівель (із посилання на відповідні норми законодавства); 

- критерії вибору переможця та обґрунтування вибору переможця; 

- інформацію про переможця торгів та розгорнутої інформації про укладений з ним контракт: 

номер контакту, номер змін до контракту, опис замовлених товарів та послуг, тривалість 

тендерної процедури, передбачений тендером час між підписанням контракту та запланованим 

часом його виконання, вартість контракту, імена підрядників, агентів та консультантів, найнятих 
для виконання контракту; 

- інформацію про контракти, які були укладені Міноборони з цими постачальними протягом 
останнього календарного року (в тому числі про їхню сумарну вартість);  

- підтвердження від голови тендерного комітету, що переможець торгів відповідає усім 
кваліфікаційним вимогам; 

- імена та посади публічних службовців (передусім Міноборони), які відігравали формальну чи 
неформальну роль в ухваленні рішень, а також публічне підтвердження від тендерного комітету 

Міноборони (щодо кожного тендеру окремо), що кожна особа, яка мала конфлікт інтересів, була 
виявлена та виключена із процесу ухвалення рішень; 

б) опублікувати та щомісячно оновлювати на своєму офіційному веб-сайті: 

- загальний перелік суб’єктів господарювання, які були постачальниками товарів, робіт або 

послуг для забезпечення потреб оборони, з інформацію про загальну кількість укладених з 

кожним із них контрактів (дати укладення, номери контрактів, особи, що їх підписували), а також 

зазначенням загальної суми коштів, що були перераховані цим суб’єктам за зазначеними 
контрактами; 

- перелік усіх суб’єктів господарювання, з якими контракти було укладено не за результатами 
проведення конкурентної процедури. 

2021 рік Міноборони Заходи реалізовано.  



 15. Вжиття комплексу заходів, спрямованих на зменшення корупційних ризиків у здійсненні 
засекречених оборонних закупівель, що передусім передбачає: 

- розкриття інформації про методику оцінки Міноборони вартості товарів, робіт або послуг при 

оголошенні кожного тендеру або запрошенні учасників торгів, включно з інформацією про 
ринкову ціну, яка використовувалася для оцінки оголошеної вартості; 

- розкриття даних про закупівлі та контракти, які стосуються національної безпеки, для 

зовнішнього контролюючого органу, якому наданий відповідний доступ, наприклад, для 
внутрішнього або зовнішнього аудиту, а також для парламентського комітету; 

- встановлення обов’язку публікувати всі дані та контракти щодо засекречених закупівель, які 
стосуються національної безпеки, після завершення строку секретності; 

- розробку внутрішніх, публічно доступних методичних вказівок щодо проведення маркетингових 

досліджень до початку тендеру, стандартизації технічних вимог, проведення внутрішньої 
перевірки учасників торгів. 

2021 рік Міноборони Заходи реалізовано.  

 16. Вжиття комплексу заходів, спрямованих на недопущення до участі у публічних оборонних 

закупівлях недоброчесних постачальників, що, зокрема, передбачає: 

а) встановлення обов’язку для кожного учасника таких публічних закупівель разом із 
документами для участі у відповідній процедурі підготувати документ, у якому підтвердити, що: 

- суб’єкт господарювання, його власники та керівництво ніколи не мали стосунку до вчинення 

корупційних правопорушень, а також правопорушень у сфері господарської діяльності (фіктивне 
банкрутство, ухилення від сплати податків тощо); 

- суб’єкт господарювання принаймні за останні три роки не мав жодного випадку невиконання чи 
невчасного виконання своїх господарських зобов’язань за іншими договорами; 

- власники (фізичні особи) та керівництво цього суб’єкта господарювання не мають судимості за 

вчинення корупційного злочину, злочину проти власності чи злочину у сфері господарської 

діяльності; щодо них немає відкритих кримінальних проваджень за відповідними статтями 
Кримінального кодексу України; 

- суб’єкт господарювання відповідає усім кваліфікаційним вимогам; 

б) встановлення обов’язку Міноборони здійснювати внутрішню перевірку зазначених вище 

фактів. При цьому разом із оголошенням про переможця торгів має бути опубліковане офіційне 

підтвердження Міноборони щодо достовірності цієї інформації (в тому числі інформації про те, 
що переможець торгів відповідає усім кваліфікаційним вимогам); 

в) встановлення обов’язку для переможця торгів підготувати, а Міноборони опублікувати, 
документ, у якому: 

- надати повну та достовірну інформацію про керівника (керівний орган) відповідного суб’єкта 

господарювання, структуру та склад його власників, а також інформацію про кінцевого 

бенефіціарного власника (прізвище, ім’я та по батькові, громадянство, місце проживання та інші 

контакти фізичної особи; назва, країна та місце реєстрації, веб-сайт та інші контакти юридичної 
особи); 

- підтвердити, що переможець торгів, його керівник та власники щонайменше протягом останніх 

трьох років не надавали на користь представників Міноборони, що були залучені до процедури 
публічних закупівель, будь-яких подарунків, пільг, переваг, кредитів тощо; 

- підтвердити, що переможець торгів, його керівник та власники не мають щонайменше протягом 

2021 рік Міноборони Заходи реалізовано.  



останніх трьох років будь-яких інших фінансових, ділових чи особистих зв’язків з 

представниками Міноборони, що були залученими до відповідної процедури публічних 
закупівель та прийняття рішень за її результатами. 

 17. Удосконалення процедур внутрішнього та зовнішнього контролю за оборонними закупівлями, 

що, зокрема, передбачає впровадження чітких алгоритмів здійснення такого контролю, 

розроблених з урахуванням специфіки різних етапів цього процесу (планування здійснення 

закупівлі, визначення кваліфікаційних вимог до постачальника та якості товарів робіт або послуг, 

які планується придбати, процедура визначення постачальника, процес контролю за виконанням 

постачальником своїх зобов’язань, вчасність і якість фактично отриманих товарів робіт або 
послуг). 

2021 рік Міноборони Процедури 

внутрішнього та 

зовнішнього 

контролю за 

оборонними 

закупівлями 

удосконалено. 

 

 18. Вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення корупційних ризиків у системі 

медичного постачання Міноборони, до числа яких, передусім, належать: 

- зниження рівня секретності у питаннях медичного постачання Міноборони; 

- врахування обсягів та призначення міжнародної допомоги під час планування закупівель виробів 
медичного призначення; 

- забезпечення належного рівня підготовки та деталізації медико-технічних вимог до виробів 

медичного призначення, забезпечення відкритості цього процесу для волонтерів, представників 
громадянського суспільства та зовнішніх експертів; 

- запровадження глибшого рівня деталізації для розподілу найменувань, що закуповуються, на 
лоти; 

- розробка та впровадження більш ефективних механізмів виявлення та врегулювання конфлікту 

інтересів у працівників Міноборони під час здійснення закупівель виробів медичного 
призначення; 

- запровадження механізмів зворотного зв’язку для кінцевих користувачів (лікарів, тренерів, 

військовослужбовців) з метою накопичення та вивчення інформації щодо якості та практики 
використання виробів медичного призначення; 

- більш ефективне використання правових механізмів, покликаних не допустити порушення умов 

контрактів на постачання виробів медичного призначення (йдеться, зокрема, про реалізацію норм 
статті 26 Закону України «Про публічні закупівлі» та статті 549 Цивільного кодексу України). 

2021 рік Міноборони Заходи реалізовано.  

      

3. Мінімізація 

корупційних 

ризиків у сфері 

забезпечення 

військовослужбов

ців житлом та 

поступове 

запровадження 

нової системи 

соціального 

захисту 

військовослужбов

19. Мінімізація корупційних ризиків у сфері забезпечення військовослужбовців житлом та 

поступове запровадження нової системи соціального захисту українських військовослужбовців, 
що, передусім, включає: 

а) забезпечення стратегічного планування системи заходів з реформування соціального 

забезпечення військовослужбовців (у тому числі системи забезпечення житлом) виключно на 
основі реальних спроможностей держави та відображення відповідних принципів, пріоритетів, 

довгострокових та середньострокових планів у Стратегії національної безпеки України, 

затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015, Концепції 

розвитку сектору безпеки і оборони України, затвердженої Указом Президента України від 14 

березня 2016 року № 92/2016 та Стратегічному оборонному бюлетені України, введеному в дію 
Указом Президента України від 6 червня 2016 року № 240/2016); 

- проведення аудиту черг військовослужбовців, які претендують на безкоштовне отримання 

2019–2023 Міноборони

, РНБО, 

Мінсоцполі

тики 

Корупційні ризики у 

сфері забезпечення 

військовослужбовців 

житлом мінімізовано. 

 



ців. житла, виключення з них осіб, які не мають законних підстав на отримання такого житла, 
реструктуризація черг відповідно до встановленої чинним законодавством пріоритетності; 

- оптимізація системи управління чергами за допомогою автоматизації більшості процесів, 

пов’язаних із обліком осіб, що перебувають у чергах, відображенням інформації про її 
просування, прийняті уповноваженим органом рішення тощо; 

- запровадження альтернативних механізмів задоволення житлових потреб військовослужбовців 

(розробка лізингової програми для військовослужбовців, будівництво житла із залученням 
зовнішнього кредитного капіталу, аналіз об’єктів незавершеного будівництва та розрахунок 

доцільності реконструкції цих об’єктів під задоволення житлових потреб, надання земельних 
ділянок як альтернатива забезпеченню житлом); 

- розробка нової системи соціального захисту українських військовослужбовців за рахунок нового 

персоналізованого механізму накопичувальної грошової допомоги при звільненні зі служби, що 
передбачає поступову відмову від забезпечення військовослужбовців постійним житлом. 

 20. Розробка законопроекту, яким скасовуватиметься зобов’язання держави із забезпечення 

військовослужбовців постійним безкоштовним житлом та створюватимуться умови для 

монетизації системи соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей за рахунок 

нового персоналізованого механізму накопичувальної грошової допомоги при звільненні зі 

служби (зміни до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 
членів їх сімей» та Житлового кодексу України) 

2021 рік Мін’юст, 

Міноборони 

Законопроект 

розроблено.  

 

 

 21. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту за участі міжнародних та 

національних експертів. 

2021 рік Мін’юст, 

Міноборони 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 22. Подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України. 2021 рік Мін’юст, 

Міноборони 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 23. Подання законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 2021 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано. 

 

 24. Сприяння прийняттю Верховною Радою України закону, яким скасовуватиметься 

зобов’язання держави із забезпечення військовослужбовців постійним безкоштовним житлом та 
створюватимуться умови для монетизації системи соціального захисту військовослужбовців та 

членів їх сімей за рахунок нового персоналізованого механізму накопичувальної грошової 
допомоги при звільненні зі служби. 

2021 рік Мін’юст, 

Міноборони

, КМУ 

Закон прийнято.  

 25. Вжиття комплексу інших заходів, спрямованих на усунення корупційних ризиків у сфері 
забезпечення військовослужбовців житлом, до числа яких, передусім, належать: 

- розробка внутрішніх порядків планування будівництва житла Міноборони, які унеможливлять 
ухвалення суб’єктивних управлінських рішень при включенні об’єктів капітального будівництва 
до річного плану, встановлення для них пріоритетів фінансування тощо; 

- стимулювання персоналу Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил 
України виконувати показники плану будівництва; 

- оприлюднення на відкритих ресурсах планів капітального будівництва та пріоритетності 

2020–2023 

роки 

Міноборони Заходи реалізовано.  



кожного проекту; 

- залучення незалежних спеціалізованих організацій до управління проектами капітального 
будівництва; 

- усунення від подальшої участі у тендерному процесі суб’єктів господарювання, що мають 
високий ризик зриву виконання контрактних зобов’язань; 

- недопущення включення до договорів підряду на капітальне будівництво положень, що 

створюють можливості для суб’єктивного ухвалення рішень (питання, які не можуть бути 

врегульовані на етапі підписання договору як такі, що залежать від бюджетного процесу чи інших 

факторів, мають бути врегульовані підзаконними актами Міноборони з посиланням на них у 
тексті такого договору); 

- надання військовим командуванням (командирам) повноважень, достатніх для забезпечення 
відповідності майбутніх об’єктів капітального будівництва встановленим потребам та вимогам; 

- забезпечення прийняття рішень керівництва Головного квартирно-експлуатаційного управління 
Збройних Сил України на підставі аналізу ринку нерухомості в регіонах України; 

- запровадження у Мінобороні аналізу ефективності використання бюджетних коштів, виділених 
на капітальне будівництво; 

- встановлення обов’язку Міноборони публікувати звіти про укладені договори в системі 

електронних закупівель ProZorro (для забезпечення громадського контролю процесу закупівлі 
житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі); 

- встановлення обов’язку Міноборони затвердити єдині підходи та принципи формування заявок 
на закупівлю житла, які унеможливлять суб’єктивне ухвалення рішень посадовцями Міноборони; 

- запровадження процедури визначення місця розташування житла, що закуповується, за 
прозорими принципами, які не обмежують права забудовників в інших населених пунктах; 

- запровадження правила, згідно з яким в описі лотів має бути чітко сформульовано вимоги до 
загальної площі квартир, кількості кімнат та принципи визначення цих показників; 

- оприлюднення інформації про те, яким чином Міноборони визначає метод задоволення потреби 
у житлі (купівля, будівництво, оренда тощо); 

- забезпечення прозорості процедури перевірки технічного стану квартир (порядок роботи комісії 
з перевірки стану житла, склад її членів, плани та результати повинні бути публічно доступні). 

 

3.9. Запобігання корупції у соціальній сфері, сферах охорони здоров’я, освіти, науки і культури  

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Мінімізація 

корупційних 

ризиків у 
соціальній сфері. 

1. Проведення Всеукраїнського перепису населення  

2020 Держстат Перепис населення 

проведено. 

 

 2. Створення централізованої системи моніторингу державних виплат і пільг за всіма видами 

державної соціальної підтримки для виявлення та запобігання необґрунтованим виплатам за 

2020 Мінсоцполі

тики 

 

E-Social запроваджено 

та введено в 

експлуатацію. 

 



рахунок бюджетних коштів шляхом запровадження e-Social як інструменту зведення до мінімуму 

випадків нецільового та/або неефективного витрачання коштів на соціальні видатки, зловживань у 

сфері соціального захисту як отримувачами соціальних послуг, так і державними службовцями, 
які вносять дані до реєстрів. 

 3. Розробка законопроекту, спрямованого на запровадження електронної моделі обліку 
внутрішньо переміщених осіб. 

 Мінсоцполі

тики 

 

  

 4. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту, спрямованого на запровадження 

електронної моделі обліку внутрішньо переміщених осіб за участі міжнародних та національних 
експертів. 

2020 Мінсоцполі

тики 

 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 5. Подання законопроекту, спрямованого на запровадження електронної моделі обліку 
внутрішньо переміщених осіб на розгляд Кабінету Міністрів України. 

2020 Мінсоцполі

тики 

 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 6. Подання законопроекту, спрямованого на запровадження електронної моделі обліку 
внутрішньо переміщених осіб на розгляд Верховної Ради України. 

2020 КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано. 

 

 7. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту, спрямованого на 

запровадження електронної моделі обліку внутрішньо переміщених осіб. 

2020 КМУ Закон прийнято.  

 8. Забезпечення підзаконного регулювання електронної моделі обліку внутрішньо переміщених 
осіб. 

2020 КМУ, 

Мінсоцполі

тики 

Запроваджено 

електронну модель 

обліку ВПО 

 

 9. Врегулювання порядку доступу надавачів сервісів для внутрішньо переміщених осіб та 

працівників управління з питань соціального захисту населення до електронного реєстру системи 
e-Social. 

2021 Мінсоцполі

тики, ПФУ, 

КМУ 

Затверджено 

процедуру доступу 

надавачів сервісів для 

ВПО та працівників 

управління з питань 

соціального захисту 

населення до 

електронного реєстру 

ВПО 

 

 10. Запровадження конкурсного підходу до фінансування заходів громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю. 

2021 Мінсоцполі

тики, КМУ 

Запроваджено 

конкурсний підхід до 

фінансування заходів 

ГОІ 

 

 11. Запровадження ефективної системи моніторингу та оцінки фінансової звітності, перевірки 

ефективності використання бюджетних коштів громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю. 

2021 Мінсоцполі

тики, 

Запроваджено 

ефективну систему 

моніторингу та оцінки 

фінансової звітності, 

перевірки 

ефективності 

використання 

бюджетних коштів 

ГОІ 

 

2. Мінімізація 

корупційних 

ризиків у сфері 

12. Завершення комп’ютеризації всіх закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми 
власності. 

2021 МОЗ 

 

Комп’ютеризацію ЗОЗ 

завершено 

 



охорони здоров’я 

 13. Впровадження Єдиного реєстру медичних висновків у закладах охорони здоров’я первинного, 

вторинного, третинного рівнів. 

2021 МОЗ 

НСЗУ 

Всі медичні довідки, 

що оформлюються на 

території України, 

вносяться до Єдиного 

реєстру медичних 

висновків 

 

 14. Забезпечення інтеграції Єдиного реєстру медичних висновків із системою «Електронне 

здоров’я» («ЕHealth»). 

2021 МОЗ 

НСЗУ 

Єдиний реєстр 

медичних висновків 

інтегровано з  

«ЕHealth». 

 

 15. Забезпечення міжвідомчої взаємодії та роботи в єдиному інформаційному просторі споживачів 

відповідної інформації щодо медичних довідок. 

2021 МОЗ, 

міністерства 

та інші 

ЦОВВ 

Оформлення 

медичних довідок у 

Єдиному реєстрі 

медичних висновків 

гарантує їх дійсність 

(і навпаки) 

 

 16. Електронізація послуги зі здійснення державної реєстрації лікарських засобів шляхом 
забезпечення подачі та розгляду пакету документів для реєстрації у електронному вигляді. 

2021 МОЗ, ДП 

«ДЕЦ» 

Подання, розгляд та 

прийняття рішення 

щодо пакету 

документів для 

державної реєстрації 

ЛЗ здійснюються 

виключно в 

електронному вигляді 

 

 17. Впровадження Електронного реєстру листків непрацездатності.  

Забезпечення інформаційної взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем ПФ, МОЗ, НСЗ 

та ФСС, а також з Електронна система охорони здоров’я та Електронного реєстру листків 
непрацездатності. 

2021 МОЗ Електронний реєстр 

листків 

непрацездатності 

впроваджено. 

 

 18. Внесення змін до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову 
непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2011 р. № 455, якими: 

- встановити, що формування (реєстрація, видача) медичних висновків та листків 

непрацездатності було можливим виключно в Електронній системі охорони здоров’я та 
Електронному реєстрі листків непрацездатності; 

- унеможливити видачу (реєстрацію) медичних висновків та листків непрацездатності «заднім 
числом»; 

- поетапно відмовитись від паперової форми медичного висновку та лиска непрацездатності, із 

встановленням кінцевої дати заборони паперових документів про тимчасову непрацездатність, а 

до того – забезпечити видачу листків непрацездатності з обов’язковим введенням даних до 
Електронного реєстру листків непрацездатності; 

- впровадити автоматичну перевірку програмними засобами Електронної системи охорони 
здоров’я повноважень лікарів видавати документи про непрацездатність; 

- чітко розділити, які типи документів про непрацездатність можуть видавати ті чи інші типи 
заклади охорони здоров’я; 

- забезпечити, аби захист медичної інформації не перешкоджав ефективному контролю за 

обґрунтованістю видачі, продовження документів про тимчасову непрацездатність, блокуванню 

2021 МОЗ Зміни внесено.  



виплат за необґрунтовано виданими, продовженими документами про непрацездатність та 
притягненню до відповідальності винних осіб; 

- забезпечити видачу документів про тимчасову непрацездатність тільки після надання пацієнтом 
згоди на використання цієї інформації в цілях перевірки обґрунтованості їх видачі/продовження; 

- впровадити процедуру добровільного електронного погодження/блокування погодження 
роботодавцем перших п’яти днів тимчасової непрацездатності; 

- унеможливити випадки звільнення працівників через необізнаність роботодавців про їх 

тимчасову непрацездатність шляхом автоматичного електронного інформування роботодавців про 

початок, продовження, завершення тимчасової непрацездатності (без розкриття захищеної 
законом медичної інформації); 

- забезпечити, аби видача (реєстрація) медичних висновків, листків непрацездатності була 

можливою тільки після їх особистого засвідчення лікуючим лікарем (головою комісії з лікарів) 
або лікарем-підприємцем з використанням КЕП; 

- запровадити процедуру тимчасового блокування для лікарів (закладів охорони здоров’я) 

можливості видавати/продовжувати документи про непрацездатність у разі недопуску залучених 

Фондом соціального страхування або МОЗ лікарів-контролерів до перевірки або ненадання їм в 
повному обсязі документації по випадкам непрацездатності; 

- зняти необґрунтовані обмеження для осіб, що здійснюють перевірки обґрунтованості 

видачі/продовження документів про непрацездатність, щодо кількості випадків непрацездатності, 
охоплених перевіркою;  

- надати можливість при проведенні виїзної перевірки досліджувати комплексно випадки 
непрацездатності, в тому числі, по окремим лікарям; 

- унеможливити використання медичної таємниці як інструменту прикриття зловживань із 

документами про непрацездатність та недопущення лікарів-контролерів до документації про 
випадки псевдонепрацездатності. 

 19. Запровадження інших дієвих механізмів унеможливлення видачі документів про 

непрацездатність для всіх недоброчесних лікарів, що практикують їх систематичну 
необґрунтовану видачу/продовження. 

2021–2023 Фонд 

соціального 

страхування

, МОЗ 

Дієві механізми 

унеможливлення 

безпідставної видачі 

документів про 

непрацездатність 

запроваджено. 

 

      

3. Мінімізація 

корупційних 

ризиків у сфері 
освіти і науки. 

20. Вжиття комплексу заходів (розробка законопроектів, внесення змін у підзаконні акти), 

спрямованих на впровадження стандартів академічної доброчесності в освітній та науковій 

системі України, впровадження ефективних механізмів реагування на випадки академічної 

недоброчесності, забезпечення невідворотності позбавлення наукового ступеня за академічний 

плагіат, фабрикацію, фальсифікацію, інші порушення академічної доброчесності в дисертаційних 
роботах, якими, зокрема: 

- підвищити рівень самостійності та незалежності Національного агентства забезпечення якості 
вищої освіти та Національного фонду досліджень; 

- врегулювати формат подачі дисертаційних робіт з метою уникнення примусу до порушення 
права інтелектуальної власності; 

- розмежувати плагіат з точки зору законодавства про інтелектуальну власність та академічний 

2021–2023 КМУ, МОН, 

Національн

ий фонд 

досліджень, 

Національне 

агентство 

забезпеченн

я якості 

вищої 

освіти 

Заходи вжито.  



плагіат, розмежувати процедури захисту інтелектуальної власності від процедур протидії 
академічному плагіату; 

- заборонити видання довідок про «відсутність», «незначний обсяг», «відсоток» академічного 
плагіату, визнавати недійсними видані довідки; 

- встановити чіткі правила можливості/неможливості повторення в докторській дисертації 
тексту/результатів кандидатської дисертації; 

- врахувати специфіку точних наук для недопущення зловживань та необґрунтованих звинувачень 
в академічному плагіаті від/до дисертантів; 

- унеможливити корупційні практики при проведенні перевірки на плагіат в закладах вищої освіти 
(наукових установах); 

- розцінювати як академічний плагіат "трансформацію" дисертації з однієї спеціальності в 

дисертацію з іншої спеціальності. Розцінювати як фабрикацію подання в якості дисертації 
переказу кількох нормативних документів; 

- зобов’язати заклади вищої освіти (наукові установи) оприлюднювати рішення спецрад про 
присудження (відмову в присудженні) наукових ступенів; 

- заборонити захист дисертацій вищим посадовим особам країни, керівникам у сфері освіти та 
науки та їх близьким особами на період перебування на відповідних посадах; 

- вивести зі складу Атестаційної колегії МОН керівництво закладів вищої освіти та всіх осіб, 

причетних до формування спеціалізованих вчених рад та/або які не обмежують свою роботу в ній 

присутністю на засіданнях, замінити їх представниками організацій – викривачів плагіату, 

представниками академічної спільноти, які будуть реально опрацьовувати дисертації та інші 
матеріали щодо них; 

- передбачити ротацію складів експертних рад раз на два роки та можливість їх розпуску у 
випадку ухвалення необґрунтованих висновків на користь порушників академічної доброчесності; 

- встановити безстроковість застосування санкцій за академічний плагіат, фабрикацію та або 
фальсифікацію результатів дослідження; 

- закріпити право бути викривачем/скаржником академічного плагіату, фабрикації та або 

фальсифікації результатів дослідження за будь-якою особою. Надати скаржникам можливість 

подавати скарги на рішення спецрад про присудження (відмову в присудженні) наукових ступенів 

в електронному вигляді з використанням Кваліфікованого електронного підпису. Встановити для 
скаржників реалістичні (втілювані) вимоги щодо змісту та комплектності матеріалів скарг; 

- унеможливити скасування обґрунтованих рішень Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти про позбавлення плагіаторів наукових ступенів під приводом «непристойних 
висловлювань» та «приниження честі й гідності» в скаргах; 

- забезпечити відкритість та прозорість розгляду Комітетом з питань етики, Апеляційним 

комітетом та Національного агентства забезпечення якості вищої освіти скарг на рішення спецрад 
про присудження (відмову в присудженні) наукових ступенів; 

- закріпити вимогу, згідно з якою у разі зняття дисертації з захисту (на будь-якому етапі) за 

академічний плагіат, фабрикацію та або фальсифікацію результатів дослідження, дисертант не 
допускався б до захисту протягом, щонайменше, 5 років; 

- припинити для осіб, позбавлених наукових ступенів за вчинення академічного плагіату, 

фабрикації, фальсифікації результатів дослідження будь-яких доплат, надбавок та інших 

матеріальних/нематеріальних заохочень, пов'язаних з таким науковим ступенем, забезпечити 



стягнення з плагіаторів необґрунтовано отриманих коштів за науковий ступінь; 

- позбавити наукових ступенів всіх українських вчених, у дисертація (наукових доповідях, 

монографія, що подавалися на здобуття наукового ступеня) та/або наукових публікаціях, що 

подавалися для присудження наукового ступеня, у яких висвітлені основні наукові результати 
дисертації, виявлено академічний плагіат, фабрикацію, фальсифікацію результатів дослідження; 

- зобов’язати включати в узагальнені висновки Національного агентства забезпечення якості 

вищої освіти за результатами розгляду скарг на рішення спецрад про присудження (відмову в 
присудженні) наукових ступенів обґрунтування рішення по кожному пункту скарги; 

- забезпечити оприлюднення узагальнених висновків Національного агентства забезпечення 

якості вищої освіти за результатами розгляду скарг на рішення спецрад про присудження (відмову 
в присудженні) наукових ступенів; 

- встановити право на добровільну відмову від наукового ступеня без пояснення причин та без 

визнання порушення академічної доброчесності (як стимул для скасування наукового ступеня за 
власною ініціативою). 

 21. Аналіз фактичної системи навчання академічній доброчесності в середній та вищій освіті; 

рекомендації щодо усунення факторів примусу учасників освітнього процесу до академічної 
недоброчесності.  

2021–2023 МОН Аналіз проведено.  

 22. Включення до періодично оновлюваних стратегічних документів та політик в галузі 

забезпечення якості вищої освіти, розвитку науки та інновацій програми переходу до відкритих та 

прозорих процедур забезпечення дотримання стандартів академічної доброчесності та академічної 
етики. 

2021–2023 МОН Програми переходу до 

відкритих та прозорих 

процедур 

забезпечення 

дотримання 

стандартів 

академічної 

доброчесності та 

академічної етики 

включено до 

стратегічних 

документів та політик 

в галузі забезпечення 

якості вищої освіти. 

 

 23. Проведення на постійній основі навчання академічному письму та коректності цитувань вже в 

середній освіті в процесі навчання всім предметам (без додаткових спеціальних предметів); 

запровадження навчання вчителів середньої школи академічному письму, коректності цитувань та 

стандартам академічної етики та доброчесності. Розробка методичних рекомендацій щодо методів 
навчання та оцінювання, які б зменшували стимули до академічної недоброчесності.  

2021–2023 МОН Періодичне навчаня 

забезпечно. 

 

 24. Проведення дослідження специфіки академічної недоброчесності, стандартів академічної 

доброчесності та академічної етики для окремих, зокрема нетекстових,  галузей (математики, 
фізика, біологія, хімія, музичне мистецтво, мистецтвознавство). 

2021–2023 МОН, 

Національн

ий фонд 

досліджень 

Дослідження 

проведено. 

 

 25. Створення загальної Інтернет-платформи для розміщення переліків наукових результатів, 

списків наукових робіт, кваліфікаційної інформації окремих учасників наукової діяльності та 
викладачів університетів, а також для розміщення особистих декларацій про наукові результати.  

2021–2023 Національн

ий фонд 

досліджень 

Інтернет-платформу 

створено. 

 

 26. Вжиття комплексу заходів, спрямованих на формування високоякісної наукової періодики в 
Україні, усунення стимулів для підготовки неякісних публікацій, що зокрема передбачає: 

2021–2023 МОН Заходи вжито.  



 а) внесення змін до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, 
затвердженого наказом МОН від 15.01.2018 р. № 32, якими: 

- розширити коло суб’єктів, які можуть бути засновниками наукових фахових видань, в т.ч. за 
рахунок суб’єктів господарювання; 

- переглянути обґрунтованість віднесення усіх видань до категорій «А» та «Б» (зокрема, поетапно 

виключити з категорії «А» журнали, які входять до передбази Emerging Sources Citation Index 
(ESCI) бібліографічної бази Web of Science Core Collection); 

- виключити з Переліку наукових фахових видань України всі журнали категорії «В»; 

- не включати до категорії "Б" журнали, проіндексовані в базах даних країн ОЕСР та ЄС; 

- розширити перелік відомостей, обов'язкових до оприлюднення на веб-сайті наукового журналу 
для підтвердження його якості; 

- забезпечити врахування відомостей офіційного веб-сайту issn.org (сайт, що підтверджує 

дотримання журналом мінімальних стандартів прозорості, якості контенту, академічної 

доброчесності) для оцінки актуальності та якості наукового журналу, а також виявлення 
шахрайських наукових видань; 

2021–2023 МОН Зміни внесено.  

 б) внесення змін до Вимог до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових 

ступенів доктора і кандидата наук, затверджених наказом Мінмолодьспорту від 17.10.2012 р. 
№ 1112, якими: 

- оптимізувати кількість робіт, необхідних для допуску до захисту дисертації доктора наук 

(збільшити до 5 кількість статей здобувачів у якісних наукових журналах, що входять до Scopus 

та/або Web of Science, зменшення з 3 до 1 кількості патентів на винахід, зменшення з 3 до 1 
розділів у колективних монографіях); 

- посилити вимоги до якості видань, у яких мають публікуватися статті для допуску до захисту 

(обов'язок вказувати активний ISSN-номер видання, яким підтверджується офіційний статус 
видання, тощо); 

- зобов’язати заклади вищої освіти (наукові установи) оприлюднювати на своєму офіційному веб-
сайті  монографії здобувачів, що подавалися на присудження наукових ступенів. 

2021–2023 Мінмолодьс

порт 

Зміни внесено.  

 27. Вжиття комплексу заходів, спрямованих на усунення корупційних ризиків, пов’язаних з 

необґрунтованим втаємниченням або недоступністю відомостей про результати наукової та 
освітньої діяльності, зокрема: 

- впровадити Національний репозитарій академічних текстів (далі – НРАТ) як ефективний та 

популярний ресурс «відкритої науки», з модулем автоматизованої перевірки академічних текстів 

на наявність збігів текстових, числових та графічних фрагментів без посилання на джерело 
(академічного плагіату) (власником та держателем прав інтелектуальної власності є МОН); 

- створити офіційний веб-сайт НРАТ, впровадити персональний електронний кабінет користувача 
НРАТ, унеможливити несанкціоноване вилучення інформації з НРАТ; 

- впровадити в НРАТ пошук даних за визначеним набором ознак/критеріїв; забезпечити 
безоплатний та вільний доступ користувачів до дисертаційних робіт та основного масиву решти 

академічних текстів (в тому числі вільне скачування файлів); забезпечити швидке наповнення 

бази даних за рахунок впровадження центрального репозитарію і локальних депозитаріїв; 

забезпечити інтеграцію НРАТ з національними та іноземними базами даних, аналогічними 
ресурсами у світі; 

2021–2023 МОН Заходи вжито.  



- зобов’язати заклади вищої освіти, наукові установи, бібліотеки привести архітектуру локальних 
репозитаріїв у відповідність до правил НРАТ; 

- забезпечити відкритість НРАТ, а обмеження доступу до академічних текстів накладати тільки на 

пряму вимогу законодавства або в інших обґрунтованих випадках (доступ до українських 
дисертаційних робіт має бути безумовно вільним); 

- забезпечити функціональну можливість: проведення перевірки академічних текстів на наявність 

збігу текстових, цифрових та графічних фрагментів без посилання на джерело (академічного 
плагіату); безперешкодного доступу до обробки ресурсів НРАТ зовнішніми антиплагіатними 

програмами; для користувачів проводити через НРАТ перевірку (самоперевірку) академічного 
тексту на плагіат; 

- забезпечити підготовку довідників, реєстрів, аналітичного продукту, інших інформаційно-

довідкових матеріалів, проведення систематизація бази даних та іншої аналітичної роботи в 
рамках впровадження та забезпечення функціонування НРАТ; 

- забезпечити відкритість повних текстів кваліфікаційних робіт  на здобуття освітньо-наукового та 

наукового рівня вищої освіти (кандидата наук/доктора філософії та доктора наук) та пов'язаних із 

цими дослідженнями даних, – від моменту подання до захисту і безстроково при обов’язковій 
вимозі постійного зберігання у НРАТ. 

- забезпечити завантаження повних текстів кваліфікаційних робіт на здобуття вищої освіти 
(освітній рівень – бакалавр, магістр) до локальних репозитаріїв (інституційних репозитаріїв 

закладів вищої освіти і наукових установ, де безпосередньо навчається здобувач), з передаванням 

на постійне збереження до НРАТ із дотриманням обов'язкової вимоги доступності для 
антиплагіатних систем; 

- забезпечити відкритий доступ до усіх повних текстів науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт (проміжні, остаточні звіти, анотовані звіти), частково або повністю 
профінансованих з коштів державного та/або місцевого бюджету; 

- забезпечити режим відкритого доступу до повних текстів наукових творів (наукові статті, 

підручники, навчальні посібники, наукові та навчально-методичні матеріали), підготовлених 

співробітниками закладів вищої освіти і наукових установ під час виконання ними службових 
обов’язків; 

- розробити та запровадити у діяльність усіх представників екосистеми (науковців, освітян, 
закладів вищої освіти, наукових установ, наукових журналів) практику доповнення  класичних 

наукових праць  науковими даними, на підставі та за результатами роботи з якими були зроблені 

висновки та узагальнення, представлені у зазначених вище працях. Запровадити практику 
передачі до НРАТ таких даних у прив’язці до наукових публікацій; 

- розробити спеціальні процедури або набір правил, якими мають користуватись розпорядники 

бюджетних коштів при формуванні замовлення на науково-дослідні та дослідно-конструкторські 

роботи (що, зокрема, передбачатимуть аналіз наявності раніше виконаних вітчизняних наукових 
та науково-практичних розробок відповідного спрямування). 

      

4. Мінімізація 

корупційних 

ризиків у сфері 

28. Розробка законопроекту, яким визначити ключовий статус та функціонал Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України як єдиної публічної електронної системи розподіленої бази даних, 

яка об’єднує всі існуючі реєстри/переліки об’єктів культурної спадщини із автоматичною 

взаємодією з галузевими електронними реєстрами, кадастрами тощо, та які стосуються 

2021 рік Мінкультур

и 

 

Законопроект 

розроблено 

 



культури. правочинів, пов’язаних з правом власності, будівництва, бюджетного фінансуванням та 
фіскальними процедурами. 

 29. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту. 2021 рік Мінкультур

и 

 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 30. Подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України. 2021 рік Мінкультур

и 

 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 31. Подання законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 2021 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано. 

 

 32. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту. 2021 рік КМУ Закон прийнято.  

 33. Розробка законопроекту, яким: 

- доповнити Закон України «Про охорону культурної спадщини» окремим розділом «Особливості 
надання адміністративних послуг у сфері охорони культурної спадщини»; 

- визначити чіткий перелік документів дозвільного характеру в сфері охорону культурної 

спадщини, встановити строк їх дії, визначити вичерпні підстави для відмови в їх видачі, а також 

для зупинення, анулювання та переоформлення (Закон України «Про охорону культурної 
спадщини»); 

- чітко відмежувати документи дозвільного характеру, які надаються органами охорону 

культурної спадщини, від документів, які не відповідають ознакам документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності (Закон України «Про охорону культурної спадщини»); 

- узгодити норми щодо особливостей надання адміністративних послуг у сфері охорону 

культурної спадщини із вимогами Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської 
діяльності» та Закону України «Про адміністративні послуги». 

2021 рік Мінкультур

и 

 

Законопроект 

розроблено 

 

 34. Проведення обговорення та доопрацювання законопроекту. 2021 рік Мінкультур

и 

 

Обговорення 

проведено, 

законопроект 

доопрацьовано. 

 

 35. Подання законопроекту на розгляд Кабінету Міністрів України. 2021 рік Мінкультур

и 

 

Законопроект подано 

на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

 

 36. Подання законопроекту на розгляд Верховної Ради України. 2021 рік КМУ Законопроект подано 

на розгляд Верховної 

Ради України і 

зареєстровано. 

 

 37. Сприяння прийняттю Верховною Радою України законопроекту. 2021 рік КМУ Закон прийнято.  

 

 



4. НЕВІДВОРОТНІСТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР СТРИМУВАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

 

4.1. Політична і моральна відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконання 

Відповідаль

ні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1. Забезпечення 

невідворотності 
політичної та 

моральної 

відповідальності 

за корупційні та 

пов’язані з 

корупцією 
правопорушення. 

1. Законодавче встановлення правила, згідно з яким особи, до яких не застосовуються процедури 

дисциплінарної відповідальності, у випадках вчинення ними корупційних та пов’язаних з 
корупцією правопорушень, незалежно від настання кримінальної або адміністративної 
відповідальності, зобов’язані заявити про свою відставку з посади. Йдеться про: 

Президента України 

Керівника Офісу Президента України та його заступників, Постійного Представника Президента 
України в Автономній Республіці Крим та його заступників; 

Голову та членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Голову та 

членів Антимонопольного комітету України, Голову та членів Національного агентства з питань 

запобігання корупції, Голову та членів Рахункової палати, Голову та членів Центральної виборчої 
комісії, голів та членів інших державних колегіальних органів; 

Секретаря Ради національної безпеки і оборони України та його заступників; 

Голову Державного комітету телебачення і радіомовлення України та його заступників, Голову 
Фонду державного майна України та його заступників; 

народних депутатів України; 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та його представників; 

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної 
Республіки Крим та його заступників, міністрів Автономної Республіки Крим; 

депутатів місцевих рад, посадових осіб місцевого самоврядування; 

суддів Конституційного Суду України; 

постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України; 

членів Вищої ради правосуддя, членів Кваліфікаційної та дисциплінарних комісій суддів; 

членів Національного агентства з питань запобігання корупції. 

2020 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 2. Передбачення у відповідних законах України підстав та порядку оприлюднення інформації у 

разі виявлення за результатами повної перевірки декларацій осіб, до яких не застосовуються 

процедури дисциплінарної відповідальності, ознак корупційного правопорушення або 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, якщо за них не настає згідно із законом кримінальна 
або адміністративна відповідальність. 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

2. Запобігання 

випадкам 

вчинення 

депутатами, 

іншими особами, 

3. Розробка та затвердження за участі самих депутатів етичного кодексу поведінки народних 

депутатів України і забезпечення доступу до нього представників громадськості;  

підготовка детальних письмових рекомендацій щодо практичного використання кодексу (зокрема, 

що стосується попередження конфліктів інтересів при виконанні повноважень народного 

2021 ВР Проект Кодексу 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України; 

рекомендації 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 



уповноваженими 

на виконання 

функцій держави 

чи місцевого 

самоврядування, 
корупційних та 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень, 

попередження 

конфлікту 
інтересів. 

депутата, оприлюднення інформації про можливий конфлікт і можливість самовідводу у 

конкретних випадках конфліктів інтересів, дотримання вимог несумісності, обмеження 

використання службової інформації, а також щодо подарунків та інших вигод, контактів із 
третіми сторонами тощо)..52 

 

 

підготовлено та 

оприлюднено. 

 4. Розробка та затвердження подібних етичних кодексів поведінки для інших осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, до яких не застосовуються 

процедури дисциплінарної відповідальності, зокрема: суддів Конституційного суду України, голів 

обласних та районних рад, депутатів всіх рівнів, інших виборних осіб місцевого самоврядування 
тощо. 

2021 Мін’юст 

КСУ, 

обласні, 

районні, 

сільські 

ради 

Проекти кодексів 

розроблено і 

затверджено 

(прийнято). 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 5. Імплементація положень Закону України «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні 
комісії Верховної Ради України» (реєстр. №1098). 

2021 ВР Комісії створено, 

підзаконні акти 

розроблено і 

затверджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 

4.2. Дисциплінарна відповідальність за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення (див. також підрозділ 3.3 цієї Програми). 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконання 

Відповідаль

ні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

3. Забезпечення 

невідворотності 

дисциплінарної 

відповідальності 

за корупційні та 

пов’язані з 

корупцією 
правопорушення. 

1. Розробка і прийняття Дисциплінарних статутів або внесення змін до законів, згідно з якими 

вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень, незалежно від настання за них 

кримінальної чи адміністративної відповідальності, невідворотно тягнутиме накладення 

дисциплінарного стягнення. Йдеться про законодавче визначення виключного переліку підстав і 
порядку (процедури) притягнення до дисциплінарної відповідальності: 

членів Кабінету Міністрів України; 

керівників інших центральних органів виконавчої влади та їх заступників; 

голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, інших керівників 
місцевих органів виконавчої влади, їх заступників, інших посадових осіб, які призначаються на 
посаду Кабінетом Міністрів України; 

службовців Національного банку України, які не є державними службовцями; 

осіб рядового і начальницького складу органів правопорядку та працівників інших органів, яким 

присвоюються спеціальні звання, які не є державними службовцями, військовослужбовцями, 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

                                                   
52 Відповідно до Звіту GRECO від 23.06.2017 р. Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів (пункт 73). 



працівниками поліції або служби цивільного захисту; 

працівників патронатних служб. 

 2. Підвищення ефективності дисциплінарних проваджень за рахунок збільшення строку давності 

накладення дисциплінарного стягнення53 – не менше ніж до одного року, а у разі вчинення 

проступку, за який законом передбачене звільнення з посади (зі служби) – не менше ніж до двох 
років; 

визначення в законі загального строку дисциплінарного провадження. 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 3. Більш чітке формулювання визначення дисциплінарних правопорушень, які стосуються 

поведінки суддів. Зокрема, слід замінити більш конкретним формулюванням відповідного 

правопорушення слова «норми суддівської етики та стандарти поведінки, які забезпечують 
суспільну довіру до суду». 54 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 4. Встановлення у ст. 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» таких підстав 

дисциплінарної відповідальності суддів, пов’язаних з порушенням обов’язку виконувати вимоги 
та дотримуватися обмежень, установлених законодавством у сфері запобігання корупції: 

- неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Ради суддів України про реальний чи 

потенційний конфлікт інтересів судді (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в 
порядку, визначеному процесуальним законом); 

- неподання або несвоєчасне без поважних причин подання декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому 
законодавством у сфері запобігання корупції; 

- подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта 

декларування, що має вартість, якщо за таке діяння згідно із законом не настає адміністративна 
або кримінальна відповідальність; 

- використання статусу судді, влади, службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з 

метою незаконного одержання неправомірної вигоди або подарунку для себе чи інших осіб, у 

тому числі незаконне користування будь-яким державним чи комунальним майном або коштами в 

приватних інтересах, вчинення іншого корупційного правопорушення або правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, за відсутності складу кримінального правопорушення; 

- вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

передбаченого Кримінальним кодексом України. Звільнення від кримінальної відповідальності з 

підстав, передбачених Кримінальним кодексом України, не виключає притягнення судді до 
дисциплінарної відповідальності за це правопорушення; 

- вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією. Ненакладення 

адміністративного стягнення з підстав, передбачених Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, не виключає притягнення судді до дисциплінарної відповідальності за це 
правопорушення; 

- встановлення невідповідності рівня життя судді задекларованим доходам або непідтвердження 

суддею законності джерела походження майна, за відсутності складу кримінального 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

                                                   
53 Відповідно до Звіту GRECO від 23.06.2017 р. Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів (пункт 263). 
54 Відповідно до Звіту GRECO від 23.06.2017 р. Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів (пункт 183). 



правопорушення;  

- неповідомлення Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора про випадок втручання в 

його діяльність щодо здійснення правосуддя, у тому числі про звернення до нього учасників 

судового процесу чи інших осіб, включаючи осіб, уповноважених на виконання функцій держави, 

з приводу конкретних справ, що перебувають у провадженні судді, якщо таке звернення здійснено 

в інший, ніж передбачено процесуальним законодавством спосіб, упродовж п’яти робочих днів 
після того, як йому стало відомо про такий випадок. 

 5. Забезпечення чітких та об’єктивних підстав для дисциплінарних стягнень, удосконалення 

порядку дисциплінарної відповідальності прокурорів, уникнення звільнень за політичними 
мотивами55. Для цього необхідно:  

- розробити та затвердити систему оцінки якості роботи прокурорів, яка має враховуватися під час 

оцінки невиконання або неналежного виконання службових обов’язків прокурорами (пункт 1 
частини 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»); 

- уточнити формулювання пункту 6 частини 1 ст. 43 Закону України «Про прокуратуру» щодо 

систематичного або одноразового грубого порушення правил прокурорської етики;56 серед іншого 

визначити, що порушенням правил прокурорської етики є факт отримання прокурором свідоцтва 
про право на здійснення адвокатської чи нотаріальної професійної діяльності; 

- визначити критерії оцінки порушення прокурорами презумпції невинуватості (пункт 9 частини 1 
ст. 43 Закону України «Про прокуратуру»); 

- встановити дисциплінарну відповідальність прокурора за неповернення (несвоєчасне 
повернення) володільцям тимчасово вилученого майна;  

- встановити дисциплінарну відповідальність прокурора за ухилення від явки в судове засідання 

або залишення зали судового засідання без дозволу суду у справі, яка не може бути розглянута без 

участі прокурора, що спричинило неможливість винесення судового рішення у визначений 
законом строк; 

- встановити, що не можуть бути визнані дисциплінарним проступком неналежне виконання 

прокурором повноважень на адміністративній посаді, а також порушення прокурором службових 

обов’язків, які не передбачені законом та/або підзаконним нормативним актом, який пройшов 
установлену процедуру державної реєстрації; 

- тимчасово, до повної ліквідації системи військових прокуратур, уніфікувати дисциплінарний 
статус військових прокурорів зі статусом інших прокурорів; 

- передбачити обов’язок Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів відкривати 

дисциплінарні провадження: за скаргами фізичних і юридичних осіб, незалежно від зазначення 
всіх ознак складу проступку. 

2021 Всеукраїнсь

ка 

конференція 

прокурорів, 

Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 6. Розширення переліку доступних дисциплінарних стягнень щодо прокурорів з метою 

підвищення їхньої пропорційності та ефективності; 57 з цією метою визначити у ст. 49 Закону 

України «Про прокуратуру», що на прокурора можуть бути накладені такі дисциплінарні 
стягнення: 

- попередження; 

2021 Всеукраїнсь

ка 

конференція 

прокурорів, 

Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

                                                   
55 Відповідно до Звіту ОЕСР від 14 вересня 2017 р. (рекомендація 8). 
56 Відповідно до Звіту GRECO від 23.06.2017 р. Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів (пункт 260). 
57 Відповідно до Звіту GRECO від 23.06.2017 р. Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів (пункт 260). 



- догана – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу прокурора протягом 
одного місяця; 

- сувора догана – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу прокурора 
протягом трьох місяців; 

- подання про тимчасове (від двох до шести місяців) відсторонення від виконання службових 

повноважень – з позбавленням права на отримання доплат до посадового окладу прокурора та 

обов’язковим направленням прокурора до Національної академії прокуратури України для 
проходження курсу підвищення кваліфікації, визначеного органом, що здійснює дисциплінарне 
провадження щодо прокурорів; 

- заборона на строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на 

призначення на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім 
Генерального прокурора); 

- переведення прокурора до прокуратури нижчого рівня; 

- звільнення з посади в органах прокуратури. 

 7. Доповнення ст. 60 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» положенням, що орган, 

який відповідно до закону здійснює щодо судді повну перевірку декларації особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язаний невідкладно за 

результатами перевірки надіслати відповідну інформацію у разі виявлення ознак кримінального 

корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, – спеціально 

уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції, а у разі виявлення ознак дисциплінарного 

корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, – Вищій раді 
правосуддя; 

доповнення відповідним положенням усіх законів, які визначають правовий статус осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, що не мають 

керівників, зокрема: суддів Конституційного суду України, голів обласних та районних рад, 
депутатів всіх рівнів тощо – в частині визначення адресатів відповідної інформації. 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

4. Забезпечення 

можливості 

отримання та 

наступного аналізу 

повних і 

несуперечливих 

статистичних та 

інших даних щодо 

вчинених 

корупційних та 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень, 
осіб, які їх 

вчинили тощо, з 

метою 

використання цих 

8. Розробка змін до законів, якими має бути встановлено відкритість статистичної та аналітичної 

інформації про розгляд дисциплінарних проваджень щодо вчинених корупційних та пов’язаних з 
корупцією правопорушень, осіб, які їх вчинили тощо. 

 

2022 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 
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коштів 

державно

го 

бюджету 



даних для 

з’ясування причин 

і наслідків 

корупції в Україні, 

вироблення і 
коригування 

заходів для її 
подолання. 

 9. Розробка і прийняття Дисциплінарного кодексу для суддів і прокурорів з максимально 

уніфікованими положеннями щодо підстав дисциплінарної відповідальності і підстав звільнення 
від неї, видів санкцій, порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності тощо. 
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го 
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4.3. Адміністративна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

5. Забезпечення 

невідворотності 

відповідальності 

за адміністративні 

правопорушення, 

пов’язані з 
корупцією. 

1. Внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законів, 

згідно з якими порушення вимог, заборон та обмежень, передбачених Законом «Про запобігання 

корупції» (за відсутності ознак корупційного правопорушення) невідворотно тягнутиме 
накладення адміністративного стягнення. Йдеться про потребу: 
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 - встановити у ст. 14 КУпАП, що за правопорушення, пов’язані з корупцією, народні депутати 

України, судді і прокурори несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах, крім 
випадків, передбачених цим Кодексом; 

    

 - обмежити можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності 

правопорушення (ст. 22 КУпАП) у разі вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного 
з корупцією, за винятком правопорушення, передбаченого статтею 172-5 КУпАП; 

    

 - передбачити у ст. 38 КУпАП, що стягнення за правопорушення, пов’язані з корупцією, а також 

правопорушення, передбачені статтями 212-15, 212-21 КУпАП, може бути накладено протягом 

одного року з дня його виявлення, але не пізніше двох років з дня його вчинення; строк 

накладення такого стягнення зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол 
про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, умисно ухиляється від явки до суду 

або з поважних причин (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо) не 
може туди з’явитися, 

а також збільшити до шести місяців строк накладення адміністративного стягнення у разі 

закриття кримінального провадження, але за наявності в діях порушника ознак адміністративного 
правопорушення; 

    



 - передбачити у ст. 277 КУпАП, що строк розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією, а також правопорушення, передбачені статтями 212-15, 212-21 КУпАП, 

зупиняється судом у разі якщо особа, щодо якої складено протокол про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, умисно ухиляється від явки до суду або з поважних 

причин (хвороба, перебування у відрядженні чи на лікуванні, у відпустці тощо) не може туди 
з’явитися; 

    

 - визначити як адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, крім передбачених 

статтями 172-4 – 172-9-2 КУпАП, також правопорушення, передбачені статтями 164-2 

«Порушення законодавства з фінансових питань», 164-14 «Порушення законодавства про 

закупівлі», 166-11 «Неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного 

власника (контролера) юридичної особи», 184-1 «Неправомірне використання державного майна», 
212-3 «Порушення права на інформацію та права на звернення», 212-15 «Порушення порядку 

надання або отримання внеску на підтримку політичної партії», 212-21 КУпАП «Порушення 

порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду, 
звіту партії» – з відповідними правовими наслідками; 

    

 - узгодити статті 164-2 «Порушення законодавства з фінансових питань», 164-14 «Порушення 

законодавства про закупівлі», 184-1 «Неправомірне використання державного майна» КУпАП з 
новітніми законами, що регулюють відповідні питання;  

    

 - запровадити більш чіткий та дієвий механізм покарання чи притягнення до відповідальності 

посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування, державних та 

комунальних підприємств за невиконання законів України «Про звернення громадян», «Про 
доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів»; 

збільшити суми штрафів і строки давності по таких адміністративних правопорушеннях; 

надати Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (або іншому визначеному 

державному органу) необхідні кадрові, фінансові та інші ресурси для забезпечення належного 
парламентського контролю за дотриманням права на доступ до публічної інформації;  

    

 - поширити обмеження щодо одержання подарунків та дію ст. 172-5 КУпАП на осіб, визначених в 
пункті 3 частини 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»; 

    

 - встановити можливість за результатами розгляду справ про адміністративні правопорушення, 

передбачені статтею 172-5 КУпАП, здійснювати не лише конфіскацію майнових подарунків, а й 

грошової суми, що відповідає вартості подарунка (в тому числі здійсненого у виді безоплатного 
виконання робіт, надання послуг, переваг, пільг та інших вигод нематеріального характеру); 

    

 - встановити у ст. 172-6 КУпАП відповідальність за подання завідомо недостовірних відомостей у 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

якщо ці відомості стосуються об’єкта декларування, який не має вартості або визначення вартості 
якого згідно із законом не є обов’язковим;  

- збільшити розміри штрафу за правопорушення, передбачені статтею 172-6 КУпАП, та 

передбачити за ці правопорушення додаткове обов’язкове стягнення у виді позбавлення права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю; 

    

 - уточнити в примітці до ст. 172-7 КУпАП, що суб’єктом правопорушень за цією статтею не 

можуть бути суддя, прокурор, захисник чи інша особа у випадках, коли конфлікт інтересів 

    



вирішується за визначеною процесуальним законодавством процедурою відводу (самовідводу);  

 - узгодити ст. 172-8 КУпАП зі ст. 26 Закону України «Про запобігання корупції», визначивши 

спеціальним суб’єктом правопорушення, передбаченого ст. 172-8 КУпАП, особу, яка звільнилася 

або іншим чином припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування;  

    

 - узгодити ст. 172-8 КУпАП із положеннями Закону України «Про запобігання впливу 
корупційних правопорушень на результати офіційних спортивних змагань»; 

    

 - встановити у ст. 172-9 КУпАП відповідальність за невжиття передбачених законом заходів 

посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою місцевого 

самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів у разі виявлення адміністративного 
правопорушення, пов’язаного з корупцією; 

    

 - встановити у ст. 172-9 КУпАП відповідальність посадової особи органу державної влади, 

посадової особи місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів, яка є 
керівником або уповноваженою особою, за: 

систематичне не виявлення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень; 

нереагування на інформацію про їх вчинення;  

неприпинення виявленого триваючого корупційного правопорушення;  

неповідомлення у встановленому законом порядку про вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення спеціально уповноваженого суб’єкта в сфері протидії корупції та/або 

посадової особи, відповідальної за запобігання корупції в діяльності юридичної особи, керівника 
юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи; 

неусунення наслідків корупційного правопорушення;  

всупереч прямій вимозі закону непритягнення особи, яка вчинила корупційне або пов’язане з 

корупцією правопорушення і не звільнена відповідно до судового рішення з посади, до 
дисциплінарної відповідальності; 

завідомо безпідставне застосування заходів дисциплінарної відповідальності до викривача 
корупції; 

    

 - встановити адміністративну відповідальність за умисні дії чи бездіяльність, вчинені з метою 

вчинення, приховування чи маскування корупційних кримінальних правопорушень і які 

полягають у: a) виписуванні чи використанні рахунку або будь-якого іншого облікового 

документа чи запису, що містить недостовірну чи неповну інформацію; b) незаконному не 

оформленні запису про платіж58,– які мають бути визначені як правопорушення, пов’язані з 
корупцією; 

    

 - визначити компетенцію щодо складання протоколів у справах про правопорушення, передбачені 

ст. 17291 КУпАП; 

    

 - узгодити положення ст. 184-1 КУпАП щодо адміністративної відповідальності за використання 

посадовою особою державних коштів, іншого державного майна, з положеннями ст. 364 КК 
України; посилити стягнення за це правопорушення; 

    

                                                   
58 Відповідно до ст. 14 Кримінальної конвенції РЄ про боротьбу з корупцією. 



 - узгодити статті 212-15, 212-21 КУпАП, які передбачають відповідальність за правопорушення у 

сфері політичних фінансів, з положеннями ст. 159-1 КК України, зокрема у ст. 212-15 КУпАП 

передбачити відповідальність не за порушення порядку надання або отримання внеску, а за 

надання або отримання внеску на підтримку політичної партії, надання або отримання фінансової 

(матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або 

місцевого референдуму у розмірах, менших ніж визначені у примітці до ст. 159-1 КК; посилити 

стягнення за ці правопорушення відповідно до принципу пропорційності; передбачити 

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як обов’язкове 

додаткове стягнення за ці правопорушення, якщо вони вчинені з використанням посадового 
становища; 

    

 - встановити у ст. 256 КУпАП, що протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, 

можуть складатися і за відсутності підпису особи, яка притягується до відповідальності, за 

наявності доказів її належного повідомлення про необхідність з’явлення до відповідного органу 
для ознайомлення зі змістом протоколу; 

    

 - передбачити у ст. 257 КУпАП правила визначення підсудності справ про правопорушення, 

пов’язані з корупцією, для випадків, коли особою, яка притягується до відповідальності, є суддя 

чи працівник апарату відповідного суду, а також особа, зазначена в ч. 2 ст. 45 Закону України 
«Про запобігання корупції»; 

    

 - передбачити у ст. 221 та інших статтях КУпАП, що штрафи як адміністративне стягнення за 

вчинення порушень, передбачених статтями 172-6 – 172-9, 212-21 КУпАП, якщо санкціями цих 

статей не передбачені стягнення, що накладаються виключно судами, можуть у більш 

оперативний і гнучкий спосіб накладатися Національним агентством з питань запобігання 
корупції або органами Національної поліції;59 

    

 - передбачити у ст. 285 КУпАП, що постанова суду про накладення адміністративного стягнення 

за правопорушення, пов’язане з корупцією, у триденний строк з дня набрання нею законної сили 

направляється відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування, 

керівникові підприємства, установи чи організації, державному чи виборному органу, власнику 

юридичної особи або уповноваженому ним органу для притягнення особи до дисциплінарної 

відповідальності, усунення її згідно із законодавством від виконання функцій держави, якщо інше 

не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього 
правопорушення; 

    

 - передбачити у статтях 287 і 294 КУпАП, що постанову по справі про адміністративне 

правопорушення, пов’язане з корупцією, може бути оскаржено прокурором у порядку, 
визначеному цим Кодексом. 

    

 2. Внесення змін до законів України, згідно з якими накладення адміністративного стягнення за 

правопорушення, пов’язане з корупцією, невідворотно тягнутиме настання правових наслідків, які 

випливають з ігнорування особою вимог, заборон та обмежень, передбачених Законом «Про 

запобігання корупції». Йдеться про необхідність в усіх законах уніфікувати з метою забезпечення 
принципу рівності перед законом положення щодо: 
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59 Відповідно до вимог Другого Звіту про виконання рекомендацій GRECO за результатами 3-го раунду оцінювання України (затв. 30.11–04.12.2015 р.). 



 - звільнення з посади (зі служби), припинення повноважень на посаді як правовий наслідок 
дисциплінарного характеру (якщо його не застосовано судом як адміністративне стягнення); 

    

 - позбавлення права брати участь в конкурсі на посади осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави чи місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб; 

    

 - втрату права на спеціальну пенсію: пенсія призначається на загальних підставах, установлених 

Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 

    

 - припинення відставки судді з припиненням виплати йому щомісячного довічного грошового 
утримання, що було нараховане у зв’язку з відставкою; 

    

 - позбавлення права бути зареєстрованим як кандидат у народні депутати України, кандидат на 

пост Президента України, кандидат в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидат на посаду 
сільського, селищного, міського голови та старости; 

    

 - позбавлення права бути включеним до списків присяжних;     

 - позбавлення права бути представником громадських об’єднань, наукових установ, навчальних 

закладів і входити до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про 

державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", 

Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах 

та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці 
виконання антикорупційних програм; 

    

 - позбавлення права брати участь в публічних закупівлях та аукціонах.     

 3. Приведення всіх законів України у відповідність до Закону України  «Про запобігання 

корупції» в частині вилучення з них все ще існуючих посилань на Закон України  «Про засади 

запобігання і протидії корупції», який втратив чинність, і словосполучення «адміністративні 

корупційні правопорушення», а також заміни словосполучення «корупційні правопорушення» 
словосполученням «корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення». 

2020 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 4. Встановлення в Законі України «Про запобігання корупції» обов’язку всіх керівників у разі 

виявлення за результатами службової перевірки дисциплінарної скарги ознак адміністративного 

правопорушення невідкладно направляти матеріали перевірки органу (посадовій особі), 
уповноваженому згідно із законом складати протокол про адміністративне правопорушення. 

2020 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

6. Усунення 

корупціогенних 

факторів із 

законів, що 

передбачають 

адміністративну 

відповідальність за 
правопорушення, 

пов’язані з 
корупцією. 

5. Проведення антикорупційної експертизи положень Кодексу України про адміністративні 

правопорушення з метою виявити всі корупціогенні фактори; 

усунення виявлених корупціогенних факторів через внесення змін до цього Кодексу. 

2021 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Експертизу 

проведено. 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 



 6. Проведення антикорупційної експертизи положень інших законів України, що передбачають 

адміністративну відповідальність фізичних та юридичних осіб з метою виявити всі корупціогенні 
фактори; 

усунення виявлених корупціогенних факторів через внесення змін до цього Кодексу. 

2021 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Експертизу 

проведено. 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 7. Встановлення в законі, що не підлягають виконанню нормативно-правові акти, які прийняті 

будь-якими уповноваженими на це суб'єктами нормотворення, містять норми права, мають 

неперсоніфікований характер і розраховані на неодноразове застосування, незалежно від строку їх 

дії та характеру відомостей, що в них містяться, зачіпають права, свободи й законні інтереси 

громадян або мають міжвідомчий характер, якщо вони не пройшли державну реєстрацію та не 
опубліковані в установленому законодавством порядку. 

2021 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Експертизу 

проведено. 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

7. Створення 

адаптованого до 

антикорупційних 

вимог 

законодавства про 

адміністративні 
проступки. 

8. Розробка і прийняття нового Кодексу про адміністративні проступки, який передбачав би 

відповідальність фізичних, службових та юридичних осіб за порушення порядку управління в 

різних сферах із наданням відповідним державним органам повноважень щодо винесення 

постанов про накладання стягнень у виді штрафів і позбавлення права займатися певною 

діяльністю (позбавлення фізичної особи-підприємця чи юридичної особи ліцензії, дозволу, 

сертифікату, посвідчення тощо, позбавлення права керування транспортним засобом) та 
можливістю їх оскарження до суду. 

2022 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Експертизу 

проведено. 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

  9. Перенесення кримінальних за своїм змістом правопорушень, передбачених чинним КУпАП, до 

Кримінального кодексу і визначення їх як кримінальних проступків. 

2022 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Експертизу 

проведено. 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 

4.4. Кримінальна та цивільна відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

8. Забезпечення 

невідворотності 

кримінальної та 

цивільної 

відповідальності 

за корупційні 
правопорушення. 

1. Внесення до Кримінального кодексу України (КК) змін, згідно з якими вчинення корупційного 

правопорушення невідворотно тягнутиме кримінальну відповідальність і, крім виняткових 
випадків, покарання. Йдеться про потребу: 

2020 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 - узгодити визначення корупційних кримінальних правопорушень (примітка до ст. 45 КК) з 

визначенням корупційного правопорушення (статті 1, 22 Закону України «Про запобігання 

корупції»), встановивши, що корупційним кримінальним правопорушенням є діяння, 
передбачені КК: 

    



а) вчинені особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

прирівняною до неї особою або службовою особою юридичної особи приватного права, шляхом 

незаконного використання влади, службового становища або службових повноважень з метою 

одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, зокрема викрадення або неправомірне 
привласнення державних чи приватних коштів, будь-якого іншого майна чи права на майно; 

б) вчинені відповідною зазначеною вище особою, або працівником підприємства, установи, 

організації, або особою, яка працює на користь підприємства, установи, організації, що полягають 

в одержанні неправомірної вигоди або прийнятті пропозиції такої вигоди, або проханні чи 
вимаганні такої вигоди для себе чи іншої особи;  

в) що полягають у наданні будь-якою особою неправомірної вигоди або в пропозиції такої вигоди 

відповідній зазначеній вище особі або на її вимогу чи за її згодою іншій фізичній чи юридичній 

особі з метою схилити зазначену особу до незаконного використання влади, службового 
становища або службових повноважень; 

г) що полягають в одержанні службовою чи будь-якою іншою особою неправомірної вигоди або 

прийнятті пропозиції такої вигоди, або проханні чи вимаганні такої вигоди для себе чи іншої 

особи за справжній чи удаваний вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави чи місцевого самоврядування;60 

д) що полягають у наданні неправомірної вигоди або в пропозиції такої вигоди службовій чи 

будь-якій іншій особі, яка обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди іншій 

особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави чи 
місцевого самоврядування. 

На цьому визначенні і повинна ґрунтуватися боротьба з проявами корупції; 

 - з урахуванням правових наслідків засудження особи за кримінальне правопорушення, пов’язане 

з корупцією, сформулювати у КК визначення кримінального правопорушення, пов’язаного з 

корупцією, узгодивши його з визначенням правопорушення, пов’язаного з корупцією, наведеним 

у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції»: «Кримінальним правопорушенням, 

пов’язаним з корупцією, є діяння, що не містить ознак корупційного кримінального 

правопорушення, але порушує встановлені Законом «Про запобігання корупції» вимоги, заборони 

та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке цим 

Кодексом встановлено кримінальну відповідальність. Кримінальними правопорушеннями, 

пов’язаними з корупцією, за вказаних ознак визнаються кримінальні правопорушення, 

передбачені статтями 132, 145, 159, 159-1, 160, 163, 168, 182, 198, 209, 210, 211, 231, 2321, 328, 
330, 359, 366-1, 381, 387 і 422 цього Кодексу»; 

    

 - спростити визначення частини корупційних кримінальних правопорушень шляхом заміни 

словосполучення «обіцянка чи пропозиція» словом «пропозиція», для чого пункт 3 примітки до 

статті 354 КК викласти в такій редакції: «3. Під пропозицією у статтях 354, 368, 368-3–370 слід 

розуміти висловлення працівнику підприємства, установи чи організації, особі, яка надає публічні 
послуги, або службовій особі наміру про надання неправомірної вигоди»; 

водночас доповнити статті 14 і 15 КК частинами такого змісту: «3. Готування до пропозиції 
надати неправомірну вигоду і готування до прийняття пропозиції неправомірної вигоди не 

тягнуть за собою кримінальної відповідальності»; «4. Замах на пропозицію надати неправомірну 

    

                                                   
60 Відповідно до ст. 12 Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією і ст. 18 Конвенції ООН проти корупції. 



вигоду і замах на прийняття пропозиції неправомірної вигоди не тягнуть за собою кримінальної 
відповідальності»; 

 - сферу застосування статей 210 і 211 КК поширити на зловживання не лише з коштами 

державного бюджету, а і з коштами фондів державного загальнообов’язкового соціального та 
пенсійного страхування і коштами місцевих бюджетів; 

    

 - виключити можливість визнання малозначними будь-яких злочинів, які вчинюються 
працівниками органів правопорядку з використанням влади чи службового становища; 

    

 - виключити із числа корупційних необережне кримінальне правопорушення, передбачене 

статтею 320 КК; 

    

 - виключити із КК статті 45, 46, 47, 48 як такі, що є корупціогенними і дублюють положення КПК 

України щодо угод та кримінального провадження у формі приватного обвинувачення; 

    

 - визначити у КК чіткі правила кримінально-правової кваліфікації з метою запобігання фактам 

маніпулювання кваліфікацією обвинувачення з боку недоброчесних слідчих (детективів) і 

прокурорів, щоб: створити або не створювати можливість для укладання угоди з прокурором; 

змінити чи не змінювати підслідність кримінального провадження; застосувати чи не 
застосовувати положення КК чи КПК, що обтяжують становище підозрюваного, тощо; 

    

 - збільшити строки давності притягнення до відповідальності за всі корупційні кримінальні 

правопорушення до 5 років із призупиненням відліку строку на той час, коли особа користується 
імунітетом від кримінального переслідування;61 

    

 - відповідно до принципу пропорційності, привівши штрафи у відповідність до розмірів 

покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі, збільшити розмір штрафів за кримінальні 

правопорушення, передбачені частинами 1–3 ст. 159-1, ч. 1 ст. 210, частинами 1 і 2 ст. 357, 

частинами 1, 2, 3 і 4 ст. 354, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368, частинами 1–4 ст. 368-3, частинами 1–4 ст. 

368-4, ч. 1 ст. 369, частинами 1 і 2 ст. 369-2 КК. Зокрема, альтернативою покаранню у виді 

позбавлення волі на строк до 2 років може бути штраф розміром від 500 до 1000 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на строк від 2 до 5 років – штраф розміром від 

1000 до 2000 таких мінімумів, а якщо позбавлення волі не передбачене – штраф не більше 500 
зазначених мінімумів; 

    

 - звузити межі покарань, передбачених санкціями відповідних статей КК;     

 - відповідно до принципу пропорційності передбачити у ч. 3 ст. 159-1 КК покарання у виді 

позбавлення волі;62  

    

 - передбачити можливість застосування штрафу або іншого покарання до осіб, до яких відповідно 

до закону не може бути застосоване жодне з видів покарань, передбачених санкціями ч. 1 ст. 364 і 
ч. 1 ст. 365-2 КК; 

    

 - виключити з частин 1–3 ст. 159-1, частини 3 статей 368-3 і 368-4 КК покарання у виді виправних 

робіт, яке згідно із законом фактично не може бути застосоване до осіб, яких позбавлено права 
обіймати певні посади; 

    

                                                   
61 Відповідно до Звіту по третьому раунду моніторингу виконання Україною рекомендацій ОЕСР (затв. у березні 2015 р., п. 2.1-2.2). 
62 Відповідно до Додаткового звіту GRECO про виконання рекомендацій Україною «Криміналізація» «Прозорість фінансування партій» (затв. 20-23.03.2017 р.). 



 - внести зміни до ст. 55 КК, встановивши строк позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю як додаткового покарання від двох до п’яти років, а щодо 

працівників органів правопорядку, які з використанням влади чи службового становища вчинили 
злочин – довічно; 

водночас передбачити як обов’язкове додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати 

певні посади за всі корупційні кримінальні правопорушення, вчинені особою, уповноваженою на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особою або 
службовою особою юридичної особи приватного права, шляхом незаконного використання влади, 
службового становища або службових повноважень з метою одержання неправомірної вигоди;63 

доповнити ст. 55 КК частиною такого змісту: «Позбавлення права обіймати певні посади чи 

займатися певною діяльністю як додаткове покарання призначається судом, незалежно від того, 

чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, 

коли з урахуванням характеру кримінального правопорушення, вчиненого за посадою або у 

зв’язку із професійним заняттям певною діяльністю, зокрема пов’язаною із виконанням функції 

представника влади чи місцевого самоврядування, організаційно-розпорядчих чи 

адміністративно-господарських функцій, а також особи засудженого та інших обставин справи 
суд визнає за неможливе збереження за засудженим права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю»; 

привести у відповідність до ч. 1 ст. 55 КК положення ст. 365-2 КК (а так само ч. 4 ст. 220-1 і ст. 

220-2) щодо позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк 
до десяти років; 

    

 - передбачити в санкціях частин 3 і 4 ст. 191, частин 1 і 2 ст. 262, ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 

364, ч. 2 ст. 368, конфіскацію майна як додаткове покарання, оскільки цими статтями (частинами 
статей) визначені тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини; 

    

 - передбачити можливість застосування спеціальної конфіскації за кримінальні правопорушення, 

передбачені частинами 1 і 3 ст. 357, ч. 1 ст. 388 КК, встановивши за них основне покарання у виді 
штрафу понад 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та/або позбавлення волі; 

    

 - уніфікувати у статтях 191, 262, 308, 312, 313, 357 КК кримінальну відповідальність службової 

особи, яка шляхом використання свого службового становища чи наданих їй повноважень 

вчинює: викрадення або неправомірне привласнення державних чи приватних коштів, будь-якого 

іншого майна чи права на майно з метою одержання вигоди для самої себе або іншої фізичної чи 
юридичної особи;64 

водночас виключити із КК статтю 410, яка дублює положення зазначених статей, що створює 
значні складнощі при кваліфікації кримінальних правопорушень; 

водночас усунути існуючу у КК суперечність та визначити, що великий, особливо великий тощо 
розмір викраденого чи привласненого майна і становить велику, особливо велику тощо шкоду; 

    

 - виключити можливість звільнення від кримінальної відповідальності підбурювачів, які за 

власною ініціативою пропонували надати неправомірну вигоду або надали її, для чого частину 5 

ст. 354 КК викласти в такій редакції: «5. Особа, яка надала неправомірну вигоду, котру в неї 

    

                                                   
63 Відповідно до ст. 30 Конвенції ООН проти корупції. 
64 Відповідно до ст. 17 Конвенції ООН проти корупції. 



просили чи вимагали, звільняється від кримінальної відповідальності за кримінальні 

правопорушення, передбачені статтями 354, 368-3, 368-4, 369, 369-2 цього Кодексу, якщо після 

надання або прохання чи вимагання в неї неправомірної вигоди вона – до отримання з інших 

джерел інформації про це кримінальне правопорушення органом, службова особа якого згідно із 

законом наділена правом повідомляти про підозру, – добровільно заявила про те, що сталося, 
такому органу та активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення, вчиненого особою, 

яка одержала неправомірну вигоду або просила чи вимагала її. Зазначене звільнення не 

застосовується у разі, якщо неправомірна вигода надана чи мала бути надана особі, зазначеній в 
частині четвертій статті 18 цього Кодексу»;65 

 - для узгодження між собою положення ч. 2 ст. 24 Закону України «Про запобігання корупції» і 

статей 354, 368, 3683, 3684, 3692 КК, а також запобігання провокації підкупу, доповнити ст. 354 

КК частиною 6 такого змісту: «Особа, яка виявила у своєму службовому приміщенні чи одержала, 

без прохання чи вимагання з її боку, майно, що може бути неправомірною вигодою, звільняється 

від кримінальної відповідальності за кримінальне правопорушення, передбачене статтями 354, 

368, 3683, 3684, 3692 цього Кодексу, якщо після його виявлення, одержання вона невідкладно, 

але не пізніше закінчення робочого дня, добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова 

особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, та активно сприяла 
розкриттю кримінального правопорушення, вчиненого особою, яка надала неправомірну вигоду»; 

    

 - виключити із ч. 1 ст. 357 КК слова «вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих 
інтересах»; 

    

 - у статті 364 КК: 

абзац перший частини 1 викласти в такій редакції: «Незаконне вчинення службовою особою будь-

якої дії чи утримання від її вчинення шляхом використання влади, службового становища або 
службових повноважень з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи 

іншої фізичної або юридичної особи, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом 

правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або 
інтересам юридичних осіб»; 66 

узгодити пункти 3 і 4 примітки з положенням абзацу першого частини 1 цієї статті, визначивши в 
них лише таку шкоду (наслідки), які полягають у завданні матеріальних збитків; 

доповнити ст. 364 КК приміткою, згідно з якою будь-яке діяння, що вчинюється службовою 

особою шляхом незаконного використання влади, службового становища або службових 

повноважень та з метою одержання неправомірної вигоди, підлягає кваліфікації за статтею цього 

Кодексу, яка передбачає таке діяння, і за відповідною частиною статті 364 КК; покарання за ці 

кримінальні правопорушення не може бути призначене шляхом поглинення менш суворого 
покарання більш суворим;  

    

 - доповнити КК України статтею 365-3 такого змісту:  

«Стаття 365-3. Зрадництво працівника органу правопорядку 

1. Вчинення слідчим, детективом, працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову 

діяльність, керівником підрозділу досудового розслідування або прокурором будь-якої дії, 

    

                                                   
65 Відповідно до Оціночного звіту по Україні. Інкримінації (ETS 173 і 191, GPC 2). (Тема I). Затверджений GRECO 17–21 жовтня 2011 р. 
66 Відповідно до ст. 19 Конвенції ООН проти корупції. 



змістом якої є заздалегідь не обіцяне переховування злочинця, знарядь чи засобів вчинення 

злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збут таких 

предметів, або обіцяне до закінчення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий 
підготовлюваний або вчинюваний злочин,–  

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з довічним позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. 

2. Вчинення слідчим, детективом, працівником підрозділу, який здійснює оперативно-розшукову 
діяльність, керівником підрозділу досудового розслідування або прокурором будь-якої дії, 

змістом якої є заздалегідь не обіцяне переховування злочинної організації або організованої 

групи, знарядь чи засобів вчинення ними злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих 

злочинним шляхом, або обіцяне до закінчення вчинення ними злочину неповідомлення про 
достовірно відомий підготовлюваний або вчинюваний злочин, - 

караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з довічним позбавленням права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. 

 - уніфікувати у примітці до ст. 365-2 КК перелік осіб, які надають публічні послуги, які є 

суб’єктами кримінальних правопорушень, передбачених статтями 365-2 і 368-4 КК; виключити з 

нього осіб, які не є особами, що надають публічні послуги – службову особу Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб (вона є службовою особою, оскільки виконує адміністративно-господарські 

функції за спеціальним повноваженням) і державного виконавця (це особа, що здійснює функції 

представника влади), а також третейського суддю, який виконує свої обов’язки не за рахунок 
державного чи місцевого бюджету, тобто його послуги є приватними, а не публічними; 

    

 - доповнити ч. 2 ст. 368 КК кваліфікуючою обставиною «одержання неправомірної вигоди або 

прохання її надати за вчинення чи невчинення службовою особою незаконної дії», а частину 4 

статей 368-3 і 368-4 КК – кваліфікуючою обставиною «одержання неправомірної вигоди або 

прохання її надати за вчинення чи невчинення дії на порушення обов’язків службової особи 

юридичної особи приватного права (особи, яка надає публічні послуги), визначених законом або 
договором»;67 

    

 - виправити допущену технічну помилку у статтях 368-3 і 368-4, для чого слова «або прохання її 

надати» виключити із ч. 1 ст. 368-3 і ч. 1 ст. 368-4, водночас цими словами доповнити ч. 3 ст. 368-
3 і ч. 3 ст. 368-4 після слів «чи третьої особи»; 

    

 - розширити коло суб’єктів кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3 і 4 ст. 3683 

КК, за рахунок осіб, які, працюючи у фізичної особи – підприємця (ФОП) на підставі трудового 
договору, виконуючи організаційнорозпорядчі або адміністративногосподарські функції; 

    

 - у ч. 1 ст. 354, ч. 1 ст. 3683, ч. 1 ст. 3684, ст. 369, ч. 1 ст. 3692, ст. 3693 КК привести у 

відповідність до принципу юридичної визначеності формулювання щодо «інших осіб» та «третіх 
осіб»; 

    

 - уможливити інкримінування відповідних кваліфікуючих ознак у випадках, коли неправомірна 

вигода не надана, а лише запропонована службовій особі, яка займає відповідальне (особливо 

відповідальне) становище, а також коли вона надана не службовій особі, а третій особі, для чого 

частини 3 і 4 ст. 369 КК сформулювати так: «Пропозиція службовій особі, яка займає 
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відповідальне (особливо відповідальне) становище, надати їй або третій особі неправомірну 
вигоду або надання такої вигоди...»; 

 - уточнити примітку до ст. 369-2 КК, виклавши її у такій редакції: «Особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, є особи, визначені в пункті 1 частини 
першої статті 4 Закону України «Про запобігання корупції»; 68 

    

 - сформулювати визначення неправомірної вигоди в примітці до ст. 369-3 КК з метою 
застосування цієї статті; 

    

 - привести у відповідність до міжнародних стандартів, визначених, зокрема, в рішеннях 

Європейського суду з прав людини, положення ст. 43 КК і статей 246, 271 і 272 КПК щодо підстав 

виключення кримінальної протиправності діяння, що полягає у виконанні спеціального завдання з 

попередження чи розкриття кримінально протиправної діяльності, зокрема пов’язаної із 

вчиненням корупційних кримінальних правопорушень, та підстав проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій, зокрема таких, як контроль за вчиненням злочину і виконання спеціального 
завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації; 

доповнити статтю 370 КК приміткою такого змісту: 

«Примітка. Не вважаються провокацією підкупу:  

виявлення службовою особою спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції вже 

існуючого в особи наміру надати чи одержати неправомірну вигоду і створення можливостей для 

реалізації нею такого наміру, якщо відсутні ознаки схилення до таких дій з метою наступного 
викриття особи у вчиненні корупційного кримінального правопорушення;  

проведення в порядку, передбаченому законом, перевірки на доброчесність особи – суб’єкта 

відповідальності за корупційні кримінальні правопорушення. Позитивний результат такої 

перевірки не створює підстави для притягнення особи до кримінальної відповідальності і є лише 
підставою звільнення особи з посади (зі служби) або припинення повноважень на посаді»; 

    

 - обмежити кримінальну відповідальність суддів (ст. 375 КК) за постановлення завідомо 

неправосудного судового рішення лише випадками ухвалення такого рішення, яким завдана 

істотна чи тяжка шкода правам, свободам чи інтересам людини і громадянина або державним чи 
громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб; 

- визначити, що неправосудним, незалежно від його зміни чи скасування, визнається таке судове 

рішення, яке: а) не ґрунтується на засадах верховенства права і при цьому: є незаконним та 

необґрунтованим, або є незаконним, хоча формально обґрунтованим, або є необґрунтованим, хоча 

формально законним; б) формально ґрунтується на засадах верховенства права, але при цьому є 
незаконним та необґрунтованим;69 

- передбачити у ст. 459 КПК України, ст. 423 ЦПК України, ст. 320 ГПК України, ст. 361 КАС 

України, що нововиявленими обставинами визнаються, серед інших, ухвалення суддею завідомо 

неправосудного судового рішення на користь особи, від якої він або його близька особа мали 

намір отримати або отримали неправомірну вигоду чи подарунок; суд, який скасував рішення 

іншого суду як таке, що ухвалене з порушенням вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», протягом трьох робочих днів надсилає до Національного агентства з питань 
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запобігання корупції його копію; 

 - посилити кримінальну відповідальність за втручання в діяльність працівника органу 

правопорядку, державного діяча, судді з метою перешкодити виконанню ним службових 
обов’язків або добитися винесення неправосудного судового рішення (статті 343, 344, 376 КК); 

    

 - криміналізувати незаконне використання будь-якої інформації, яка стала відома особі у зв’язку з 

виконанням службових повноважень, якщо це спричинило істотну чи тяжку шкоду охоронюваним 

законом правам, свободам чи інтересам фізичної особи, інтересам юридичної особи або 
державним інтересам, виключивши відповідне положення зі ст. 172-8 КУпАП. 

    

 2. Внесення змін до Кримінального кодексу України з метою удосконалення положень стосовно 

заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб з урахуванням рекомендацій 
Організації економічного співробітництва та розвитку70, а саме: 
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розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 - передбачити, що юридична особа може бути притягнута до відповідальності за кримінальні 

правопорушення, вчинені її уповноваженою особою не лише в її інтересах, а й в інтересах 
асоційованої особи юридичної особи чи інших осіб, пов’язаних з цією юридичною особою;  

    

 - гарантувати автономність відповідальності юридичних осіб у рамках як матеріального, так і 

процесуального права. Виявлення або кримінальне переслідування / засудження особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення в інтересах юридичної особи, не повинне бути необхідною 

умовою настання корпоративної відповідальності, оскільки така вимога може залишити 

безкарними відповідних юридичних осіб у випадках, коли винна особа не визначена, або вина є 

колективної, або коли уповноважена особа юридичної особи не була притягнута до 

відповідальності з інших причин; не повинно бути загального правила, відповідно до якого 

проводиться спільне розслідування і судовий розгляд щодо юридичної особи та уповноваженої 

особи, оскільки це необґрунтовано ускладнює розгляд у рамках справи; повинна існувати 

можливість проведення розслідування, кримінального переслідування, засудження і призначення 
покарання для юридичної особи незалежно від того, яке процесуальне рішення було прийнято 

щодо уповноваженої особи цієї юридичної особи; в рамках такого окремого провадження повинні 
бути доступні всі слідчі методи; 

    

 - забезпечити, щоб поділ юридичної особи або її злиття з іншою юридичною особою не могли 

бути використані для уникнення відповідальності. Цього можна досягти або за допомогою 

спеціальних забезпечувальних мір, застосовуваних у ході кримінального провадження, або за 

допомогою загального правила, що поширює дію зобов'язання з настання відповідальності також 
на правонаступника або реорганізовану особу чи осіб;  

    

 - передбачити і застосовувати розмірні та стримуючі штрафи за корпоративні кримінальні 

правопорушення; при цьому брати до уваги, що тільки досить високі розміри штрафу можуть 
вчинити стримуючий вплив на великі компанії; 

розглянути можливість встановлення штрафів, які співвідносяться з розміром неправомірної 

вигоди, якщо остання підлягає кількісному визначенню (наприклад, кратний розмір суми 
неправомірної вигоди); 

    

                                                   
70 Відповідно до Рекомендацій ОЕСР, викладених у Звіті «Відповідальність юридичних осіб за корупцію в країнах Східної Європи та Центральної Азії» (2015 рік). 



 - передбачити для суду можливість відстрочити накладення штрафу щодо юридичної особи, якщо 

остання дотримується встановлених судом організаційних запобіжних заходів щодо корупції (у 

цьому випадку штраф накладається на юридичну особу лише у випадку, якщо вона не реалізує 

відповідні заходи або її уповноваженою особою буде вчинено нове корупційне кримінальне 
правопорушення;  

    

 - розширити перелік підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового 

характеру за рахунок вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної 
особи злочинів проти власності, проти довкілля та в сфері господарської діяльності; 

    

 - розширити перелік санкцій, що можуть бути застосовані до юридичних осіб (стаття 96-6 КК), 

передбачивши можливість застосування: позбавлення ліцензії, дозволу, сертифікату тощо; 

позбавлення директора права обіймати посаду; заборони брати участь в публічних закупівлях та 

аукціонах або здійснювати рекламну діяльність; позбавлення наданих пільг, зокрема, субсидій або 
податкових переваг; тимчасового припинення діяльності підприємства; 

    

 - з метою уможливити застосування штрафу до політичної партії у разі вчинення її 

уповноваженою особою від імені та в інтересах політичної партії будь-якого з кримінальних 

правопорушень, передбачених частинами 2–4 ст. 159-1 КК, у п. 2 примітки до ст. 96-3 КК 

уточнити, що під неправомірною вигодою з метою застосування цієї статті розуміється також і 

внесок на підтримку політичної партії або надання фінансової (матеріальної) підтримки виборчій 

кампанії або кампанії з проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, передбачений ст. 
159-1 КК. 

    

 3. Постійне здійснення навчання слідчих (детективів), працівників оперативно-розшукових 

підрозділів, прокурорів і суддів з питань застосування норм про відповідальність юридичних осіб, 

забезпечити їх посібниками з ефективного розслідування і кримінального переслідування у 

справах про корупційні кримінальні правопорушення за участю юридичних осіб; тренінги 

повинні бути максимально практичними; вони можуть бути призначені для різних груп посадових 

осіб – слідчих, прокурорів, суддів, співробітників юридичних осіб, особливо тих, хто відповідає за 
дотримання антикорупційних вимог, або бути спільними (за участю різних груп);  

проведення досліджень для вивчення того, яким образом грошові й інші санкції, застосовувані до 

юридичних осіб, впливають на їхній економічний стан, і чи роблять вони стримуючий вплив. На 

підставі таких досліджень необхідно оцінити, чи є поточна система покарань ефективною, 
розмірною та достатньо стримуючою. 

2021 НАБУ, ДБР Навчання і 

дослідження 

проведено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 

 4. Внесення змін до законів України, згідно з якими притягнення до кримінальної 

відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією кримінальне правопорушення 

невідворотно тягнутиме настання відповідних правових наслідків. Йдеться про необхідність в усіх 
законах уніфікувати з метою забезпечення принципу рівності перед законом положення щодо: 

2020 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 - звільнення з посади (зі служби), припинення повноважень на посаді як правовий наслідок 

дисциплінарного характеру (якщо його не застосовано судом як покарання); 

    

 - позбавлення права брати участь в конкурсі на посади осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави чи місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб; 

    

 - втрату права на спеціальну пенсію; пенсія призначається на загальних підставах, установлених 
Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»; 

    



 - припинення відставки судді з припиненням виплати йому щомісячного довічного грошового 
утримання, що було нараховано у зв’язку з відставкою; 

    

 - позбавлення права бути зареєстрованим як кандидат у народні депутати України, кандидат на 

пост Президента України, кандидат в депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, кандидат на посаду 
сільського, селищного, міського голови та старости; 

    

 - позбавлення права бути включеним до списків присяжних;     

 - позбавлення права бути представником громадських об’єднань, наукових установ, навчальних 

закладів і входити до складу конкурсних комісій, утворених відповідно до Закону України "Про 

державну службу", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", 

Громадської ради доброчесності, утвореної відповідно до Закону України "Про судоустрій і 

статус суддів", громадських рад, рад громадського контролю, що утворені при державних органах 

та беруть участь у підготовці рішень з кадрових питань, підготовці, моніторингу, оцінці 
виконання антикорупційних програм; 

    

 - позбавлення права брати участь в публічних закупівлях та аукціонах;     

 - спрощення процедури отримання компенсації від держави особам, яким державні посадові особи 

під час виконання своїх службових обов'язків заподіяли шкоду корупційними діями – відповідно 
до ст. 5 Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією. 

    

 5. Внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законів, 

спрямованих на забезпечення розкриття і ефективного розслідування корупційних кримінальних 
правопорушень та уникнення винними особами відповідальності, зокрема: 

2020 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 
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коштів 

державно

го 
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 - внести зміни до ст. 216 КПК, виключивши ситуації створення правових конфліктів, пов’язаних з 

визначенням підслідності кримінальних правопорушень; 

    

 - закріпити підслідність кримінальних правопорушень, передбачених статтею 159-1 КК, за 

Національним антикорупційним бюро України; 

    

 - усунути невідповідність між підслідністю кримінальних правопорушень за Національним 
антикорупційним бюро України і підсудністю справ за Вищим антикорупційним судом; 

    

 - скасувати положення ст. 31 КПК щодо обов’язкового здійснення кримінального провадження у 

Вищому антикорупційному суді колегіально судом у складі трьох суддів, виклавши абзац перший 

і пункт 1 частини 12 цієї статті в такій редакції: «12. Кримінальне провадження у Вищому 

антикорупційному суді здійснюється: 1) в суді першої інстанції – суддею одноособово, крім 
випадків, передбачених частинами другою та третьою цієї статті»; 

    

 - виключити колізію між положеннями КПК, згідно з якими досудове розслідування здійснюється 

виключно відповідно до кримінального процесуального законодавства, та ч. 1 ст. 8 і ч. 3 ст. 12 

Закону України «Про запобігання корупції» і частинами 12 і 16 ст. 17 Закону України «Про 

політичні партії в Україні», згідно з якими порушення і здійснення кримінального провадження за 

статтями 159-1, 366-1 КК ніби є неможливим без висновку, затвердженого Національним 
агентством з питань запобігання корупції; 

    



виключити колізію між положеннями КУпАП, згідно з якими протоколи про правопорушення, 

пов’язані з корупцією, передбачені ст. 172-6 КУпАП, можуть складати уповноважені на те 

посадові особи органів внутрішніх справ (Національної поліції), та ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст. 12, ч. 2 ст. 49 

Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими здійснення контролю та перевірки 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у 
тому числі щодо достовірності і повноти відомостей, зазначених суб'єктом декларування у 

декларації, належить до виключної компетенції Національного агентства з питань запобігання 
корупції; 

 - визначити в законі (статті 468, 469, 470, 472, 473–475 КПК), що укладання угоди про визнання 

винуватості, якою допускається призначення узгодженого покарання, у кримінальних 

провадженнях щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, а також корупційних кримінальних 

правопорушень, незалежно від їхньої підслідності, не допускається, якщо підозрюваний не сприяв 

розкриттю кримінального правопорушення, зокрема у випадках, коли кримінальне 

правопорушення вчинене за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи 

злочинною організацією або терористичною групою, не сприяв викриттю кримінально 

протиправних діянь інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією 
кримінальних правопорушень, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами; 

    

 - визначити в законі перелік хвороб, у випадках наявності яких є можливим звільнення особи від 

покарання за хворобою (ст. 84 КК) або відстрочка виконання вироку до видужання засудженого 
на тяжку хворобу, яка перешкоджає відбуванню покарання (ст. 536 КПК); 

визначити в законі порядок внесення до місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого 

засуджений відбуває покарання, клопотання (подання) про звільнення від покарання за хворобою 
(статті 537 і 539 КПК); 

    

 - визначити в законі належні гарантії для осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії 
корупції (викривачів), і стимули для їхньої діяльності; 

узгодити положення цього закону із Законом «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві». 

    

 6. Вжиття ефективних заходів, за якими недоторканність не перешкоджатиме кримінальному 

переслідуванню народних депутатів України і суддів, які підозрюються у вчиненні корупційних 

та інших кримінальних правопорушень;71 удосконалення процедури зняття імунітету з народних 
депутатів України та суддів у напрямі її прозорості, ефективності, об’єктивності та 
унеможливлення зловживань під час її реалізації72. Для цього: 

2021 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 
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Ради України 
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коштів 

державно

го 
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 - визначити депутатський та суддівський імунітети як функціональні, тобто поширити їх лише на 
дії, що вчинюються під час виконання депутатських повноважень чи повноважень судді; 

    

 - встановити обмежену тривалість імунітету, тобто надання його лише на час виконання 

депутатських повноважень чи повноважень судді, а не навічно; 

    

 - зупинити застосування строків давності на той час, поки народний депутат України або суддя 

користується імунітетом; 

    

                                                   
71 Відповідно до Звіту GRECO від 23.06.2017 р. «Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів» (пункт 104), а також Резолюції РЄ (97) 24 «Двадцять основних принципів боротьби з 

корупцією» (п. 6). 
72 Відповідно до Звіту ОЕСР від 14 вересня 2017 р. (Рекомендація 23). 



 - проаналізувати практику застосування нових конституційних і законодавчих положень про 

суддівський імунітет та вжити заходів для його подальшого обмеження, зокрема визначити в 

законі, що суддю може бути і затримано, і утримувано під вартою чи домашнім арештом без згоди 

Вищої ради правосуддя до винесення обвинувального вироку судом, якщо його затримано під час 
або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;73 

    

 - визначити механізм позбавлення імунітету за корупційне чи інше кримінальне правопорушення;     

 - передбачити відсутність імунітету у разі вчинення адміністративного правопорушення, 

пов’язаного з корупцією; 

    

 - скасувати положення ч. 2 ст. 27 Закону України «Про статус народного депутата України», 

згідно з якими обшук, затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, 

транспорту, жилого чи службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці 

листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших 

заходів, що відповідно до закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються 

лише у разі, коли Верховною Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної 
відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо; 

передбачити, що зазначені заходи можуть вживатися щодо народного депутата України у 
випадках, коли вони не обмежують його функціональний імунітет; 

    

 - вивчити проблеми, пов’язані з організацією і початком діяльності Вищого антикорупційного 

суду, розробити і внести зміни до законів, спрямовані на підвищення ефективності його 
діяльності. 

    

 7. Гарантування виконання положень ч. 2 ст. 67 і ст. 68 Закону України «Про запобігання 

корупції» і статей 3, 8 Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією, для чого 
доповнити ст. 459 КПК, ст. 423 ЦПК, ст. 320 ГПК, ст. 361 КАС положеннями про те, що:  

підставою для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами є ухвалення суддею 

завідомо неправосудного судового рішення на користь особи, від якої він або його близька особа 
мали намір отримати або отримали неправомірну вигоду чи подарунок; 

суд, який скасував рішення іншого суду як таке, що ухвалене з порушенням вимог Закону України 

«Про запобігання корупції», протягом трьох робочих днів надсилає до Національного агентства з 
питань запобігання корупції його копію. 

2021 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 8. Встановлення в Законі України «Про запобігання корупції» обов’язку всіх керівників у разі 

виявлення за результатами службової перевірки дисциплінарної скарги ознак кримінального 

правопорушення невідкладно направляти матеріали перевірки прокурору або органу досудового 
розслідування відповідно до визначеної законом підслідності. 

2020 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 9. Створення системи судових експертиз на засадах незалежності та економічної конкуренції. 2022 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

9. Удосконалення 10. Здійснення узагальнення судової та слідчо-прокурорської практики у справах: 2021 ГПУ, ВС Узагальнення 

здійснено та 

В межах 

коштів 

                                                   
73 Відповідно до Звіту GRECO від 23.06.2017 р. Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів (пункт 190). 



практики 

тлумачення і 

застосування 

кримінального, 

кримінального 
процесуального 

законодавства, 

цивільного та 

цивільного 

процесуального 
законодавства. 

опубліковано державно

го 

бюджету 

 - про корупційні кримінальні правопорушення;     

 - про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією;     

 - щодо звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання та його 
відбування; 

    

 - про застосування покарання за корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні 
правопорушення; 

    

 - щодо застосування попереднього арешту на майно або кошти на рахунках фізичних або 

юридичних осіб у фінансових установах, арешту і конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у 
кримінальному провадженні; 

    

 - щодо використання у кримінальному провадженні рішень судів інших юрисдикцій як квазі-

преюдиційних; 

    

 - про причини незастосування судами заходів кримінально-правового впливу щодо юридичних 
осіб; 

    

 - про застосування угод про визнання вини – з метою забезпечення процесуальних гарантій проти 
зловживань цим механізмом з боку прокурорів та інших учасників кримінального провадження; 

    

 - про застосування законодавства, що випливає із ратифікованої Україною Цивільної конвенції 

Ради Європи про боротьбу з корупцією; 

    

 - щодо дисциплінарної практики Вищої ради правосуддя і Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 
прокурорів; 

    

 10. Ініціювання перед ООН, Радою Європи, Міжнародною організацією кримінальної поліції 

(Інтерпол) і Європейським поліцейським управлінням (Європол) визначення прискореного 

порядку виконання запитів про надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення 

документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне 

правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування у випадках 

вчинення корупційних злочинів, коли зволікання створює серйозний ризик уникнення особою 

кримінальної відповідальності, зокрема щодо співпраці з державами, які (або частини яких) 
відносять до офшорних зон. 

2020 МЗС, 

Мін’юст, 

ГПУ, 

НАБУ,  

КМУ 

Документи 

підготовлено і 

направлено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 



4.5. Антикорупційна інфраструктура як фактор невідворотності відповідальності та правове забезпечення її ефективного функціонування 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

11. Забезпечення 

ефективної 

діяльності органів 

досудового 

розслідування і 

прокуратури щодо 

розкриття і 

розслідування 

корупційних 

кримінальних 

правопорушень, 

підтримання в суді 

публічного 

обвинувачення 

проти осіб, які 

вчинили такі 

кримінальні 

правопорушення, 
та судового 

розгляду 

відповідних 

кримінальних 
проваджень. 

1. Внесення змін до законів України, якими визначено статус і порядок діяльності органів, які 

здійснюють досудове розслідування корупційних кримінальних правопорушень. Йдеться про 
потребу: 

2020 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 - розробити і прийняти закон щодо удосконалення правового статусу Спеціалізованої 

антикорупційної прокуратури та порядку призначення керівників і прокурорів цієї прокуратури; 

передбачити автономію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (власну канцелярію, 

створення веб-сайту, особливі вимоги до фінансового, матеріального та іншого забезпечення, 
звітування про свою діяльність тощо); 

надати керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повноваження самостійно 

звертатися до Верховної Ради України з поданням про надання згоди на притягнення до 
кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата; 

    

 - привести положення законів «Про Національне антикорупційне бюро України» та «Про 

Державне бюро розслідувань» у відповідність до Конституції України в частині правового статусу 

центральних органів виконавчої влади, призначення на посади та звільнення з посад керівників 

цих органів, складу конкурсних комісій, призначення членів комісії зовнішнього контролю, 

утворення Національного антикорупційного бюро України, присвоєння рангів державних 

службовців, затвердження Положення про Раду громадського контролю та про порядок її 
формування; 

    



 - зосередити зусилля Національного антикорупційного бюро України та розкритті і розслідуванні 

корупційних кримінальних правопорушень, що вчинюються найвищими службовими особами, 
для чого:  

додати до його підслідності відповідні кримінальні правопорушення, передбачені абзацом 

першим частини п'ятої статті 216 КПК, вчинені керівником Офісу Президента України, 

керівником Секретаріату Верховної Ради України, керівником Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, керівником іншого державного органу, юрисдикція якого поширюється на всю 
територію України; 

вилучити з його підслідності відповідні кримінальні правопорушення, передбачені абзацом 

першим частини п'ятої статті 216 КПК, вчинені: посадовою особою місцевого самоврядування, 

посаду якої віднесено до другої категорій посад; прокурорами органів прокуратури, зазначеними 
у пунктах 9-11 частини першої статті 15 Закону України "Про прокуратуру"; 

    

 - надати Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань 

необхідний і безперешкодний доступ: а) до всіх декларацій, які отримало Національне агентство з 

питань запобігання корупції, і б) у рамках кримінальних проваджень, відкритих на основі таких 

декларацій, до всіх національних і регіональних баз даних, ознайомлення з якими є необхідним 
для якісної оцінки декларацій;74 

    

 - надати Національному антикорупційному бюро України та Державному бюро розслідувань 

повноваження щодо автономного зняття інформації з каналів зв’язку (прослуховування) та 
проведення слідчих дій під прикриттям; 

    

 - запровадити в Державному бюро розслідувань, а також в Службі фінансових розслідувань 

посади детективів; 

    

 - передбачити в законах України «Про Державне бюро розслідувань» і «Про Національну 

поліцію» запровадження спеціалізації слідчих (детективів) та оперативних працівників на 

розкритті і розслідуванні різних категорій кримінальних правопорушень, зокрема корупційних і 

таких, що вчинюються з використанням влади, службових повноважень чи службового 
становища; 

    

 - передбачити в законах України «Про прокуратуру», «Про Державне бюро розслідувань», «Про 

Службу фінансових розслідувань» проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності 

діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інших відповідних органів, їх 

операційної та інституційної незалежності, у т.ч. шляхом вибіркового аудиту кримінальних 
проваджень, досудове розслідування у яких здійснювалося цими органами та завершено; 

висновки аудиту, з виявленими проблемами та пропозиціями щодо їх вирішення, повинні 

підлягати оприлюдненню і можуть бути підставою для дострокового звільнення з посади 
керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, іншого відповідного органу; 

для забезпечення проведення зазначеного аудиту створити постійно діючу Аудиторську комісію у 
кількості 9-11 незалежних експертів з щорічною ротацією половини її членів; 

    

 - уточнити у ст. 1 Закону України «Про запобігання корупції» перелік спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції, якими мають бути визнані: 

    

                                                   
74 Відповідно до Звіту GRECO від 23.06.2017 р. Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів (пункт 44). 



Національне агентство з питань запобігання корупції; 

Національне антикорупційне бюро України; 

окремі підрозділи Державного бюро розслідувань, які здійснюють досудове розслідування 

корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, та відповідну оперативно-
розшукову діяльність; 

 окремі підрозділи Національної поліції, які здійснюють досудове розслідування корупційних та 

пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, та відповідну оперативно-розшукову 
діяльність; 

Спеціалізована антикорупційна прокуратура; 

окремі підрозділи прокуратури, які здійснюють організацію і процесуальне керівництво 

досудовим розслідуванням корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень, 

нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку та 
підтримання публічного обвинувачення в суді у відповідних справах; 

уповноважені підрозділи (особи) державних органів з питань запобігання та виявлення корупції; 

 2. Переформатування Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з призначенням прокурорів 

на адміністративні посади в цій прокуратурі за результатами відкритого конкурсу, організація та 

проведення якого здійснюються конкурсною комісією, до складу якої входять, зокрема, чотири 
особи, визначені Радою прокурорів України. 

2020 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 3. Утворення територіальних управлінь Національного антикорупційного бюро України, окрім 

вже створених територіальних управлінь у містах Львові, Одесі і Харкові, а також територіальних 

філій Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в тих самих містах, в яких розташовані 
територіальні управління Національного антикорупційного бюро України. 

2021 НАБУ Рішення прийняте В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 

 4. Забезпечення належної підготовки слідчих (детективів) та оперативних працівників 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, а також 
прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Для цього: 

2021 НАБУ, ДБР, 

САП 

Спеціалізацію 

запроваджено; 

програми розроблено і 

запроваджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 

 - запровадити спеціалізацію слідчих (детективів) та оперативних працівників на розкритті і 

розслідуванні корупційних кримінальних правопорушень і кримінальних правопорушень, що 
вчинюються з використанням влади, службових повноважень чи службового становища; 

    

 - розробити, здійснювати та постійно удосконалювати програми підготовки слідчих (детективів) 

та оперативних працівників, а також прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 
які стосуються, inter alia, таких сфер: 

ефективні заходи щодо запобігання, виявлення та розслідування корупційних кримінальних 

    



правопорушень, покарання за них і боротьби з ними, у т.ч. використання методів збирання доказів 
і розслідування; 

складання запитів (прохань, клопотань) про взаємну правову допомогу; 

запобігання переказу доходів, здобутих злочинним шляхом, а також вилучення таких доходів; 
виявлення та заморожування операцій з переказування доходів, здобутих злочинним шляхом; 

методи, що використовуються під час захисту потерпілих і свідків, які співробітничають з 
відповідними органами;75 

 - визначити Національну академію прокуратури України і Національну академію внутрішніх 

справ України як заклади, в яких слідчі (детективи) та оперативні працівники Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань регулярно, але не рідше одного 

разу на два роки (прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – щороку), проходять 
обов’язкове підвищення кваліфікації; 

    

 - відповідно до проектів міжнародної технічної допомоги щороку здійснювати підготовку 

найбільш перспективних слідчих (детективів) та оперативних працівників Національного 

антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, а також прокурорів 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за спеціальними програмами, зокрема за кордоном; 

    

 - регулярно проводити тренінги для слідчих, детективів, прокурорів та суддів, а також готувати 

методичні матеріали щодо ефективного застосування положень КК, КПК, інших законів та 
міжнародних договорів щодо боротьби з корупцією, а також криміналістичних знань і навичок. 

    

 5. Забезпечення щорічної зміни обсягу видатків у Державному бюджеті України для 

функціонування Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, 

Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за методикою, яка враховує роль цих органів у 
відшкодуванні шкоди, завданої корупційними та іншими кримінальними правопорушеннями. 

2020 Мін’юст,  

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 6. Створення Служби фінансових розслідувань як органу досудового розслідування насамперед 

випадків розкрадання бюджетних коштів та іншого державного і комунального майна, а також 

заподіяння майнової шкоди державі і громадам шляхом обману чи зловживання довірою як у 
формі ухилення від сплати податків, так і в інших формах. 

2020 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 7. Трансформація Служби безпеки України в орган забезпечення національної безпеки, 

позбавлення його повноважень щодо проведення досудового розслідування економічних, 
корупційних тощо кримінальних правопорушень. 

2020 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 8. Розробка і впровадження системи економічного оцінювання вартості розслідування 

кримінальних проваджень і розгляду справ судами, науково обґрунтованих критеріїв 

навантаження на слідчих, детективів, працівників оперативно-розшукових підрозділів, прокурорів 
і суддів, які мають стати основою для: 

- розрахунку навантаження на слідчих (детективів), працівників оперативно-розшукових 
підрозділів, прокурорів і суддів; 

- визначення мережі відповідних органів і судів, кадрових потреб у слідчих (детективах), 
працівниках оперативно-розшукових підрозділів, прокурорах, суддях тощо; 

2020 КМУ Постанову КМУ 

затверджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

                                                   
75 Згідно зі ст. 60 («Підготовка кадрів і технічна допомога») Конвенції ООН проти корупції. 



- розрахунку фінансування відповідних органів. 

 9. Забезпечення активної позиції Національного антикорупційного бюро України та інших органів 

правопорядку у сфері розслідувань корупційних кримінальних правопорушень, зокрема шляхом 

використання всіх можливих джерел інформації (включаючи майнові декларації), взаємодії з 

іншими органами (податковими, митними тощо), використання інформації, отриманої з джерел 
поза територією України тощо76. 

2021 НАБУ, ДБР, 

НП, 

Мінфін, 

САП, ГПУ 

Активізацію 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 

 10. Запровадження електронної системи управління провадженнями (еСУП) – системи, що 

оцифровує документацію і дозволяє обмінюватись файлами в кримінальних провадженнях між 
долученими до розслідування працівниками. 

2021 НАБУ, ДБР, 

НП, 

Мінфін, 

САП, ГПУ 

Систему еСУП 

запроваджено в усіх 

органах досудового 

розслідування і 

прокуратурах 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 

12. Забезпечення 

можливості 

отримання та 

наступного аналізу 

повних і 

несуперечливих 

статистичних та 

інших даних щодо 

вчинених 

корупційних та 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень, 

осіб, які їх 
вчинили, 

діяльність органів 

досудового 

розслідування 

щодо їх викриття 

тощо, з метою 

використання цих 

даних для 

з’ясування причин 

і наслідків 

корупції в Україні, 

11. Розробка Закону України «Про кримінальну та судову статистику», яким має бути 
передбачено, зокрема: 

- збільшити можливості обробки даних кримінальної та судової статистики завдяки їх збиранню 

та оприлюдненню у відкритому доступі та у форматі відкритих даних шляхом запровадження 

електронних систем управління кримінальними провадженнями, із матеріалів яких можна було би 
збирати необхідні дані; 

- зазначені дані в частині корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень повинні 

передбачати хід і результати діяльності органів досудового розслідування, інших органів з 

обов’язковим зазначенням відомостей по кожному кримінальному провадженню, провадженню у 

справі про адміністративне правопорушення (у т.ч. окремо за категоріями осіб, зазначених у 
статті 3 Закону України "Про запобігання корупції") про: 

зареєстровані заяви і повідомлення про правопорушення; 

заведені оперативно-розшукові справи та їх результативність; 

осіб, яким повідомлено про підозру та щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення 

ними кримінальних правопорушень; осіб, щодо яких складено протоколи про відповідні 
адміністративні правопорушення; 

осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними 

кримінальних правопорушень; осіб, щодо яких винесені судові рішення щодо вчинення ними 
відповідних адміністративних правопорушень; 

осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними 
кримінальних правопорушень; 

розмір збитків і шкоди, завданих правопорушеннями, стан та обсяги їх відшкодування; 

кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення правопорушень, конфісковані за рішенням 

2021 Мін’юст,  

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

                                                   
76 Відповідно до Звіту ОЕСР від 14 вересня 2017 р. (Рекомендація 24). 



вироблення і 

коригування 

заходів для її 

подолання, 

забезпечення 
усунення 

відповідних осіб 

від виконання 

функцій держави 

та місцевого 
самоврядування. 

суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь 
держави, та розпорядження ними; 

кошти та інше майно, одержані внаслідок правопорушень, які було повернуто в Україну з-за 
кордону, та їх зберігання; 

арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від правопорушень, та розпорядження ними; 

- створити незалежний державний орган в системі судової влади, на який буде покладено 

повноваження щодо збирання, систематизації та оприлюднення даних кримінальної та судової 
статистики; 

- створити єдиний портал кримінальної та судової статистики з відомостями щодо ходу досудових 
розслідувань та судового розгляду у відповідних провадженнях. 

 12. Створення системи моніторингу та відповідного Інтернет-порталу кримінальних проваджень 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Національної 

поліції, інших органів досудового розслідування (за номером справи, із забороною розголошення 

відомостей, що дають можливість ідентифікувати фізичну особу) з постійним інформуванням про 

етапи розслідування і судового розгляду кожного кримінального провадження (крім випадків, 

коли це може перешкоджати ефективності розслідування, про що виноситься рішення слідчого 
або прокурора), зокрема: 

початку досудового розслідування; 

передачі кримінального провадження за підслідністю та зміни підслідності; 

об’єднання і виділення матеріалів досудового розслідування; 

затримання особи повідомлення про підозру; 

обрання, зміни і скасування запобіжного заходу; 

застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження; 

початку провадження щодо юридичної особи 

направлення запитів про міжнародну правову допомогу; 

продовження строку досудового розслідування; 

зупинення досудового розслідування; 

усі форми закінчення досудового розслідування; 

направлення справи до суду і зміну підсудності; 

підготовче провадження в суді; 

початку судового розгляду в суді першої інстанції; 

об’єднання і виділення матеріалів кримінального провадження; 

зупинення судового провадження; 

зміни обвинувачення в суді, висунення додаткового обвинувачення, відмова від підтримання 

державного обвинувачення, початку провадження щодо юридичної особи під час судового 
розгляду; 

початку судових дебатів; 

виходу суду для ухвалення вироку; 

ухвалення вироку; 

провадження в суді апеляційної інстанції; 

2021 НАБУ, ДБР, 

НП, 

Мінфін, 

ГПУ 

Систему моніторингу 

та Інтернет-портал 

створено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 



провадження в суді касаційної інстанції; 

провадження за нововиявленими або виключними обставинами. 

 13. Забезпечення ефективного ведення Національним агентством з питань запобігання корупції 

Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення; проведення аналізу практики ведення Реєстру з метою її удосконалення. 

2021 НАЗК НАЗК веде Реєстр; 

аналіз практики 

підготовлено і 

оприлюднено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 

 14. Створення єдиної форми подання інформації про свою діяльність у щорічному звіті 

Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Національної 

поліції, інших органів досудового розслідування, а також органів прокуратури і суду. Ця форма 
має враховувати специфіку діяльності кожного відповідного органу; 

забезпечення щорічного, не пізніше 1 березня, опублікування вказаних звітів. 

2020-2023 НАБУ, ДБР, 

НП, 

Мінфін, 

ГПУ, 

КМУ 

Єдину форму 

затверджено; звіти 

подано. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 

 15. Розробка і впровадження в діяльність Національного антикорупційного бюро України, 

Державного бюро розслідувань, Національної поліції, інших органів досудового розслідування, а 
також НАЗК методик виявлення фактів корупції в різних сферах, зокрема: 

у політичній сфері;  

у міжнародних відносинах і сфері закордонних справ; 

в оборонній і безпековій сферах; 

у сфері юстиції та внутрішніх справ; 

в адміністративній діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; у 
сферах фінансів і державного регулювання економіки; 

у сферах інфраструктури, енергетики, природокористування та екології;  

у сфері місцевого і регіонального розвитку;  

у соціальній сфері, сферах охорони здоров’я, освіти, науки, культури і спорту; 

у приватному секторі економіки. 

2021 НАЗК, 

НАБУ, ДБР, 

НП, 

Мінфін, 

ГПУ, 

КМУ 

Методику 

затверджено і 

впроваджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 

 16. Розробка загальнонаціональної методології проведення моніторингу судових засідань щодо 

розгляду справ про корупційні кримінальні правопорушення та на її основі постійне проведення 
моніторингу таких засідань; 

створення Інтернет-порталу, на якому будуть висвітлюватися результати моніторингу судових 
засідань щодо розгляду справ про корупційні кримінальні правопорушення. 

2021 НАЗК Методологію 

затверджено і 

впроваджено; 

Інтернет-портал 

створено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

програм 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги 

13. Забезпечення 

ефективної 

17. Посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), для 

2021 Мін’юст, 

НАЗК, 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

В межах 

коштів 

державно



діяльності 

державних органів 

щодо виявлення, 

розшуку та 

управління 
активами, 

одержаними від 

корупційних та 

інших злочинів, 

виключення 

можливостей для 

легалізації 

(відмивання) 
доходів. 

чого, зокрема, через зміни до КПК України та інших законів: КМУ на розгляд Верховної 

Ради України 

го 

бюджету 

 - уможливити участь уповноважених осіб АРМА у судових засіданнях з питань, пов’язаних з 

управлінням майном, на яке накладено арешт у кримінальному провадженні, як учасників 
кримінального провадження; 

    

 - передбачити проведення між прокуратурою та АРМА за участі профільних міністерств 

консультацій перед арештом та передачею  в  управління арештованих активів в кримінальних 
провадженнях; 

    

 - визначити передачу активів в управління АРМА як захід забезпечення кримінального 
провадження; 

    

 - передбачити прозорість та можливості громадського контролю за кожним етапом реалізації 

примусово відчужених активів в кримінальному провадженні; 

    

 - посилити правовий статус мандату АРМА при управлінні активами, що передані АРМА в 

рамках кримінальних проваджень, для унеможливлення втручання та саботажу функцій з 
управління активами; 

    

 - унеможливити втручання в діяльність АРМА, зокрема через заборону адміністративними судами 
здійснювати управління певними активами;  

    

 - уможливити передачу активів, якщо вони є економічно непривабливими для управителя, в 

соціальну інфраструктуру, а також можливість розподілу активів на технологічні процеси, які 
можуть бути передані в управління різним управителям; 

    

 - імплементувати в законодавство України нормативно-правові акти ЄС з питань: розшуку та 

виявлення активів, на які може бути накладено арешт у судовому провадженні у цивільних та 

кримінальних справах; повернення (стягнення) на користь держави активів, здобутих злочинним 

шляхом; повернення до України активів, здобутих злочинним шляхом, що прямо чи 

опосередковано походять з України, та в подальшому примусово стягнутих за рішеннями 

іноземних юрисдикційних органів на користь інших держав; розподілу зазначених вище активів 
між іноземними державами та Україною; 

    

 - закріпити обов’язок державних органів та органів місцевого самоврядування надавати АРМА 

прямий (безпосередній) автоматизований віддалений доступ до автоматизованих інформаційних і 

    



довідкових систем, реєстрів та банків даних, а також аналогічних за змістом масивів даних будь-
якого виду та типу, держателем (адміністратором) яких є ці органи; 

 - впровадити сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології в діяльність з розшуку та 
виявлення активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. 

    

 18. Удосконалення системи взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України з 

органами, які здійснюють досудове розслідування корупційних кримінальних правопорушень, з 

метою виявлення всіх випадків легалізації (відмивання) доходів, одержаних шляхом вчинення 
корупційних злочинів, зокрема за кордоном, і притягнення винних до відповідальності. 

2021 Держфінмо

ніторинг, 

НАЗК, 

НАБУ, ДБР, 

НП, 

Мінфін, 

ГПУ, 

КМУ  

Положення про 

систему взаємодії 

затверджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 19. Створення єдиного реєстру банківських рахунків фізичних та юридичних осіб з метою 

полегшення відстеження активів, здобутих злочинним шляхом, включити до нього інформацію 
про бенефіціарних власників рахунків; 

надання доступу до реєстру АРМА та відповідним органам досудового розслідування. 

2021 НБУ, 

Держфінмо

ніторинг, 

НАЗК, 

НАБУ, ДБР, 

НП, 

Мінфін, 

ГПУ, 

АРМА, 

КМУ  

Реєстр створено; 

доступ надано. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 20. Удосконалення механізмів верифікації кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб; 

встановлення заборони утворення юридичної особи іншою юридичною особою, яку утворено за 
участі третьої юридичної особи. 

2021 Мін’юст, 

НАЗК, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

14. Забезпечення 

ефективної 

антикорупційної 

діяльності органів 

досудового 

розслідування, 

прокуратури і 
судів. 

21. Запровадження «електронного суду» – системи кримінального судочинства, побудованої на 

принципах максимальної діджиталізації судового процесу та проведення засідань в режимі 

телеконференції (з можливістю формувати та надавати суду електронні процесуальні документи, 

знайомитися з матеріалами справи в електронному виді, слухати аудіозаписи судових засідань 
тощо) – поетапно: 

у провадженнях про адміністративні правопорушення, зокрема пов’язані з корупцією; 

у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, зокрема корупційних та 
пов’язаних з корупцією кримінальних проступків і нетяжких злочинів. 

березень 

2021 р. 

Верховна 

Рада 

України 

закон прийнято В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 



5. ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО КОРУПЦІЇ 

 

 

5.1. Формування негативного ставлення до корупції в середовищі потенційних суб’єктів корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією 

 

Найменування 
завдання 

Найменування заходу 
Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

1.  Формування 

негативного 
ставлення до 

корупції в 

середовищі осіб, 

уповноважених на 

виконання 

функцій держави і 

місцевого 

самоврядування, 

прирівняних до 

них осіб, 

посадових осіб 

юридичних осіб 
приватного права. 

1. Системне здійснення навчальних заходів з метою поширення культури неухильного 

дотримання стандартів професійної етики. Йдеться про необхідність (крім здійснення 
інформаційно-просвітницьких заходів, передбачених розділом 3 цієї Програми): 

 

2021 НАЗК Заходи проведено В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги. 

 - уточнити повноваження державних органів, які відповідальні за підвищення знань та проведення 

тренінгів щодо стандартів професійної етики державних службовців;77 

- проводити спеціалізоване регулярне навчання з питань етики, доброчесності та комплаенсу 

(питань антикорупційних процедур), запобігання конфлікту інтересів і корупції державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, військовослужбовців, посадових і 

службових осіб органів правопорядку, інших державних органів, а також посадових осіб 
юридичних осіб приватного права – з урахуванням специфіки їхньої діяльності; 

- запровадити спеціалізоване регулярне навчання суддів з питань етики та доброчесності, 

запобігання конфлікту інтересів і корупції з включенням результатів навчань до регулярного 

оцінювання суддів, а також визначити уповноважені органи суддівського самоврядування, що 
здійснюють таке навчання; 

- проводити для прокурорів регулярні тренінги та надавати конфіденційні консультації з питань 
етики та доброчесності, запобігання конфлікту інтересів і корупції. 

    

 2. Підготовка роз’яснень (коментарів) до етичних кодексів поведінки інших осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування. 

2021 НАЗК Роз’яснення 

підготовлено і 

оприлюднено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

                                                   
77 Рекомендація 11 ОЕСР (Четвертий раунд моніторингу в рамках Стамбульського антикорупційного плану дій від 14 вересня 2017 р.).  



ної 

технічної 

допомоги. 

 3. Поширення до кожного працівника інформації через відомчі накази про притягнення 

працівників відповідних державних органів до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної 
відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень. 

2021 НАЗК, 

всі державні 

органи 

Систему поширення 

інформації 

запроваджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету. 

 4. Невідворотне притягнення до передбаченої законом відповідальності посадових і службових 

осіб, які, зокрема: 

- вчинили заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого корупційного 
злочину, скоєного підлеглою особою або товаришем по службі (ст. 396 КК України); 

- були пособниками корупційного кримінального правопорушення, заздалегідь надавши обіцянку 

переховати сліди кримінального правопорушення чи предмети, здобуті кримінально 

протиправним шляхом, іншим чином сприяти приховуванню кримінального правопорушення (ч. 5 
ст. 27 КК України); 

- не вжили заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9 КУпАП). 

2020 НАЗК, 

НАБУ, ДБР, 

НП, Мінфін, 

ГПУ 

 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету. 

 5. Розробка закону про кримінальну відповідальність за вчинене службовою особою 

неповідомлення про достовірно відоме підготовлюване або вчинюване корупційне кримінальне 
правопорушення, обіцяне до початку вчинення такого кримінального правопорушення. 

 

2020 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 6. Створення реальних соціально-економічних і моральних стимулів для відмови осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави і місцевого самоврядування, прирівняних до них 

осіб від участі у вчиненні корупційних правопорушень та для підвищення їхньої антикорупційної 
активності: 

2022 КМУ Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 - загальне підвищення заробітних плат вказаних осіб, а також збільшення розміру посадового 

окладу та обов’язкових доплат в структурі заробітної плати; 

    

 - захист, визнання і заохочення викривачів корупції, у тому числі державними нагородами.     

 7. Офіційна підтримка від імені держави антикорупційних реформ та відповідних заходів, що 

здійснюються в інших державах, поширення позитивного і критичний аналіз негативного 
зарубіжного досвіду боротьби з корупцією. 

2022 КМУ Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 8. Визначення в законі вичерпного переліку видів поведінки, яка тягне за собою звільнення зі 

служби (з посади). 

2021 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

2. Навчання 

уповноважених 

осіб з питань 

запобігання та 

виявлення 

9. Здійснення навчальних заходів для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення 
корупції центральних органів виконавчої влади та інших державних органів: 

- за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції; 

- щодо формування негативного ставлення до корупції в середовищі потенційних суб’єктів 
корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. 

2021 НАЗК Навчальні заходи 

проведено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 



корупції. 

 

5.2. Формування в суспільстві негативного ставлення до корупції та посилення антикорупційної активності громадян 

 

Найменування 

завдання 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

Відповідал

ьні за 

виконання 

Індикатор 

виконання 

Джерела 

фінансув

ання 

3. Підвищення 

обізнаності 

громадян щодо 

явища корупції, її 

причин та 
наслідків, поняття 

корупційних і 

пов’язаних з 

корупцією 

правопорушень та 

відповідальності 
за них. 

1. Організація та системне проведення – через ЗМІ, соціальні мережі та інші засоби Інтернету, в 

громадських місцях – інформаційно-просвітницьких кампаній з метою вироблення 
нетолерантного ставлення громадян до корупції.78  

Змістом таких кампаній мають бути, зокрема:  

- інформування про стратегію, політику і плани у сфері запобігання корупції, перебіг 

антикорупційної реформи, антикорупційне законодавство, досягнення і провали в діяльності 
органів влади, які виробляють та реалізують антикорупційну політику; 

- роз’яснення причин і негативних наслідків корупції (для країни, її економічного та соціального 

стану, для кожної конкретної особи і для майбутніх поколінь), механізмів захисту прав і свобод 

людини та громадянина, обов’язків посадових і службових осіб, видів відповідальності за 
корупційні правопорушення та порядку притягнення до неї;  

- формування політико-правової культури та свідомості громадян, впровадження антикорупційної 

етики, яка базується на громадських (колективних), а не персональних цінностях, як-от відомі 

ініціативи Transparency International Ukraine «Вони б не мовчали», «Прокинься! Корупція вбиває», 

«Я не даю», «Корупція має бути помічена», або ініціатив Національного антикорупційного бюро 
України «Студенти проти корупції», «Думкофест» тощо;  

- формування негативного ставлення до нечесного ведення підприємництва; 

- систематичне проведення антикорупційних акцій в лікарнях і поліклініках, школах й 

університетах, закладах соціального забезпечення і закладах культури тощо, стосовно яких 

з’являються відомості про вчинення їхніми керівниками або працівниками корупційних чи 
пов’язаних з корупцією правопорушень; 

- демонстрація альтернативних варіантів дій громадян в ситуаціях з можливими корупційними 
ризиками;  

- висвітлення обставин вчинення корупційних кримінальних правопорушень, їх незалежного 

розслідування, зокрема журналістського, та результатів такого розслідування (затримання осіб, 

підозрюваних у вчиненні корупційних кримінальних правопорушень, винесення обвинувальних 

вироків з покаранням, конфіскацією майна, одержаного злочинним шляхом тощо, або винесення 
виправдувальних вироків з поясненням підстав такого судового рішення); 

- пропагування серед населення антикорупційних механізмів, непривабливості, шкідливості 

корупції для держави та громадянина (шляхом створення соціальних роликів, документальних 

фільмів, реклами, коміксів з антигероєм-корупціонером, які ілюструють негативний вплив 

корупції на всі сфери суспільної життєдіяльності). Збір і поширення інформації про неправомірні 

дії, пов’язані з корупцією (гласність, прозорість), мають на меті не створення образу влади як 

2021 НАЗК, 

МОН, 

Мінінформп

олітики 

Заходи проведено В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги. 
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наскрізь корумпованої, що призводило б до підриву довіри до неї, а ознайомлення з реальними 
масштабами проблеми і вироблення серйозного ставлення до необхідності її вирішення; 

- формування неприйнятності інституційних причин, які породжують корупцію; 

- поширення зазначених відеороликів та інших засобів соціальної реклами на 

загальнонаціональних телеканалах, перед сеансами кінофільмів у кінотеатрах, на медіа площинах 

залу офіційних делегацій, на вокзалах, станціях «Української залізниці» і аеропортах, рухомому 

складі поїздів метро і «Інтерсіті», YouTub, інших веб-ресурсах, у бізнес-установах, на форумах, 
конференціях, фестивалях, в іншому громадському просторі тощо;  

- висвітлення фактів нагородження викривачів корупції, а також слідчих і прокурорів, які 
розслідували корупційні кримінальні правопорушення; 

- щомісячне та щорічне інформування населення – через ЗМІ та електронні вісники на веб-сайтах 

вищих органів державної влади та спеціально уповноважених антикорупційних органів – про 
вжиті за відповідний період антикорупційні заходи та їхні результати; 

- на підставі узагальнення аналітичних та соціологічних досліджень (в тому числі проведених за 

Методикою стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні) встановлення особливостей 

наявних практик викриття корупції, причин низької активності населення у сфері протидії 
корупції; 

- створення антикорупційного дайджесту аналітичних матеріалів на корупційну тематику; 

- постійне інформування населення про наявні канали і способи повідомлення про корупцію і 

механізми захисту викривачів; розробка і поширення серед різних прошарків населення 
інструкцій щодо того, як діяти при виникненні найбільш типових корупційних ситуацій; 

- постійний аналіз результатів повідомлень, звернень, заяв громадян про корупцію, що надходять 

до державних органів і органів місцевого самоврядування, зокрема через «гарячі лінії», їх аналіз 

та повідомлення населення через офіційні веб-сайти відповідних державних органів та органів 

місцевого самоврядування про вжиті заходи за результатами розгляду цих повідомлень, звернень, 
заяв (за прикладом НАБУ); 

- інші заходи, передбачені Стратегією комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції і 
планами заходів з її реалізації. 

 2. Стимулювання ЗМІ і суб’єктів рекламної діяльності, громадських організацій до участі у 

зазначених інформаційно-просвітницьких кампаніях. 

2021 НАЗК, 

Мінінформп

олітики 

Заходи проведено В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги. 

 3. Широке охоплення населення антикорупційними освітніми заходами: 

- розробка і запровадження обов’язкових тем щодо запобігання корупції в програмах з історії та 

правознавства для учнів старших класів закладів середньої освіти та студентів, курсантів закладів 
вищої освіти; 

- проведення серед учнів та студентів, курсантів тематичних антикорупційних конкурсів; 

- проведення серед учнів та студентів, курсантів антикорупційних уроків, зокрема з нагоди 
Міжнародного дня боротьби з корупцією, значних подій в антикорупційній сфері; 

2021 НАЗК, 

Мінінформп

олітики 

Заходи проведено В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-2017-%D1%80#n9


- створення антикорупційних освітніх програм на телебаченні та онлайн-платформах за 
прикладом платформи «Prometheus»; 

- проведення із залученням відомих особистостей, які користуються в суспільстві високим 

авторитетом, антикорупційних фестивалів, форумів, днів відкритих дверей для молоді в НАЗК, 
НАБУ, інших державних органах тощо. 

 4. Припинення поширеної практики органів досудового розслідування, прокуратури і судів щодо 

звільнення осіб, які вчинили корупційні та інші службові правопорушення, від кримінальної 

відповідальності або від покарання; допущення такого звільнення лише у виняткових випадках 

(тяжка хвороба особи, що перешкоджає відбуванню покарання, або активне сприяння розкриттю 
більш тяжких злочинів, вчинених іншими особами). 

2020 НАБУ, ДБР, 

НП, Мінфін, 

САП, ГПУ 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

4. Формування в 

громадян 

антикорупційної 

свідомості та 

посилення їхньої 

персональної 

відповідальності 
за стан корупції. 

5. Запровадження адміністративної відповідальності за пропозицію і надання неправомірної 

вигоди в незначному розмірі (вартістю менше одного прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб) за надання послуг на побутовому рівні (персоналу медичних закладів, працівникам закладів 

освіти, соціального забезпечення тощо), а також за прийняття пропозиції і одержання такої 

неправомірної вигоди відповідними особами; частково декриміналізувати зазначені діяння з 
метою спрощення порядку притягнення винних осіб до відповідальності. 

2020 Мін’юст, 

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 6. Запровадження додаткової підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу – пропозиція чи надання працівником неправомірної вигоди чи 
подарунка керівнику (новий пункт ст. 41 Кодексу законів про працю України). 

2021 Мін’юст, 

Мінсоцполі

тики,  

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 7. Невідворотне притягнення до передбаченої законом кримінальної відповідальності осіб, які 
вчинили кримінальні правопорушення, що сприяють поширенню корупції, зокрема: 

- придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного шляхом вчинення корупційного 
кримінального правопорушення (ст. 198 КК України); 

- легалізацію (відмивання) доходів, одержаних шляхом вчинення іншою особою корупційного 
злочину (ст. 209 КК України); 

- завідомо неправдиве показання свідка (ст. 384 КК України); 

- відмова свідка від давання показань (ст. 384 КК України); 

- заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого корупційного злочину (ст. 
396 КК України); 

- незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано 
чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України). 

2021 НАБУ, ДБР, 

НП, Мінфін, 

САП, ГПУ 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 8. Застосування спеціальної конфіскації грошей, цінностей, іншого майна в усіх без винятку осіб, 

які набули таке майно, зокрема від підозрюваного чи обвинуваченого, та знали чи повинні були і 

могли знати, що це майно відповідає ознакам, зазначеним в пунктах 1–4 частини 1 ст. 96-2 КК 
України. 

2021 НАБУ, ДБР, 

НП, Мінфін, 

САП, ГПУ 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

5. Налагодження 

партнерства влади, 

бізнесу, ЗМІ і 

9. Розробка, підписання і наступне виконання меморандуму між Кабінетом Міністрів України, 

Радою Бізнес-омбудсмена, засобами масової інформації та антикорупційними громадськими 

організаціями про засади партнерства влади, бізнесу, засобів масової інформації і громадськості 

2021 КМУ, Рада 

Бізнес-

омбудсмена 

за участі 

Меморандум 

підписано і 

виконується. 

В межах 

коштів 

державно

го 



громадськості 

щодо боротьби з 

корупцією, 

забезпечення 

довіри громадян 
до 

антикорупційної 
політики держави. 

щодо боротьби з корупцією; 

 запровадження персональної політичної та юридичної відповідальності представників влади за 
порушення їхніх обов’язків, визначених меморандумом. 

ЗМІ і 

громадських 

організацій 

бюджету 

 10. Розробка змін до законів України з метою виключення з них положень, які суперечать ідеї 

партнерства влади, бізнесу, засобів масової інформації і громадськості щодо боротьби з 

корупцією, і доповнення їх положеннями, що мають посилити зазначене партнерство у боротьбі з 
корупцією. 

2021 Мін’юст,  

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 11. Забезпечення координації та кооперації органів державної влади між собою, а також з 

представниками бізнесу, засобів масової інформації та громадськості;  

запровадження постійних публічних консультацій та обговорень щодо державної політики у сфері 
запобігання корупції, відповідних законодавчих ініціатив, планів і програм; 

ініціювання спільних урядово-громадських ініціатив у сфері запобігання корупції; 

залучення громадськості і представників бізнесу до удосконалення Антикорупційної стратегії 
держави і Державної програми щодо її реалізації. 

2021 НАЗК за 

участі 

громадських 

організацій 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 12. Включення представників громадськості до комісій з оцінки корупційних ризиків усіх без 

винятку державних органів, антикорупційні програми яких підлягають погодженню 
Національним агентством з питань запобігання корупції. 

2021 НАЗК за 

участі 

громадських 

організацій 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 13. Встановлення дисциплінарної відповідальності службової особи органів прокуратури і 

досудового розслідування за умисне ухилення від внесення відомостей про вчинення 

кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після одержання нею 

заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення 
нею обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 

встановлення кримінальної відповідальності за аналогічне діяння, поєднане з фальсифікацією 
документів. 

2021 Мін’юст,  

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

6. Державний 

захист і підтримка 

активістів-

антикорупціонерів 

та викривачів 
корупції. 

14. Забезпечення ефективного розслідування всіх фактів погроз і фізичного насильства щодо 

активістів-антикорупціонерів (у тому числі адвокатів, правозахисників, екологів, журналістів), 
вчинення інших правопорушень щодо них та членів їхніх сімей. 

 

2020 Національна 

поліція, ДБР  

Кримінальні 

провадження 

завершено і передано 

до суду. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 15. Проведення розслідування і аналізу обставин та наслідків використання певними особами чи 

групами осіб «тітушок» та інших воєнізованих угрупувань, «проплачених масовок», найманців-

провокаторів, поширювачів фейків тощо, які діють з метою дискредитації антикорупційних рухів; 
поширення результатів зазначених розслідування і аналізу. 

2021 Мінінформп

олітики, 

НАЗК за 

участі 

громадських 

організацій 

Результати 

розслідування 

опубліковано. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 



 16. Популяризація діяльності антикорупційних громадських організацій і викривачів корупції, 

залучення прогресивної молоді до антикорупційних кампаній через стажування в зазначених 

громадських організаціях та участь в антикорупційних заходах; вжиття додаткових заходів задля 
практичного забезпечення права громадян на свободу вираження поглядів, зібрань та об’єднання. 

 НАЗК за 

участі 

громадських 

організацій 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

 

 17. Надання додаткових повноважень Громадській раді доброчесності під час кваліфікаційного 

оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів критеріям доброчесності (моралі, чесності, 

непідкупності), а саме щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя 

кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата 

його статусу, що передбачатиме можливість спільного вирішення органом кваліфікаційного 

оцінювання суддів та Громадською радою доброчесності питання щодо відповідності такого 
кандидата зазначеним критеріям. 

2020 Мін’юст,  

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 18. Проведення аналізу з метою виявлення усіх видів законодавчого, адміністративного, 

фіскального, судового (зокрема через необґрунтовані позови і скарги) та іншого (зокрема через 

фейкові статті у ЗМІ і на сайтах – «зливних бачках») тиску на діяльність антикорупційних 
організацій й окремих активістів та його усунення. 

2021 НАЗК за 

участі 

громадських 

організацій 

Результати аналізу 

опубліковано 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

7. Посилення 

антикорупційної 

активності 
громадян. 

19. Заохочення соціальної активності громадян у сфері боротьби з корупцією, а саме створення 

належних умов для: 

    

 - участі громадян в широкому обговоренні корупційних практик та механізмів їх подолання; 

участі громадян в реалізації секторальних/відомчих антикорупційних програм і моніторингу їх 
виконання; 

    

 - активного повідомлення громадянами про неправомірні дії у сфері корупції, що має включати: 

гарантування анонімності особи, яка надає повідомлення (захист даних та персональної безпеки), 

пропагування культури функціонування телефонів довіри та створення громадських приймалень і 

незалежних інформаційних платформ (сайтів, сторінок), інших комунікаційних каналів для 

повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, навчання уповноважених 

осіб та працівників спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо 
організації роботи з викривачами та захисту останніх; 

    

 - участі громадян в антикорупційних сертифікатних програмах і тренінгах;     

 - участі громадян в розвитку інституту громадських експертів у сфері протидії корупції.     

 20. Надання зацікавленим громадянам знань і навичок, потрібних їм для реалізації 
антикорупційної активності, а саме для:  

2021 НАЗК, 

МОН за 

участі 

закладів 

вищої 

освіти 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 - участі в оцінці корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх 

породжують та умови, що їм сприяють; проведенні експертизи антикорупційних програм органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування, установ та організацій; 

    

 - користування реєстрами та базами даних, зокрема щодо наповнення і витрачання публічних     



фінансів; 

 - проведення громадського обговорення проектів нормативно-правових актів; вимагання і 

отримання від суб’єктів законодавчої ініціативи та суб’єктів іншої нормотворчості проектів 

нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю; 
подання пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю; 

    

 - проведення громадської антикорупційної експертизи;     

 - моніторингу та аналізу продажу й оренди об’єктів державної і муніципальної власності, 

витрачання бюджетних коштів;   

    

 - ефективної участі в радах громадського контролю;     

 - запиту і одержання публічної інформації, зокрема інформації про діяльність щодо запобігання 

корупції, інформації щодо стану і динаміки корупції; вимагання від органів державної влади 

дотримання положень законодавства щодо «відкритих даних»; оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності розпорядників інформації; 

    

 - моніторингу судових процесів;     

 - аналізу електронних декларацій відповідних осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування; 

    

 - звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і 

службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами; створення 
електронних петицій та проведення заходів щодо організації найширшого їх підтримання; 

    

 - участі у засіданнях рад різного рівня, виконкомів, комісій місцевих рад з питань забезпечення 
правопорядку і комітетів Верховної Ради України, парламентських слуханнях тощо; 

    

 - участі в розробленні проектів нормативно-правових актів, які видають органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування;  

    

 - проведенні громадської експертизи (аудиту) діяльності органів виконавчої влади;     

 - поданні заяв і позовів до суду;     

 - участі у складі конкурсних комісій, які проводять конкурс на зайняття вакантних посад в 
органах державної влади, та в дисциплінарних комісій; 

    

 - співпраці з неурядовими організаціями інших держав, міжнародними неурядовими 

організаціями; 

    

 - знань щодо базових засад демократії, навичок комунікації, ведення діалогу, модерування, знань 

щодо загального розвитку процесів. 

    

 21. Створення реальних соціально-економічних і моральних стимулів для відмови громадян від 

участі у вчиненні корупційних правопорушень та для підвищення їхньої антикорупційної 
активності: 

2022 НАЗК, КМУ Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 - загальне підвищення благополуччя українських сімей;     



 - визнання і заохочення викривачів корупції, у тому числі вручення їм державних нагород, 
відомчих відзнак; 

    

 - запровадження законодавчих гарантій щодо виплати винагороди викривачам корупційних 
правопорушень у відсотках від розміру спричинених цими порушеннями збитків; 

    

 - зміцнення довіри до встановлених правил (закони, підзаконні акти);     

 - пропагування поведінки, яка не є корупційною, але є більш ефективною, ніж корупційна у 

відповідних ситуаціях. 

    

 22. Внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» та статусів територіальних 

громад щодо зменшення кількості підписів громадян, необхідних для розгляду електронної 
петиції. 

2021 Мін’юст,  

КМУ 

Законопроект 

розроблено, 

оприлюднено і подано 

на розгляд Верховної 

Ради України 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету 

 23. Із залученням телебачення, радіомовлення, інших засобів масової інформації і кіноорганізацій 

забезпечення формування позитивного іміджу викривачів корупції. 

2021  Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги. 

      

1. Формування в 

суспільстві 

сталого 

негативного 

ставлення до 
корупції. 

24. Розробка довготривалих інформаційно-просвітницьких кампаній з метою зміни свідомості 

населення в контексті ідеї несприйняття корупції – через створення творів літератури і мистецтва 

(художніх фільмів, спектаклів, книжок тощо), в яких були б показані негативні наслідки корупції 

для кожної людини, формувався образ корупціонера як правопорушника (злочинця) і образ 
викривача як гідної, шляхетної, сміливої людини, здатної на жертовність. 

2022 НАЗК, 

МОН, 

Мінінформп

олітики 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги. 

 25. Щорічне опитування населення щодо рівня сприйняття корупції в Україні з метою фіксування 

та пропагування зміни масової антикорупційної свідомості і виявлення ефективності вжитих 
заходів щодо формування в суспільстві сталого негативного ставлення до корупції. 

2021 НАЗК, 

МОН, 

Мінінформп

олітики 

Щорічне опитування 

проведено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги. 

 26. Розробка і запровадження обов’язкових курсів і дисциплін з питань запобігання корупції для 

учнів старших класів закладів середньої освіти та студентів, курсантів закладів вищої освіти – 
окремо юридичних та неюридичних; 

підготовка необхідної кількості вчителів та викладачів; 

внесення необхідних змін до навчальних програм; 

проведення конкурсів щодо розробки найкращих підручників і посібників з питань: 

2022 НАЗК, 

МОН 

Курси і дисципліни 

запроваджено. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги. 



- вжиття заходів щодо запобігання корупції; 

- механізмів захисту викривачів корупції; 

- захисту прав і свобод людини та громадянина, що можуть бути порушені в результаті вчинення 
корупційних правопорушень, та моделей поведінки в ситуаціях з корупційними ризиками; 

надання необхідних знань з питань запобігання корупції учням 1–9 класів закладів середньої 
освіти. 

 27. Підтримка антикорупційних ініціатив з боку осіб та організацій, які мають довіру в суспільстві 

(ветерани війни, волонтери, священнослужителі та ін.). 

2022 НАЗК, 

МОН, 

Мінінформп

олітики 

Виконання 

підтверджено 

статистичними та 

іншими даними. 

В межах 

коштів 

державно

го 

бюджету і 

міжнарод

ної 

технічної 

допомоги. 

 


