Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
«Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2024 роки»
Верховна Рада України постановляє:
1. Затвердити Антикорупційну стратегію на 2020–2024 роки, що додається.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
затвердити державну антикорупційну програму на 2020–2024 роки;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
передбачити на основі пропозицій Національного агентства видатки, пов’язані із
створенням комплексної інформаційної системи відповідно до цього Закону;
передбачати видатки у проєктах законів України про Державний бюджет України на 2021
та наступні роки видатки, пов’язані з реалізацією положень цього Закону.
3. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
4. До початку роботи комплексної інформаційної системи відповідно до цього Закону,
оприлюднення інформації про результати моніторингу та оцінки ефективності державної
антикорупційної політики, а також іншої визначеної цим Законом для розміщення в ній
інформації, здійснюється на офіційному вебсайті Національного агентства, у визначеному ним
порядку.
Робота комплексної інформаційної системи відповідно до цього Закону, починається з дня,
наступного за днем оприлюднення на офіційному вебсайті Національного агентства відповідного
рішення Голови Національного агентства.
5. Визнати таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014–
2017 роки».
6. Внести до Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради
України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) такі зміни:
1. Частину першу статті 1 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
“відповідальний виконавець - це державний орган, орган місцевого самоврядування або
інший суб’єкт, якого визначено виконавцем заходу (його складової), згідно з державною
антикорупційною програмою;”.
2. Пункт 2 частини першої статті 11 викласти у такій редакції:
“2) розроблення проєктів Антикорупційної стратегії та державної антикорупційної
програми, а також здійснення координації, моніторингу та оцінки ефективності їх
реалізації/виконання;”.
3. Частину другу статті 12 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
“У випадках неналежного виконання державним органом заходів державної
антикорупційної програми Національне агентство вносить керівнику відповідного органу припис
щодо необхідності забезпечення належного виконання таких заходів та порушує питання про
ініціювання дисциплінарного провадження щодо керівника такого органу ”.
4. Статтю 18 викласти у такій редакції:
“Стаття 18. Антикорупційна стратегія
1. Засади державної антикорупційної політики визначаються Верховною Радою України у
Антикорупційній стратегії на відповідний період, яка приймається у формі закону.
2. Національне агентство розробляє проєкт Антикорупційної стратегії відповідно до вимог
цього Закону у році наступному за роком завершення дії попередньої Антикорупційної стратегії

та подає його не пізніше 1 серпня до Кабінету Міністрів України, а Кабінет Міністрів України
вносить його на розгляд Верховної Ради України не пізніше 1 вересня.
3. Антикорупційна стратегія складається, зокрема, із загальної частини та пріоритетів
(завдань) антикорупційної політики.
Загальна частина Антикорупційної стратегії повинна містити короткий виклад результатів
аналізу поточної ситуації щодо проблеми корупції в державі, проведеного на основі:
результатів досліджень, проведених за Методикою стандартного опитування щодо стану
корупції, інших досліджень та опитувань населення, проведених за відповідний період;
оцінки реалізації Антикорупційної стратегії попереднього періоду;
звітів міжнародних моніторингових механізмів учасницею яких є Україна, висновків інших
міжнародних організацій, із якими співпрацює Україна у відповідній сфері.
Очікувані стратегічні результати Антикорупційної стратегії визначаються в залежності від
результатів аналізу поточної ситуації щодо проблем корупції в державі. Кожен з очікуваних
стратегічних результатів Антикорупційної стратегії складається із опису, результату якого
передбачається досягти.
4. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної антикорупційної
програми, яка розробляється Національним агентством з урахуванням особливостей,
встановлених відповідною стратегією і цим Законом, та затверджується Кабінетом Міністрів
України на строк дії Антикорупційної стратегії.
5. Внесення змін до Антикорупційної стратегії без проведення їх громадського обговорення
та врахування позиції Національного агентства щодо запропонованих змін не допускається.”.
5. Розділ III доповнити новими статтями 181 - 184 такого змісту:
“Стаття 181. Державна антикорупційна програма
1. Державна антикорупційна програма визначає заходи (їх складові) з реалізації очікуваних
стратегічних результатів, визначених у Антикорупційній стратегії, які є обов’язковими для
виконання відповідальними виконавцями.
2. Державна антикорупційна програма повинна, зокрема, містити інформацію про:
номер та найменування проблеми та очікуваних стратегічних результатів, як вони визначені
у Антикорупційній стратегії;
номер та найменування заходу (заходів) його (їх) складових, спрямованих на досягнення
кожного очікуваного стратегічного результату;
показники результату виконання заходу (його складових);
строки виконання заходу (його складових);
інформацію про відповідальних виконавців заходу (його складових).
3. Проєкт державної антикорупційної програми вноситься на розгляд Кабінету Міністрів
України не пізніше ніж за місяць до закінчення строку для її затвердження, встановленого
Антикорупційною стратегією на відповідний період.
4. Національне агентство має право ініціювати перегляд державної антикорупційної
програми з урахуванням результатів моніторингу та оцінки ефективності реалізації
Антикорупційної стратегії.
Внесення змін до державної антикорупційної програми без проведення їх громадського
обговорення та погодження із Національним агентством не допускається.”.
Стаття 182. Виконання державної антикорупційної програми
1. Керівник (особа, яка виконує його обов’язки) відповідального виконавця несе
персональну відповідальність за забезпечення виконання заходів державної антикорупційної
програми.
2. Національне агентство здійснює координацію відповідальних виконавців, у визначеному
ним порядку.
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3. Відповідальні виконавці щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня і 15 жовтня, а у рік
після завершення дії державної антикорупційної програми до 1 лютого подають Національному
агентству інформацію про стан виконання передбачених нею заходів.
4. Результати виконання відповідальними виконавцями заходів державної антикорупційної
програми Національне агентство публічно представляє Кабінету Міністрів України щорічно до 1
квітня.
Стаття 183. Моніторинг та оцінка ефективності державної антикорупційної політики
1. Національне агентство забезпечує моніторинг та оцінку ефективності реалізації
Антикорупційної стратегії і виконання відповідальними виконавцями заходів державної
антикорупційної програми, у визначеному ним порядку. Антикорупційна стратегія та/або
державна антикорупційна програма можуть містити особливості моніторингу та оцінки
ефективності їх реалізації та виконання відповідно.
2. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції щорічно до 15 лютого
подають до Національного агентства статистичні дані про результати своєї роботи з обов’язковим
зазначенням таких даних:
а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та кількість обвинувальних
актів переданих до суду у провадженнях про кримінальні корупційні правопорушення;
б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими
суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність;
в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних
корупційних правопорушень, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень,
пов’язаних з корупцією;
г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення
ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне
стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією;
ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо
вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне
адміністративне провадження без накладення стягнення;
д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 цього Закону,
і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з
корупцією;
е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до
відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а
також осіб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання/стягнення у виді
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та
правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування;
ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних
правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфісковані за рішенням суду, а
також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь
держави;
з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень,
повернуті в Україну із-за кордону, та розпорядження ними;
и) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами
нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного
правопорушення, та результати їх розгляду;
і) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованих
фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, державного органу, органу місцевого
самоврядування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення
корупційного правопорушення;
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ї) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню
корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, або невиконанню
вимог антикорупційного законодавства;
й) співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і
зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво;
к) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
л) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, кваліфікацію та
досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації;
м) діяльність підрозділів внутрішньої безпеки (контролю) спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень
працівниками спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, в тому числі
працівниками підрозділів внутрішньої безпеки (контролю), результати розгляду таких
повідомлень;
н) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
о) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції та виконання їх повноважень;
п) кількість повідомлень викривачів, кількість осіб викривачів;
р) кількість осіб, стосовно яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо
вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено
адміністративне стягнення за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв’язку з повідомленнями викривачів;
с) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та
правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, провадження щодо яких здійснювалося у зв’язку з
повідомленнями викривачів, стан та обсяги їх відшкодування;
т) відомості про кількість осіб, стосовно яких застосовано заходи для захисту їхніх прав та
інтересів як викривачів.
Статистичні дані, зазначені у підпунктах «а» - «т» цієї частини статті, не можуть бути
віднесені до інформації з обмеженим доступом.
Національне агентство визначає порядок надання відповідних статистичних даних, а також
може визначити інші обов’язкові до надання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері
протидії корупції, іншими юридичними особами статистичні дані або інформацію, пов’язану із
реалізацією антикорупційної політики.
Стаття 184. Комплексна інформаційна система
1. Комплексна інформаційна система забезпечує відкритий цілодобовий доступ через
офіційний веб-сайт Національного агентства до наявної в Національного агентства інформації,
яка, зокрема, включає:
статистичні дані про результати роботи спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції;
результати моніторингу та оцінки ефективності реалізації Антикорупційних стратегій і
виконання відповідальними виконавцями заходів державних антикорупційних програм;
національні доповіді щодо ефективності державної антикорупційної політики;
інформація про результати виконання, насамперед, державними органами, органами
місцевого самоврядування позапланових заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому
числі в рамках міжнародного співробітництва.
Доступ до цієї інформації надається шляхом можливості перегляду, копіювання та
роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа),
організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами
(машинозчитування) з метою повторного використання.
Положення про комплексну інформаційну систему затверджується Національним
агентством.
2. Адміністратором комплексної інформаційної системи є Національне агентство.
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3. Функціонування комплексної інформаційної системи забезпечується відповідно до вимог
законодавства щодо захисту інформації.”
6. Статтю 20 викласти у такій редакції:
“Стаття 20. Національна доповідь щодо ефективності державної антикорупційної
політики
1. Підготовка національної доповіді щодо ефективності державної антикорупційної
політики здійснюється у рік, наступний за роком завершення дії Антикорупційної стратегії.
2. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи,
органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування до 1 лютого
подають до Національного агентства інформацію, необхідну для підготовки національної
доповіді.
3. Національне агентство готує національну доповідь щодо ефективності державної
антикорупційної політики, яку не пізніше 1 квітня оприлюднює та подає її Кабінету Міністрів
України, Верховній Раді України, Президенту України.
4. У національній доповіді щодо ефективності державної антикорупційної політики повинні
відображатися:
1) звіт про стан реалізації Антикорупційної стратегії;
2) інформація про результати виконання, насамперед, державними органами, органами
місцевого самоврядування позапланових заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому
числі в рамках міжнародного співробітництва;
3) висновки та рекомендації, в тому числі щодо строку дії та напрямків Антикорупційної
стратегії на новий період.
Національна доповідь може містити і іншу інформацію, пов’язану із реалізацією державної
антикорупційної політики.”.

4

