
 

Інформація щодо проведених Національним агентством з питань 

запобігання корупції перевірок організації роботи із запобігання і 

виявлення корупції, порушень вимог Закону України «Про запобігання 

корупції» в державних органах, органах місцевого самоврядування, на 

підприємствах, в установах та організаціях у 2019 році 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне 

агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, 

який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.  

Одним із повноважень Національного агентства, визначених частиною 

першою статті 12 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), є 

проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції в 

державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах 

місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання 

антикорупційних програм, проведення перевірок можливих фактів порушення 

вимог Закону за повідомленням викривачів, а також за власною ініціативою.  

 

Проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення 

корупції в державних органах, органах місцевого самоврядування, 

підприємствах, установах та організаціях 

 

Відповідно до зазначеного Плану у 2019 році Департамент організації 

роботи із запобігання та виявлення корупції (далі – Департамент) провів  

56 перевірок дотримання вимог Закону в державних органах, органах місцевого 

самоврядування, підприємствах, установах та організаціях, зокрема: 

– 29 планових перевірок; 

– 25 позапланових перевірок у зв’язку з одержанням інформації від 

юридичних та фізичних осіб про порушення вимог Закону; 

– 2 перевірки на виконання доручень Прем’єр-міністра України у складі 

робочих груп з проведення перевірок стану виконавської дисципліни в обласних 

та районних державних адміністраціях в частині дотримання вимог 

антикорупційного законодавства. 

У зв’язку з встановленням за результатами проведених перевірок фактів 

порушення вимог Закону Департамент підготував 48 приписів про порушення 

вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених Законом.  

До найпоширеніших порушень вимог антикорупційного законодавства 

щодо організації роботи із запобігання і виявлення корупції, що були виявлені 

при проведенні перевірок, належать:  

 

Порушення Закону України «Про запобігання корупції»  

 

Порушення законодавства щодо проведення спеціальної перевірки 

стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають 
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зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад 

з підвищеним корупційним ризиком (статті 56-58 Закону, Порядок 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком), 

зокрема:  

недотримання встановленого Законом терміну направлення запитів до 

відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення 

спеціальної перевірки відомостей; 

невизначення структурного підрозділу, відповідального за забезпечення 

організації проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджено 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 червня 

2016 року № 2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 липня  

2016 року за № 987/29117, а саме керівників підприємств, установ та організацій, 

що належать до сфери управління державного органу; 

складення довідок про результати спеціальної перевірки та прийняття 

рішень про призначення осіб на посади, пов’язані з виконанням функцій 

держави, без отримання інформації про результати спеціальної перевірки від 

Міністерства юстиції України, Служби безпеки України та Міністерства оборони 

України, зокрема щодо відомостей про накладення на осіб адміністративних 

стягнень за вчинення пов’язаних з корупцією правопорушень, поширення на осіб 

заборон займати відповідні посади, передбачених положеннями Закону України 

«Про очищення влади» тощо; 

неприпинення достроково повноважень особи, зазначеної в абзаці 

восьмому частини першої статті 56 Закону, без припинення повноважень 

депутата ради та незвільнення її з відповідної посади без прийняття рішення ради 

у зв’язку з ненаданням у встановлений строк згоди на проведення спеціальної 

перевірки. 

 

Порушення законодавства, пов’язані з підготовкою, поданням та 

виконанням антикорупційних програм (частина перша статті 19, статті 

61, 62 та 64 Закону, Методологія оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади, Порядок підготовки, подання антикорупційних 

програм на погодження до Національного агентства та здійснення їх 

погодження): 

ненадання Національному агентству на його письмовий запит інформації 

необхідної для виконання покладених на нього завдань, зокрема щодо 

результатів розгляду пропозицій Національного агентства до Антикорупційної 

програми.  

порушення вимог щодо прийняття державним органом або органом 

місцевого самоврядування антикорупційної програми, неподання на погодження 

до Національного агентства або відсутність погодженої Національним 

агентством антикорупційної програми. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1454059922770721#n558
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/print1454059922770721#n558
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неприйняття та неоприлюднення рішення про проведення оцінки 

корупційних ризиків на офіційному вебсайті державного органу, затвердження 

персонального складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу 

виконання антикорупційної програми; 

відсутність робочого плану оцінки корупційних ризиків; 

формального визначення ідентифікованих корупційних ризиків, 

визначення втрат, відповідно до яких проводилася оцінка; 

незабезпечення підготовки зазначеною Комісією звіту за результатами 

оцінки корупційних ризиків у діяльності органу;  

неінформування Національного агентства про результати розгляду 

висловлених ним пропозицій до антикорупційної програми; 

незабезпечення керівником юридичної особи здійснення регулярної 

оцінки корупційних ризиків; 

незабезпечення невідкладного інформування посадової особи, 

відповідальної за запобігання корупції в державному органі, керівника органу 

про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

іншими працівниками; 

непризначення особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної 

програми (Уповноваженого); 

звільнення Уповноваженого з ініціативи керівника без надання згоди 

Національним агентством; 

відсутність в структурі державного підприємства посади Уповноваженого 

та покладання обов’язків Уповноваженого на інших осіб. 

 

Порушення законодавства щодо перевірки факту подання суб’єктами 

декларування декларацій (стаття 49 Закону, Порядку перевірки факту 

подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону та 

повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про 

випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій): 

незабезпечення відповідальними особами державних органів, органів 

місцевого самоврядування, а також юридичних осіб публічного права перевірки 

фактів подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали або 

входять чи входили до складу утвореної в органі конкурсної комісії, до складу 

Громадської ради доброчесності), декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування та неповідомлення 

(несвоєчасного повідомлення) Національного агентства про випадки неподання 

чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку. 

 

Порушення інших вимог Закону (статті 53, 54, 60, 61, 65 Закону): 

незабезпечення органом умов для повідомлень його працівниками про 

порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні 

телефонні лінії, офіційні вебсайти та засоби електронного зв’язку; 

недотримання встановленого Законом терміну розгляду анонімного 

повідомлення про порушення вимог Закону або залишення анонімного 

повідомлення без розгляду; 
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незабезпечення посадовими особами державного органу при отриманні 

повідомлення службової особи негайного письмового повідомлення про 

можливе вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, спеціально 

уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції; 

одержання державним органом від фізичних, юридичних осіб безоплатно 

грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, 

пільг чи послуг; 

отримання безоплатно від фізичної особи правових послуг за 

представництво інтересів у суді; 

отримання грошових коштів на сплату судового збору, послуг з охорони 

адміністративної будівлі, послуг з використання службового автомобіля, який 

належить іншому підприємству, та послуг водія; 

отримання безоплатно послуги щодо проведення прямих ефірів на 

телевізійних каналах, оплата за які здійснювалась фізичними особами; 

відмова фізичним або юридичним особам у наданні інформації, надання 

якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 

надання несвоєчасно, недостовірної чи не в повному обсязі інформації, яка 

підлягає наданню відповідно до закону; 

 непритягнення (неініціювання питання про притягнення) до 

дисциплінарної відповідальності посадових осіб за вчинення правопорушень, 

пов’язаних з корупцією; 

непроведення за поданням органів прокуратури службових розслідувань з 

метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню пов’язаного з 

корупцією правопорушення стосовно посадових осіб державних органів в 

порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

 

Порушення постанови Кабінету Міністрів України  

від 04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення 

корупції» та Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з 

питань запобігання та виявлення корупції:  

незабезпечення утворення (визначення) та функціонування самостійного 

відокремленого та функціонально незалежного структурного підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції;  

невиконання завдань щодо підготовки, забезпечення та контролю за 

здійсненням антикорупційних заходів у 2016 – 2019 роках; 

непроведення уповноваженою особою організаційної та роз’яснювальної 

роботи із запобігання і виявлення корупції; 

невиконання завдання уповноваженого підрозділу в частині забезпечення 

ведення обліку працівників органу виконавчої влади, підприємства, установи та 

організації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних та 

пов’язаних з корупцією правопорушень; 

невідповідність посадової інструкції уповноваженого з питань запобігання 

та виявлення корупції в частині покладення на уповноважену особу обов’язків, 

що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують виконання 

покладених на неї завдань; 
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призначення керівником територіального органу, підприємства, установи, 

організації керівника уповноваженого підрозділу територіального органу, 

підприємства, установи, організації без погодження з керівником 

уповноваженого підрозділу органу виконавчої влади;  

невідповідність положення та посадової інструкції керівника 

уповноваженого підрозділу із запобігання та виявлення корупції вимогам 

Типового положення; 

незабезпечення затвердження Плану заходів щодо запобігання і виявлення 

корупції уповноваженого підрозділу на поточний рік посадовою особою 

(Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики) Секретаріату 

Кабінету Міністрів України. 

 

Порушення постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня  

2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації 

засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 

стратегії) на 2015 – 2017 роки»: 

невизначення посадових осіб, відповідальних за координацію здійснення 

передбачених Державною програмою заходів; 

ненадання інформації про стан виконання Державної програми щодо 

реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 

стратегії) на 2015 – 2017 роки до Міністерства юстиції України та Національного 

агентства. 

 

Порушення Порядку проведення службового розслідування стосовно 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, та осіб, які для цілей Закону прирівнюються до осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування:  
проведення службового розслідування стосовно посадової особи 

державного органу за відсутності підстав, передбачених абзацом п’ятим пункту 

1 зазначеного Порядку. 

 

Порушення Типової інструкції з документування управлінської 

інформації в електронній формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та Типової 

інструкції з діловодства в міністерствах, інших центральних та місцевих 

органах виконавчої влади: 

нездійснення централізованої реєстрації повідомлень про корупцію, які 

надходять через спеціальну телефонну лінію, офіційний вебсайт, електронну 

пошту та ненадання відповідей на них; 

невідповідність Інструкцій з діловодства, затверджених наказами 

державних органів щодо забезпечення візування керівником або посадовою 

особою структурного підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції 

проектів наказів (розпоряджень) з основної діяльності, адміністративно-
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господарських питань у разі їх підготовки у паперовій формі та додатків до них, 

а також з кадрових питань (особового складу). 

 

Ураховуючи вищезазначене, можна дійти висновку, що державні органи, 

органи місцевого самоврядування та підприємства, зокрема уповноважені 

підрозділи (уповноважені особи) з питань запобігання та виявлення корупції, не 

забезпечили у повній мірі виконання окремих вимог антикорупційного 

законодавства, оскільки з 56 проведених перевірок державних органів та 

підприємств порушення встановлено за результатами 50 перевірок 

(або 89 відс. від перевірених), що вказує на недостатній рівень застосування 

ними превентивних антикорупційних механізмів та правил щодо усунення 

наслідків корупційних правопорушень. 

Слід зазначити, що з 18 жовтня 2019 року набрала чинності стаття 131 

Закону, відповідно до якої розширено перелік державних органів, які мають 

утворити уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції, та на законодавчому рівні закріплено їх основні завдання. 

Зазначене не тільки посилює роль уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) в організації та виконанні антикорупційного 

законодавства, а також підвищує рівень відповідальності керівника державного 

органу, отже, функціонування антикорупційних механізмів та контроль за 

здійсненням заходів щодо запобігання корупції має забезпечити саме керівник 

державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та 

організації. 
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           Додаток 1 

Інформація про планові перевірки 

щодо додержання вимог Закону України «Про запобігання корупції», 

проведені Національним агентством з питань запобігання корупції 

у 2019 році 

 

№ 
Найменування 

органу 
Результати перевірки 

Рішення  

Національного агентства 

1.  

Державне 

агентство 

водних ресурсів 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону»  

від 15 лютого 2019 року № 497 

2.  

Державна 

служба 

статистики 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 15 лютого 2019 року № 492 

3.  

Генеральна 

прокуратура 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 15 березня 2019 року № 706 

4.  

Державний 

комітет 

телебачення і 

радіомовлення 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 15 березня 2019 року № 707 

5.  

Національна 

комісія з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 15 березня 2019 року № 708 
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6.  

Державна 

служба якості 

освіти 

Порушень вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» не 

виявлено, складено акт перевірки 

Рішення прийнято 

«Про взяття до відома та 

врахування в роботі інформації, 

викладеної в акті планової 

перевірки дотримання вимог 

закону» 

від 05 квітня 2019 року № 941 

7.  
Вища рада 

правосуддя 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 19 квітня 2019 року № 1163 

8.  

Міністерство 

інформаційної 

політики 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 19 квітня 2019 року № 1167 

9.  

Державне 

агентство 

України з 

управління 

зоною 

відчуження 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 11 травня 2019 року № 1362 

10.  

Державна 

екологічна 

інспекція 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 11 травня 2019 року № 1367 

11.  
Національний 

банк України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 11 травня 2019 року № 1365 

12.  

Державне 

космічне 

агентство 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 
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поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 14 червня 2019 року № 1699 

13.  

Національна 

комісія, що 

здійснює 

державне 

регулювання у 

сферах 

енергетики та 

комунальних 

послуг 

Порушень вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» не 

виявлено, складено акт перевірки 

Рішення прийнято 

«Про взяття до відома та 

врахування в роботі інформації, 

викладеної в акті планової 

перевірки дотримання вимог 

закону» 

від 07 червня 2019 року № 1597 

14.  
Державна 

міграційна 

служба України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 14 червня 2019 року № 1701 

15.  
Волинська 

обласна рада 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 12 липня 2019 року № 2043 

16.  
Служба безпека 

України 

Порушень вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» не 

виявлено, складено акт перевірки 

Рішення прийнято  

«Про взяття до відома та 

врахування в роботі  

інформації, викладеної в акті 

планової перевірки дотримання 

вимог закону»  

від 12 липня 2019 року №1962 

17.  

Державна 

інспекція 

ядерного 

регулювання 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 12 липня 2019 року № 2044 

18.  

Національна 

рада України з 

питань 

телебачення і 

радіомовлення 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 09 серпня 2019 року № 2473 

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
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19.  
Державна судова 

адміністрація 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 09 серпня 2019 року № 2477 

20.  

Міністерство з 

питань 

тимчасово 

окупованих 

територій та 

внутрішньо 

переміщених 

осіб України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 06 вересня 2019 року № 2933 

21.  
Державне 

агентство 

резерву України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 13 вересня 2019 року № 3069 

22.  

Національна 

комісія, що 

здійснює 

державне 

регулювання у 

сфері ринків 

фінансових 

послуг 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 13 вересня 2019 року № 3072 

23.  
Державна 

служба геології 

та надр України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 11 жовтня 2019 року № 3369 

24.  

Адміністрація 

Державної 

служби 

спеціального 

зв’язку та 

захисту 

інформації 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 11 жовтня 2019 року № 3371 

25.  

Державне 

агентство з 

енергоефективно

сті та 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 
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енергозбереженн

я України 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 11 жовтня 2019 року № 3372 

26.  

Державна 

служба 

фінансового 

моніторингу 

України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Акт перевірки вручено 

керівництву Державної служби 

фінансового моніторингу України  

18 листопада 2019 року 

27.  

Адміністрація 

Державної 

прикордонної 

служби України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Акт перевірки вручено 

керівництву Адміністрації 

Державної прикордонної служби 

України  

18 листопада 2019 року 

28.  

Національна 

комісія, що 

здійснює 

державне 

регулювання у 

сфері зв’язку та 

інформатизації 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Акт перевірки вручено 

керівництву Національної 

комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері зв’язку та 

інформатизації  

18 листопада 2019 року 

29.  

Державне 

агентство 

України з питань 

кіно 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено акт перевірки та 

підготовлено припис про порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Акт перевірки вручено 

керівництву Державного 

агентства України з питань кіно  

18 листопада 2019 року 

_________________________________________________ 
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            Додаток 2 

Інформація про позапланові перевірки  

щодо додержання вимог Закону України «Про запобігання корупції»,  

проведені Національним агентством з питань запобігання корупції 

 у 2019 році 
 

№ 
Найменування 

органу 
Результати перевірки 

Рішення  

Національного агентства 

1. 
Державна архівна 

служба України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийняті  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 15 лютого 2019 року № 498 

та повторно від 29 березня  

2019 року № 918 

2. 

Покровська сільська 

рада Бахмутського 

району 

Донецької області 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 01 березня 2019 року № 631 

3. 

Коцюбинська 

селищна рада  

Київської області 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 15 лютого 2019 року № 495 

4. 
Вінницька обласна 

рада 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 29 березня 2019 року № 917 
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5. 
Дніпропетровська 

обласна рада 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 05 квітня 2019 року № 984 

6. 
Миколаївська обласна 

рада 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 05 квітня 2019 року № 982 

7. 
Запорізька обласна 

рада 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 29 березня 2019 року № 919 

8. 
Львівська обласна 

рада 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 29 березня 2019 року № 916 

9. 

Районна адміністрація 

Запорізької міської 

ради по 

Дніпровському 

району 

Порушень вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» не 

виявлено, складено акт перевірки 

Рішення прийнято  

«Про взяття до відома та 

врахування в роботі інформації, 

викладеної в акті позапланової 

перевірки дотримання вимог 

закону»  

від 29 березня 2019 року № 882 

10. 

Державне 

підприємство 

«Антонов» 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
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порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону»  

від 19 квітня 2019 року № 1164 

та № 1162 

11. 

Національна служба 

посередництва і 

примирення 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 11 травня 2019 року № 1361 

12. 

ДСП «Львівський 

державний 

міжобласний 

спеціальний 

комбінат» 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 11 травня 2019 року № 1363 

13. 
Державна екологічна 

інспекція України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 11 травня 2019 року № 1367 

14. 

Українська міська 

рада Обухівського 

району Київської 

області 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 17 травня 2019 року № 1428 
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15. 

Український 

інститут 

національної пам’яті 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 14 червня 2019 року № 1700 

16. 

Апарат Ради 

національної безпеки 

і оборони України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про взяття до відома та 

врахування в роботі інформації, 

викладеної в акті позапланової 

перевірки дотримання вимог 

закону»  

від 26 липня 2019 року № 2177 

17. 
Полтавська обласна 

рада 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 26 липня 2019 року № 2254 

18. 

Добропільська 

міська рада 

Донецької області 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 02 серпня 2019 року № 2337 

19. 

Южноукраїнська 

міська рада 

Миколаївської 

області 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 02 серпня 2019 року № 2338 

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
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20. 
Державне агентство 

резерву України 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог 

законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, інших порушень 

закону» 

від 09 серпня 2019 року № 2474 

та № 2475 

21. 

Аулівська селищна 

рада 

Дніпропетровської 

області 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 06 вересня 2019 року № 2932 

22. 

Кам’янець-

Подільській районна 

рада Хмельницької 

області 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 06 вересня 2019 року № 2934 

23. 

Державне 

підприємство 

«Державний 

науково-технічний 

центр з ядерної та 

радіаційної безпеки» 

Порушень вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» не 

виявлено, складено акт перевірки 

Рішення прийнято  

«Про взяття до відома та 

врахування в роботі інформації, 

викладеної в акті позапланової 

перевірки дотримання вимог 

закону»  

від 13 вересня 2019 року № 2958 

24. 

Державне виробничо-

торгове підприємство 

«Волиньфармпостач» 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Рішення прийнято  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 20 вересня 2019 року № 3222 

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2969.pdf
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25. 

Публічне акціонерне 

товариство 

«Центренерго» 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання 

корупції», складено акт 

позапланової перевірки та 

підготовлено припис про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону 

Акт перевірки направлено 

керівництву Публічного 

акціонерного товариства 

«Центренерго» 15 листопада 

2019 року 

_________________________________________________ 
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          Додаток 3 

 

Інформація про участь у складі робочих груп з проведення перевірок 

виконавської дисципліни в облдержадміністраціях та окремих 

райдержадміністраціях областей відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 844 

у 2019 році 

 

№ 
Найменування 

органу 
Результати перевірки 

Рішення  

Національного агентства 

1. 

Івано-Франківська 

обласна державна 

адміністрація 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено звіт про результати 

перевірки та встановлені порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Рішення прийняті  

«Про внесення припису про 

порушення вимог законодавства 

щодо етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

порушень закону» 

від 15 лютого 2019 року № 493  

2. 

Київська міська 

державна 

адміністрація  

 

Виявлено порушення вимог Закону 

України «Про запобігання корупції», 

складено звіт про результати 

перевірки та встановлені порушення 

вимог законодавства щодо етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших порушень закону 

Звіт про результати перевірки 

вручено керівнику робочої комісії 

18 жовтня 2019 року 

________________________________________________ 

 

 

 

 


