
 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Н А К А З  

 

_______________                                                                             № ___________ 

Київ 

Про затвердження Звіту про 

виконання Плану роботи 

Національного агентства 

з питань запобігання корупції 

на 2020 рік за І півріччя 

 

 

Відповідно до пп. 1, 10 ч. 1 ст. 7 Закону України "Про запобігання корупції" 

н а к а з у ю: 

1. Затвердити Звіт про виконання Плану роботи Національного агентства 

з питань запобігання корупції на 2020 рік за І півріччя, що додається. 

2. Відділу комунікацій та інформаційної політики забезпечити опублікування 

Звіту про виконання Плану роботи Національного агентства з питань запобігання 

корупції на 2020 рік за І півріччя, затвердженого пунктом 1 цього наказу, на 

офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції. 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова                                                                                 Олександр НОВІКОВ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Національного агентства з питань 

запобігання корупції 

08.10.2020 № 446/20 

ЗВІТ 

про виконання Плану роботи Національного агентства з питань запобігання корупції  

на 2020 рік за І півріччя  

№ 

з/п 

Найменування  

заходу 

Строк 

виконання 
Виконавці 

Індикатор  

виконання 
Стан виконання 

1. Аналітична діяльність у сфері запобігання корупції, формування, координація та моніторинг реалізації антикорупційної політики 

(п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

1.1 Проведення оцінки 

ефективності реалізації 

програмних документів у сфері 

запобігання та протидії корупції 

(Антикорупційної стратегії на 

2014 – 2017 роки та державної 

програми з її реалізації, програм 

та планів дій Урядів у  

2018 – 2020 роках) 

І півріччя Департамент 

антикорупційної 

політики 

Оцінку проведено. Основні 

результати відображено у 

проекті Національної доповіді 

щодо реалізації засад 

антикорупційної політики у 

2019 році. 

Результати оцінки враховано 

під час розробки проектів 

Антикорупційної стратегії на 

2020 – 2024 роки та Державної 

програми з її реалізації 

Проведено оцінку ефективності 

реалізації програмних документів у 

сфері запобігання та протидії корупції. 

Основні результати відображено у 

проекті Національної доповіді щодо 

реалізації засад антикорупційної 

політики у 2019 році. 

Крім того, результати оцінки 

враховувались під час розробки 

проекту Антикорупційної стратегії на 

2020 – 2024 роки. 

Зазначені результати оцінки будуть 

враховані при підготовці проекту 

Державної програми після прийняття 

Верховною Радою України  

Антикорупційної стратегії на 2020 – 

2024 роки 

1.2 Проведення аналізу результатів 

соціологічних, кримінологічних 

та інших досліджень у сфері 

корупції (зокрема, з метою 

визначення переваг та недоліків 

сучасної антикорупційної 

І півріччя Департамент 

антикорупційної 

політики 

Результати досліджень 

проаналізовано. Основні 

висновки відображено у 

проекті Національної доповіді 

щодо реалізації засад 

антикорупційної політики у 

Під час підготовки проекту  

Національної доповіді щодо реалізації 

засад антикорупційної політики у  

2019 році було проаналізовано низку 

досліджень, проведених інститутами 

громадянського суспільства та 
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політики, ефективності органів 

державної влади та органів 

місцевого самоврядування у 

різних сферах запобігання та 

протидії корупції, потенційних 

шляхів покращення державної 

антикорупційної політики) 

2019 році а також враховано 

під час розробки проектів 

Антикорупційної стратегії на 

2020 – 2024 роки та Державної 

програми з її реалізації 

міжнародними організаціями протягом 

2019 року та на початку 2020 року, 

зорієнтованих (комплексно або в 

окремих напрямах) на вивчення стану 

та рівня корупції в Україні, проблем 

подолання цього явища, реалізації 

антикорупційної реформи, оцінки 

діяльності відповідних 

антикорупційних державних інститутів 

тощо, за результатами чого було 

підготовлено основні висновки, які 

відображені в проекті Національної 

доповіді (https://nazk.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/05/Proyekt-Natsdopovidi-

2019.pdf). 
Ці висновки також використовувались 

при підготовці проекту Антикорупційної 

стратегії на 2020 – 2024 роки, та будуть 

враховані при підготовці проекту 

Державної програми  з її реалізації після 

прийняття Верховною Радою України  

Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 

1.3 Підготовка проекту 

Національної доповіді щодо 

реалізації засад антикорупційної 

політики у 2019 році 

ІІ квартал  

 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Проект Національної доповіді 

щодо реалізації засад 

антикорупційної політики у 

2019 році підготовлено та 

внесено на розгляд Кабінету 

Міністрів України. 

Висновки та рекомендації, 

сформульовані у проекті 

Національної доповіді, 

враховані під час розробки 

проектів Антикорупційної 

стратегії на 2020 – 2024 роки та 

Державної програми з її 

реалізації 

Національне агентство підготувало та 

листом від 01.04.2020 № 10-02/12070/20 

направило на розгляд Кабінету 

Міністрів України проект 

Національної доповіді щодо реалізації 

засад антикорупційної політики у 2019 

році. 

Висновки та рекомендації, 

сформульовані у проекті Національної 

доповіді, враховувались під час 

підготовки проекту Антикорупційної 

стратегії на 2020 – 2024 роки та будуть 

враховані під час розробки Державної 

програми з її реалізації 

1.4 Підготовка Звіту про діяльність 

Національного агентства з 

ІІ квартал  

 

Департамент 

антикорупційної 

Звіт про діяльність 

Національного агентства з 

Звіт про діяльність Національного 

агентства за 2019 рік підготовлено та 

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Proyekt-Natsdopovidi-2019.pdf
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Proyekt-Natsdopovidi-2019.pdf
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/05/Proyekt-Natsdopovidi-2019.pdf
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питань запобігання корупції за 

2019 рік 

політики питань запобігання корупції за 

2019 рік підготовлено та 

оприлюднено на вебсайті 

Національного агентства 

оприлюднено на офіційному вебсайті 

Національного агентства за 

посиланням: https://nazk.gov.ua/wp-

content/uploads/2020/04/Zvit-NAZK-za-

2019-rik-15.04.2020.pdf 

1.5 Розробка проекту 

Антикорупційної стратегії на 

2020 – 2024 роки, а також його 

внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

ІІ квартал  

 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Проект Антикорупційної 

стратегії на 2020 – 2024 роки 

розроблено та подано на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України 

Національне агентство підготувало 

проект Антикорупційної стратегії на 

2020 – 2024 роки та направило на 

погодження до заінтересованих 

органів. Наразі триває аналіз 

пропозицій та зауважень, які надходять 

від заінтересованих органів. 

Крім того, 23.06.2020 проект 

опубліковано для громадського 

обговорення на офіційному вебсайті 

Національного агентства 

(https://bit.ly/3eu5car). 

Протягом І півріччя 2020 року 

Національне агентство також 

проводило обговорення положень 

зазначеного проекту з представниками 

міжнародних та громадських 

організацій в режимі онлайн 

1.6 Розробка проекту Державної 

програми з реалізації 

Антикорупційної стратегії на 

2020 – 2024 роки, а також його 

внесення на розгляд Кабінету 

Міністрів України 

Протягом 6 

місяців з дня 

ухвалення 

Антикорупцій

ної стратегії 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Проект Державної програми з 

реалізації Антикорупційної 

стратегії на 2020 – 2024 роки 

розроблено та подано на 

розгляд Кабінету Міністрів 

України 

Термін виконання зазначеного заходу 

не настав 

1.7 Здійснення моніторингу 

реалізації антикорупційної 

політики (в тому числі із 

залученням представників 

громадськості) 

Постійно Департамент 

антикорупційної 

політики 

Моніторинг здійснено. Його 

результати відображено у 

проекті Національної доповіді 

щодо реалізації засад 

антикорупційної політики у 

2020 році 

На постійній основі здійснюється 

моніторинг антикорупційної політики 

(в тому числі із залученням 

представників громадськості) 

 

1.8 Координація виконання іншими 

органами влади 

Постійно  

 

Департамент 

антикорупційної 

Заходи Антикорупційної 

стратегії та Державної 

Термін виконання зазначеного заходу 

не настав 

https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zvit-NAZK-za-2019-rik-15.04.2020.pdf
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zvit-NAZK-za-2019-rik-15.04.2020.pdf
https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/04/Zvit-NAZK-za-2019-rik-15.04.2020.pdf
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Антикорупційної стратегії на 

2020 – 2024 роки та Державної 

програми з її реалізації (у разі 

ухвалення таких документів) 

політики програми на її виконання 

впроваджуються 

1.9 Проведення оцінки 

ефективності реалізації 

Антикорупційної стратегії на 

2020 – 2024 роки та Державної 

програми з її реалізації (у разі 

ухвалення таких документів) 

Грудень Департамент 

антикорупційної 

політики 

Оцінку проведено. Її 

результати відображено у 

проекті Національної доповіді 

щодо реалізації засад 

антикорупційної політики у 

2020 році 

Термін виконання зазначеного заходу 

не настав 

1.10 Розробка пропозицій щодо 

удосконалення законодавства у 

частині запобігання та протидії 

корупції (що випливає із змісту 

Антикорупційної стратегії та 

Державної програми з її 

реалізації) 

ІІІ – ІV 

квартали  

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Пропозиції розроблені та 

подані до Кабінету Міністрів 

України, Комітету Верховної 

Ради України з питань 

антикорупційної політики чи 

інших зацікавлених суб’єктів 

Термін виконання зазначеного заходу 

не настав 

1.11 Участь у розробці, опрацюванні 

проектів законів та інших 

нормативно-правових актів, які 

розробляються іншими 

державними органами та 

суб’єктами законодавчої 

ініціативи 

Постійно  

 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Пропозиції до проектів подані 

до Кабінету Міністрів України, 

профільних комітетів 

Верховної Ради України 

Протягом І півріччя 2020 року 

Національним агентством здійснено 

опрацювання проектів нормативно-

правових актів, у тому числі на 

наявність в їхніх положеннях 

корупціогенних факторів, направлених 

центральними органами виконавчої 

влади до Національного агентства на 

погодження.  

За результатами опрацювання 

Національним агентством 

підготовлено 26 висновків   

1.12 Підготовка висновків 

Національного агентства щодо 

законопроектів, що можуть 

вплинути на державну 

антикорупційну політику чи на 

стан корупції в Україні, а також 

участь у їх подальшому 

обговоренні та доопрацюванні 

Постійно  

 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Висновки підготовлено на 

100% законопроектів, 

ідентифікованих як такі, що 

можуть вплинути на державну 

антикорупційну політику чи на 

стан корупції в Україні 

Протягом І півріччя 2020 року 

Національне агентство постійно 

здійснювало моніторинг 

законопроектів, які перебувають на 

розгляді Верховної Ради України, що 

можуть вплинути на державну 

антикорупційну політику чи стан 

корупції в Україні та стосуються 
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компетенції Національного агентства, 

у тому числі на предмет наявності у 

їхніх положеннях корупціогенних 

факторів.  

За результатами опрацювання 

Національним агентством 

підготовлено 26 висновків (що 

становить 100% від тих, які були 

надіслані до Національного агентства 

від Секретаріату Кабінету Міністрів 

України) 

2. Нормопроектна діяльність 

(п. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

2.1 Удосконалення законодавства 

про запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів у діяльності осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних 

до них осіб 

 

IV квартал Юридичне 

управління 
 

Департамент 

антикорупційної 

політики 
 

Департамент з 

питань 

дотримання 

законодавства 

про конфлікт 

інтересів та 

обмежень щодо 

запобігання 

корупції 

Проекти відповідних 

нормативно-правових актів 

підготовлені та подані до 

Кабінету Міністрів України 

Протягом І півріччя 2020 року 

отримано пропозиції від самостійних 

структурних підрозділів-

співвиконавців відповідного заходу, за 

винятком пропозицій щодо змін до 

антикорупційного законодавства, які 

стосуються врегулювання конфлікту 

інтересів у членів колегіальних 

органів. Наразі отримані пропозиції 

опрацьовуються Юридичним 

управлінням на предмет їх 

актуальності 

2.2 Затвердження Порядку 

проведення Національним 

агентством з питань запобігання 

корупції перевірок організації 

роботи із запобігання і 

виявлення корупції 

ІІ квартал 

 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Порядок затверджено та 

зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 27.05.2020 

№ 223/20 та зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 

12.06.2020 за № 520/34803 

2.3 Затвердження Порядку внесення 

приписів Національним 

ІІ квартал 

 

Департамент 

запобігання  

Порядок затверджено та 

зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 

Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 04.05.2020 

№ 167/20 та зареєстровано в 
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агентством з питань запобігання 

корупції 

та виявлення 

корупції 

Міністерстві юстиції України 

19.05.2020 за № 450/34733 

2.4 Затвердження Типового 

положення про уповноважений 

підрозділ (уповноважену особу) 

з питань запобігання та 

виявлення корупції 

ІІ квартал Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Типове положення 

затверджене та зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 

Типове положення затверджено  

наказом Національного агентства від 

17.03.2020 № 102/20 та зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 

21.04.2020 за № 361/34644 

2.5 Затвердження Порядку надання 

згоди Національного агентства з 

питань запобігання корупції на 

звільнення керівника 

уповноваженого підрозділу 

(уповноваженої особи) з питань 

запобігання та виявлення 

корупції державного органу, 

юрисдикція якого поширюється 

на всю територію України 

ІІ квартал Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Порядок затверджений та 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 

Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 22.04.2020  

№ 100/20, зареєстровано у Міністерстві 

юстиції України 22.04.2020 за  

№ 371/34654 

2.6 Затвердження Обов’язкових 

вимог до мінімальної штатної 

чисельності уповноваженого 

підрозділу з питань запобігання 

та виявлення корупції в 

державних органах 

ІІ квартал Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Положення затверджене та 

зареєстроване в Міністерстві 

юстиції України 

Положення затверджено наказом 

Національного агентства від 24.03.2020 

№ 112/20 та зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 

21.04.2020 за №  363/34646 

2.7 Перегляд Методології 

оцінювання корупційних 

ризиків  

у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 

02 грудня 2016 року № 126, 

зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 28 грудня 2016 

року за № 1718/29848. 

IV квартал Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Методологію оцінювання 

корупційних ризиків 

переглянуто. Зміни 

затверджені та зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України 

Протягом І півріччя 2020 року 

здійснювався перегляд Методології 

оцінювання корупційних ризиків 

2.8 Перегляд Типової 

антикорупційної програми 

юридичної особи, затвердженої 

Липень Департамент 

запобігання  

Типову антикорупційну 

програму юридичної особи 

переглянуто та приведено у 

Протягом І півріччя 2020 року  

здійснювався перегляд Типової 

антикорупційної програми юридичної 
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рішенням Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції від 02 березня 2017 

року № 75, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 09 

березня  

2017 року за № 326/30194. 

та виявлення 

корупції 

відповідність до вимог 

чинного законодавства. Зміни 

затверджені та зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України 

особи та робота з приведення у 

відповідність до вимог чинного 

законодавства 

2.9 Перегляд Порядку підготовки, 

подання антикорупційних 

програм на погодження до 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції та 

здійснення їх погодження, 

затвердженого рішенням 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 

08 грудня 2017 року № 1379, 

зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 22 січня 2018 

року за № 87/31539 (зі змінами) 

III квартал Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Порядок підготовки, подання 

антикорупційних програм на 

погодження до Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції та здійснення їх 

погодження переглянуто та 

приведено у відповідність до 

вимог чинного законодавства. 

Зміни затверджені та 

зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України 

Протягом І півріччя 2020 року  

здійснювався перегляд Порядку та  

робота з приведення у відповідність до 

вимог чинного законодавства 

2.10 Участь у розробці нової редакції 

Закону України «Про політичні 

партії в Україні» 

Грудень  Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 
 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Нову редакцію Закону України 

«Про політичні партії в 

Україні» розроблено. 

Протягом І півріччя 2020 року  

рішенням Комітету Верховної Ради 

України з питань цифрової 

трансформації від 20.05.2020 

(протокол № 20) створено Робочу 

групу з підготовки проекту Закону 

України «Про політичні партії» (у 

роботі вказаної групи бере участь 

представник Департаменту 

запобігання політичній корупції 

Національного агентства) 

2.11 Затвердження форми та порядку 

подання звіту політичної партії 

про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового 

характеру 

Квітень 

 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Форма та порядок затверджені 

та зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України 

Форма та Порядок подання Звіту 

затверджені наказом Національного 

агентства від 13.03.2020 № 96/20 «Про 

деякі питання подання Звіту політичної 

партії про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру», 
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зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 27.03.2020 за № 309/34592 

2.12 Затвердження порядку 

проведення перевірки звітності 

політичних партій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру, а також 

форми висновку, що складається 

за результатами такої перевірки 

Липень Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Порядок затверджений та 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 

Протягом І півріччя 2020 року проект 

Порядку був розроблений та перебував 

на погодженні в апараті Національного 

агентства 

2.13 Затвердження Змін до рішення 

Національного агентства від 

11.08.2016 № 11 «Про 

затвердження термінів, що 

вживаються у Законі України 

«Про політичні партії в Україні» 

та законодавстві України про 

вибори» 

Червень Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Наказ про внесення змін 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 

Наказ Національного агентства від 

28.05.2020 № 225/20 «Про визначення 

термінів, що вживаються у Законі 

України «Про політичні партії в 

Україні» та законодавстві України про 

вибори» зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 12.06.2020 за № 513/34796 

2.14 Затвердження Порядку 

здійснення заходів фінансового 

контролю в Державному бюро 

розслідувань стосовно окремих 

категорій осіб 

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Порядок затверджено Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 05.03.2020 

№ 1-дск, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 16.03.2020 за № 276/34559 

2.15 Затвердження Порядку 

здійснення заходів фінансового 

контролю в Управлінні 

державної охорони України 

стосовно окремих категорій осіб 

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Порядок затверджено Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 30.03.2020 

№ 4-дск, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 10.04.2020 за № 276/34559 

2.16 Затвердження Порядку 

здійснення заходів фінансового 

контролю в Державній 

прикордонній службі України 

стосовно окремих категорій осіб 

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Порядок затверджено Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 31.03.2020 

№ 6-дск, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 10.04.2020 за № 337/34620 

2.17 Затвердження Порядку 

здійснення заходів фінансового 

контролю в Національній поліції 

України стосовно окремих 

категорій осіб 

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Порядок затверджено Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 31.03.2020 

№ 7-дск, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 10.04.2020 за № 338/34621 
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2.18 Затвердження Порядку 

здійснення заходів фінансового 

контролю в Державній 

фіскальній службі України 

стосовно окремих категорій осіб 

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Порядок затверджено Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 08.04.2020 

№ 10-дск, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 21.04.2020 за № 365/34648 

2.19 Затвердження Порядку 

здійснення заходів фінансового 

контролю в Державній 

кримінально-виконавчій службі 

України стосовно окремих 

категорій осіб 

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Порядок затверджено Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 07.05.2020 

№ 11-дск, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 07.05.2020 за № 417/34700 

2.20 Затвердження Порядку 

здійснення заходів фінансового 

контролю стосовно 

співробітників кадрового складу 

розвідувальних органів України, 

осіб, які претендують на зайняття 

таких посад, а також осіб, які 

припинили діяльність в цих 

органах 

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Порядок затверджено Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 02.04.2020 

№ 8-дск, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 07.05.2020 за № 416/34699 

2.21 Затвердження Порядку 

здійснення заходів фінансового 

контролю в Національному 

антикорупційному бюро України 

стосовно окремих категорій осіб 

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Порядок затверджено Порядок затверджено наказом 

Національного агентства від 13.05.2020 

№ 12-дск, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 27.05.2020 за № 472/34755 

2.22 Внесення змін до Порядку 

здійснення заходів фінансового 

контролю в Службі безпеки 

України стосовно окремих 

категорій осіб, затвердженого 

рішенням Національного 

агентства від 19.07.2019 № 2167-

дск, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 

27.08.2019 за № 969/33948 

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Зміни до Порядку внесені та 

зареєстровані в Міністерстві 

юстиції України 

Зміни до Порядку внесено наказом 

Національного агентства від 31.03.2020 

№ 5-дск, зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України  21.04.2020 за № 364/34647 

2.23 Розробка та затвердження нової 

редакції Порядку проведення 

ІІ квартал Юридичне 

управління 
 

Нова редакція Порядку 

розроблена, затверджена і 

Порядок проведення контролю та 

повної перевірки декларації особи, 
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контролю та повної перевірки 

декларації особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування 

Управління 

проведення 

обов’язкових 

повних 

перевірок 
 

Управління 

проведення 

повних 

перевірок 

зареєстрована в Міністерстві 

юстиції України  

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 

затверджено наказом Національного 

агентства від 15.04.2020 № 144/20, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 21.04.2020 за № 362/34645 

2.24 Затвердження Порядку відбору 

декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, 

для проведення їх обов’язкової 

повної перевірки та визначення 

черговості такої перевірки на 

підставі оцінки ризиків 

ІІ квартал Управління 

проведення 

обов’язкових 

повних 

перевірок 
 

Управління 

проведення 

повних 

перевірок  
 

Юридичне 

управління 

Порядок затверджено Порядок відбору декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, для проведення їх 

обов’язкової повної перевірки та 

визначення черговості такої перевірки 

на підставі оцінки ризиків затверджено 

наказом Національного агентства від 

05.05.2020 № 172/20 

2.25 Затвердження Порядку 

автоматизованого розподілу 

обов’язків з проведення 

перевірок між уповноваженими 

особами Національного 

агентства  

До 01 червня  Юридичне 

управління 
 

Управління 

проведення 

обов’язкових 

повних 

перевірок 
 

Управління 

проведення 

повних 

перевірок 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

Порядок затверджено Порядок автоматизованого розподілу 

обов’язків з проведення перевірок між 

уповноваженими особами Національного 

агентства затверджено наказом 

Національного агентства від 29.05.2020 

№ 231/20 
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систем та 

захисту 

інформації 

2.26 Затвердження Порядку 

отримання Національним 

агентством з питань запобігання 

корупції інформації з Єдиного 

реєстру досудових розслідувань  

 

ІІ квартал Юридичне 

управління 
 

Управління 

проведення 

обов’язкових 

повних 

перевірок 
 

Управління 

проведення 

повних 

перевірок 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 

Порядок затверджено 

спільним наказом 

Генерального прокурора і 

Голови Національного 

агентства 

Протягом І півріччя 2020 року проект 

Порядку отримання Національним 

агентством інформації з Єдиного реєстру 

досудових розслідувань розроблено. 

Триває процедура узгодження механізму 

доступу до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань з Офісом Генерального 

прокурора  

3. Дослідження стану корупції 

(п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

3.1 Сприяння проведенню 

опитування щодо рівня корупції  

в Україні відповідно до 

Методики стандартного 

опитування щодо рівня корупції 

в Україні із залученням проектів 

міжнародної технічної 

допомоги. 

Презентація та обговорення 

результатів опитування 

І півріччя 

2020 року 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Опитування щодо рівня 

корупції в Україні відповідно 

до зазначеної Методики 

проведено. Отримані дані 

опрацьовано та враховано під 

час розробки проектів 

Антикорупційної стратегії на 

2020 – 2024 роки та Державної 

програми з її реалізації. 

Презентація та обговорення 

результатів опитування щодо 

рівня корупції в Україні 

відбулися 

Опитування щодо рівня корупції в  
проведено протягом березня-квітня 

2020 року соціологічною компанією 

Info Sapiens за підтримки 

Антикорупційної ініціативи 

Європейського Союзу в Україні 

(EUACI). 

15.04.2020 у форматі онлайн відбулася 

презентація соціологічного опитування 

«Корупція в Україні 2020: розуміння, 

сприйняття, поширеність», під час якої  

обговорено такі проблемні питання: як 

змінилася ситуація із боротьбою з 

корупцією в Україні за останні три 
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роки; що українці думають про 

ефективність антикорупційної 

діяльності; наскільки населення 

обізнане з поняттям «корупція» та 

антикорупційними заходами, які 

реалізуються в Україні. 

Дослідження  

Отримані дані враховано під час 

підготовки проекту Антикорупційної 

стратегії на 2020 – 2024 роки. 

В подальшому зазначені висновки 

будуть також враховані під час 

підготовки проекту Державної 

програми з її реалізації після прийняття 

Верховною Радою України  

Антикорупційної стратегії на 2020 – 

2024 роки 

3.2 Внесення змін до Методики 

стандартного опитування щодо 

рівня корупції в Україні, 

спрямованих на приведення її 

змісту до сучасних тенденцій у 

сфері дослідження кількісних та 

якісних показників корупції в 

Україні  

ІІ півріччя 

2020 року 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Зміни внесено. Методика дає 

можливість здійснювати 

якісне дослідження кількісних 

та якісних показників корупції 

в Україні 

Термін виконання зазначеного заходу 

не настав 

4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів 

(п.п. 6, 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

4.1 Здійснення моніторингу та 

контролю за дотриманням 

особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та 

прирівняними до них особами 

вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» щодо 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 

Протягом 

року 

Департамент з 

питань 

дотримання 

законодавства 

про конфлікт 

інтересів та 

обмежень щодо 

запобігання 

корупції 

Кількість складених 

протоколів про 

адміністративні 

правопорушення, кількість 

внесених приписів та 

надісланих вимог (листів) 

щодо виявлення та/або 

врегулювання конфлікту 

інтересів 

Протягом І півріччя 2020 року кількість 

вжитих заходів реагування:  

– складених протоколів про 

адміністративні правопорушення – 27, з 

них 3 протоколи за ч. 2 ст. 1724 КУпАП,  

1 протокол – за ч. 1 ст. 1725 КУпАП,  

6 протоколів – за  ч. 1 ст. 1727,  

14 протоколів за ч. 1 ст. 1727 КУпАП,  

3 протоколи – за ст. 18846 КУпАП; 

– внесених приписів – 8; 



13 

– надісланих вимог (листів) щодо 

виявлення та/або врегулювання 

конфлікту інтересів – 49 

4.2 Надання роз’яснень (участь у 

наданні роз’яснень), методичної 

та консультаційної допомоги з 

питань, віднесених до 

компетенції Департаменту  

Протягом 

року 

Департамент з 

питань 

дотримання 

законодавства 

про конфлікт 

інтересів та 

обмежень щодо 

запобігання 

корупції 

Роз’яснення надані Протягом І півріччя 2020 року у межах 

компетенції надано роз’яснення: 

– щодо застосування вимог Закону 

України «Про запобігання корупції» 

(далі – Закон) (п. 15 ч. 1 ст.11 Закону) – 

331; 

– щодо наявності/відсутності конфлікту 

інтересів (ч. 5 ст. 28 Закону) – 179; 

– щодо порядку дій особи, яка не має 

безпосереднього керівника (ч. 3 ст. 28 

Закону) – 13 

5. Аналіз корупційних ризиків, підготовка, погодження і виконання антикорупційних програм та проведення перевірок 

(п.п. 7, 12 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

5.1 Проведення перевірок 

організації роботи із запобігання 

і виявлення корупції 

Протягом 

року 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Кількість проведених 

перевірок та вжитих заходів за 

їх результатами 

Протягом І півріччя 2020 року було 

підготовлено проект План проведення 

Національним агентством з питань 

запобігання корупції перевірок на 2020 

рік. Після погодження зазначеного 

Плану Головою Національного 

агентства у липні заплановано 

проведення перевірок організації 

роботи із запобігання і виявлення 

корупції у 2-х державних органах 

5.2 Надання методичної допомоги 

щодо виявлення та оцінки 

державними органами, органами 

влади Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого 

самоврядування корупційних 

ризиків у своїй діяльності та 

реалізації ними заходів щодо їх 

усунення, у тому числі 

підготовки та виконання 

антикорупційних програм 

Постійно 

протягом  

року 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Кількість наданих 

консультацій,  

роз’яснень 

За І півріччя надано 95 консультацій, в 

тому числі роз’яснень 
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5.3 Збір та аналіз інформації щодо 

виконання антикорупційних 

програм державних органів, 

органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування 

Вересень  Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Інформаційна (аналітична) 

довідка підготовлена 

Протягом І півріччя 2020 року 

здійснювався збір та аналіз інформації 

щодо виконання антикорупційних 

програм державних органів, органів 

влади Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування  

5.4 Погодження антикорупційних 

програм державних органів, 

органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування 

Постійно 

протягом  

року 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Протягом визначеного терміну 

опрацьовано 100% наданих на 

погодження антикорупційних 

програм  

За І півріччя видано 21 наказ 

Національного агентства про 

погодження антикорупційних програм 

та 14 наказів Національного агентства 

про відмову у погодженні 

антикорупційних програм  

5.5 Узагальнення пропозицій 

органів влади щодо зовнішніх 

корупційних ризиків, які 

полягають у недосконалості 

нормативно-правових актів 

Вересень Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Пропозиції узагальнено та 

надані рекомендації щодо 

усунення недосконалості 

нормативно-правових актів 

Протягом І півріччя 2020 року 

здійснювався збір та узагальнення 

відомостей про зовнішні корупційні 

ризики, які полягають у недосконалості 

нормативно-правових актів, які 

ідентифіковані суб’єктами 

затвердження антикорупційних 

програм 

6. Фінансовий контроль 

(п.п. 8 та 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

6.1 Проведення повних перевірок 

декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування 

Протягом  

року 

Управління 

проведення 

обов'язкових 

повних 

перевірок 
 

Управління 

проведення 

повних 

перевірок 

 

 

Проведено не менше 1000 

повних перевірок декларацій, з 

яких 600 декларацій 

службових осіб, які займають 

відповідальне та особливо 

відповідальне становище. 

Завершено не менше 10% 

повних перевірок декларацій 

виявленням завідомо 

недостовірних відомостей у 

декларації, які відрізняються 

від достовірних на суму понад 

100 прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб. 

Протягом І півріччя 2020 року 

розпочато проведення повних 

перевірок 445 декларацій, поданих 306 

суб’єктами декларування 
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Завершено не менше 80% 

повних перевірок декларацій у 

строки, визначені 

Національним агентством. 

6.2 Вжиття заходів щодо 

притягнення осіб до 

відповідальності у разі 

виявлення ознак 

правопорушення за 

результатами проведення повної 

перевірки декларацій 

Протягом  

року 

Управління 

проведення 

обов'язкових 

повних 

перевірок 
 

Управління 

проведення 

повних 

перевірок 

 

 

Складено протоколи про 

адміністративне 

правопорушення та скеровано 

адміністративні матеріали 

уповноваженим органам (за 

наявністю підстав). 

 

Направлено до компетентних 

органів обґрунтовані 

висновки, складені за 

результатами проведення 

повних перевірок декларацій, у 

разі виявлення ознак 

кримінального 

правопорушення. 

Протягом І півріччя 2020 року відсутні 

завершені повні перевірки декларацій у 

строки, визначені Національним 

агентством 

6.3 Проведення спеціальних 

перевірок стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, 

які передбачають зайняття 

відповідального або особливо 

відповідального становища, а 

також посад з підвищеним 

корупційним ризиком щодо 

наявності у Єдиному 

державному реєстрі осіб, які 

вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією 

правопорушення, відомостей 

про кандидата, а також щодо 

достовірності відомостей, 

зазначених особою у декларації 

особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або 

Протягом  

року 

Управління 

проведення 

спеціальних 

перевірок та 

моніторингу 

способу життя 

Опрацьовано 100% запитів на 

проведення спеціальної 

перевірки щодо достовірності 

відомостей, зазначених в 

декларації особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або 

місцевого самоврядування, за 

минулий рік, які надійшли на 

виконання відповідно до АСД 

«ДОКПРОФ» та термін 

виконання яких настав, 

своєчасно підготовлено 

інформацію про результати 

спеціальної перевірки за 

опрацьованими запитами 

Протягом І півріччя 2020 року 

опрацьовано 4 527 (100%) запитів на 

проведення спеціальної перевірки 

щодо достовірності відомостей, 

зазначених в декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, 

за минулий рік, які надійшли на 

виконання відповідно до  

АСД «ДОКПРОФ» та термін 

виконання яких настав.  

Відповіді на зазначені запити надані в 

терміни визначені Законом 
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місцевого самоврядування, за 

минулий рік 

6.4 Вжиття заходів щодо 

притягнення осіб до 

відповідальності у разі 

виявлення ознак 

правопорушення за 

результатами контролю 

своєчасності подання 

декларацій та повідомлень про 

суттєві зміни в майновому стані 

Протягом  

року 

Управління 

проведення 

спеціальних 

перевірок та 

моніторингу 

способу життя 

 

Складено протоколи про 

адміністративні 

правопорушення та скеровано 

адміністративні матеріали 

уповноваженим органам (за 

наявністю підстав) 

 

Направлено до компетентних 

органів обґрунтовані висновки 

про виявлення ознак 

кримінального 

правопорушення 

Протягом І півріччя 2020 року 

складено та направлено до спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції 177 обґрунтованих 

висновків про виявлення ознак 

кримінального правопорушення, 

передбаченого ст. 3661 Кримінального 

кодексу України. 

Окрім того, уповноваженими особами 

складено 26 протоколів про 

адміністративні правопорушення, 

пов’язані з корупцією, стосовно 

посадових осіб, які займають 

відповідальне та особливо 

відповідальне становище, з яких 19 – за 

порушення вимог ч. 2 ст. 52 Закону та 

7 – за порушення ч.ч.1, 2 ст. 45 Закону 

6.5 Визначення порядку здійснення 

вибіркового моніторингу 

способу життя 

 

Розгляд звернень (запитів) 

народних депутатів, 

громадських організацій, 

фізичних та юридичних осіб з 

питань, що належать до 

компетенції Управління 

проведення спеціальних 

перевірок та моніторингу 

способу життя 

 

 

Протягом  

року  

Управління 

проведення 

спеціальних 

перевірок та 

моніторингу 

способу життя 

 

Документ затверджено. 

 

Надано відповідей на 100% 

звернень (запитів), термін яких 

настав, що належать до 

компетенції Управління 

проведення спеціальних 

перевірок та моніторингу 

способу життя 

Відповідно до ст. 51 Закону 

Національне агентство здійснює 

вибірковий моніторинг способу життя 

суб’єктів декларування з метою 

встановлення відповідності їх рівня 

життя наявним у них та членів їх сім'ї 

майну і одержаним ними доходам 

згідно з декларацією особи, 

уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, що подається 

відповідно до цього Закону. 

Згідно з ч. 3 ст. 51 Закону порядок 

здійснення вибіркового моніторингу 

способу життя суб’єктів декларування 

визначається Національним 

агентством. 
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З цією метою підготовлено Методичні 

рекомендації щодо порядку здійснення 

вибіркового моніторингу способу 

життя суб’єктів декларування, які 

визначено резолюцією Голови 

Національного агентства до застосування, 

від 30.04.2020 № 48-03/5674/20. 

За І квартал надійшло 1 300 звернень 

(запитів, листів) щодо можливого 

порушення вимог Закону в частині 

внесення недостовірних відомостей до 

декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та 

невідповідності рівня життя суб’єктів 

декларування відомостям, 

відображеним у декларації. З них 

надано відповіді на 1 024 звернень 

(запитів, листів), що становить 78,77% 

від загальної кількості 

6.6 Проведення повних перевірок 

декларацій особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, поданих 

працівниками Національного 

агентства 

Протягом 

року 

Управління 

внутрішнього 

контролю 

Перевірки розпочаті та 

здійснені у визначений термін. 

 

Протягом І півріччя 2020 року 

розпочато 6 повних перевірок 

відповідно до ст. 50 Закону  

6.7 Проведення повних перевірок 

декларацій особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, поданих 

окремою категорією осіб, 

визначеною статтею 521 Закону 

України «Про запобігання 

корупції» 

Протягом 

року 

Управління 

внутрішнього 

контролю 

Перевірки розпочаті та 

здійснені у визначений термін. 

 

Протягом І півріччя 2020 року 

розпочато 3 повні перевірки відповідно 

до ст. 521 Закону  
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6.8 Проведення спеціальних 

перевірок стосовно осіб, які 

претендують на призначення на 

посади в Національному 

агентстві 

Протягом 

року 

Управління 

внутрішнього 

контролю 

Підготовлено 100% 

спеціальних перевірок  

Проведено 7 (100%) спеціальних 

перевірок стосовно осіб, які 

претендують на призначення на посади 

в Національному агентстві 

6.9 Проведення моніторингу 

способу життя окремих 

працівників Національного 

агентства 

Протягом 

року 

Управління 

внутрішнього 

контролю 

Підготовлено моніторинг 

стосовно окремих осіб (за 

наявності підстав). Довідки 

подані Голові Національного 

агентства 

Протягом І півріччя 2020 року 

моніторинг способу життя окремих 

працівників Національного агентства 

не проводився 

7. Контроль звітності політичних партій 

(п.п. 8-1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

7.1 Контроль за своєчасністю 

подання звітів політичних 

партій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за  

ІV квартал 2019 року, І квартал, 

ІІ квартал та ІІІ квартал  

2020 року 

Травень 

Серпень 

 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Звіти прийняті. Складені 

протоколи на керівників 

політичних партій, які подали 

звіт несвоєчасно. 

За І півріччя 2020 року Національним 

агентством було прийнято 272 Звіти за 

ІV квартал 2019 року та складено 28 

протоколів стосовно керівників 

політичних партій за порушення 

строків подання Звітів. 

За І квартал 2020 року: прийнято 181 

Звіт. 

За ІІ квартал 2020 року: прийнято 17 

Звітів. 

Враховуючи п. 5 розділу VІ «Заключні 

положення» Закону України «Про 

політичні партії в Україні» та постанову 

Кабінету Міністрів України від 

17.06.2020 № 500 «Про внесення змін до 

деяких актів Кабінету Міністрів 

України», за умови, якщо дію заходів  

щодо запобігання виникненню та 

поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19) не буде продовжено, то 

останнім днем строку подання Звіту за 

перший та другий квартали 2020 року 

буде 09.09.2020 включно 

7.2 Проведення перевірки звітів 

політичних партій про майно, 

До 10 квітня 

До 9 липня 

Департамент 

запобігання 

Звіти перевірені. Складені 

обґрунтовані висновки 

Протягом І півріччя 2020 року 

перевірено 272 Звіти політичних партій 
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доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру  

за ІV квартал 2019 року,  

І квартал, ІІ квартал та  

ІІІ квартал 2020 року та 

опублікування на офіційному 

вебсайті Національного 

агентства висновків за 

результатами проведення 

перевірки 

До 9 жовтня 

До кінця року 

політичній 

корупції 

за ІV квартал 2019 року та 

оприлюднено 100% висновків за 

результатами перевірки 

Перевірено 105 Звітів, поданих за  

І квартал 2020 року, та оприлюднено  

92 висновки за результатами перевірки 

7.3 Забезпечення притягнення 

відповідних осіб до юридичної 

відповідальності за порушення 

законодавства у сфері 

фінансування політичних партій 

Протягом 

року 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Складені адміністративні 

протоколи (за наявності 

обґрунтованих підстав), 

матеріали направлені до 

правоохоронних органів 

Протягом І півріччя 2020 року 

складено 173 протоколи про 

адміністративні правопорушення, з 

них: 

− за ст. 21215 КУпАП – 2; 

− за ст. 21221 КУпАП – 143; 

− за ст. 18846 КУпАП – 28. 

Також до Національної поліції  

направлено матеріали за 5 фактами, що 

містять ознаки порушення вимог 

законодавства, які є підставою для 

притягнення до кримінальної 

відповідальності 

7.4 Щоквартальне перерахування 

політичним партіям державного 

фінансування їх статутної 

діяльності або відмова в наданні 

такого фінансування у ІІ кварталі,  

у ІІІ кварталі та у ІV кварталі  

2020 року 

Квітень 

Липень 

Жовтень 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Кошти перераховані 

політичним партіям відповідно 

до вимог законодавства. За 

наявності обґрунтованих 

підстав надана відмова у 

фінансуванні 

Протягом І півріччя 2020 року 

перераховано кошти політичним 

партіям за І та ІІ квартали 2020 року 

(25% загального розміру щорічного 

фінансування для кожної партії, у 

кожному кварталі кошти перераховано  

5 партіям на суму 70,9 млн гривень).  

Державне фінансування статутної 

діяльності політичної партії «СЛУГА 

НАРОДУ» зупинено наказом 

Національного агентства від 30.04.2020 

№ 166/20 у зв’язку з відмовою від 

державного фінансування у ІІІ та  

IV кварталах 2020 року. 
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Протягом І півріччя 2020 року 

здійснювалась підготовка проектів 

наказів щодо перерахування 

державних коштів у ІІІ кварталі  

2020 року (фінансування отримають 4 

політичні партії) 

7.5 Розгляд повідомлень про 

потенційні факти порушення 

правил державного або 

приватного фінансування 

політичних партій та надання 

роз’яснень (участь у наданні 

роз’яснень), методичної та 

консультаційної допомоги з 

питань запобігання політичній 

корупції  

Протягом  

року 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Надані роз’яснення, 

консультаційна та методична 

допомога 

Протягом І півріччя 2020 року 

розглянуто 6 повідомлень про 

потенційні факти порушення правил 

державного або приватного 

фінансування політичних партій та 

надано 12 роз’яснень, консультацій, а 

також методичну допомогу з питань, 

пов’язаних з діяльністю політичних 

партій (у тому числі фінансування, 

подання звітності) 

7.6 Оприлюднення на офіційному 

вебсайті Національного 

агентства списку політичних 

партій, які не подали свої звіти 

про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового 

характеру у визначений 

законодавством строк 

Протягом 10 

календарних 

днів з дня 

завершення 

строку на 

подання 

політичними 

партіями 

звітів 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Список партій оприлюднено 

на офіційному вебсайті 

Національного агентства 

Список політичних партій, які не 

подали Звіти про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за ІV квартал 2019 року, 

оприлюднено на офіційному вебсайті 

Національного агентства 
(https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytan-

zapobigannya-politychnij-koruptsiyi/zvity-

politychnyh-partij-2/) 

7.7 Публікація статистичних даних 

щодо стану дотримання в 

Україні правил фінансування 

політичних партій та подання 

ними фінансової звітності  

 

Протягом  

року 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Статистичні дані опубліковані 

на офіційному вебсайті 

Національного агентства 

Протягом І півріччя 2020 року 

розроблено та направлено до 

Управління документообігу та 

контролю новий Перелік основних 

статистичних показників про 

діяльність Департаменту запобігання 

політичній корупції та нову форму 

статистичних даних Департаменту 

запобігання політичній корупції 

(підлягають затвердженню 

Національним агентством).  
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Оприлюднено статистичну 

інформацію щодо кількості складених 

протоколів станом на 11.06.2020 

(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/z-pochatku-roku-

nazk-napravylo-do-sudu-110-adminprotokoliv-

stosovno-porushen-z-boku-politychnyh-partij/) 

7.8 Розміщення інформаційних 

повідомлень та роз’яснень на 

офіційному вебсайті 

Національного агентства щодо 

питань подання звітності та 

здійснення внесків, розподілу 

коштів державного 

фінансування парламентських 

партій, притягнення до 

адміністративної 

відповідальності керівників 

тощо 

Протягом  

року 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Інформаційні повідомлення та 

роз’яснення розміщені на 

офіційному вебсайті 

Національного агентства 

Протягом І півріччя 2020 року на 

офіційному вебсайті Національного 

агентства, зокрема в розділі 

«НОВИНИ: ПРОТИДІЯ ПОЛІТИЧНІЙ 

КОРУПЦІЇ» 
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/politychna-

koruptsiyaya-novyny/), на постійній основі 

розміщується інформація щодо 

діяльності Національного агентства. 

Зокрема, оприлюднено інформацію: 

− про результати аналізу 272 звітів 

політичних партій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового 

характеру, що надійшли за  ІV  квартал 

2019 року 
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-zdijsnylo-

analiz-zvitiv-politychnyh-partij-za-iii-kvartal-

2019-roku/); 
− про здійснений розподіл коштів 

державного фінансування статутної 

діяльності політичних партій на  

2020 рік (https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-

rozpodilylo-koshty-derzhavnogo-finansuvannya-

parlamentskym-partiyam/); 
− про продовження на один день – до  

10 лютого терміну подання фінансових 

звітів політичних партій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за IV квартал 

2019 року. Таке рішення ухвалено, 

зважаючи на те, що останній день 

строку подання Звіту припадає на 

вихідний день, неділю 09.02.2020 
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(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-

prodovzhuye-termin-podannya-finansovyh-zvitiv-

politychnyh-partij-za-iv-kvartal-2019-roku-do-

10-lyutogo/). 
17.02.2020 організовано і проведено за 

участі представників політичних 

партій круглий стіл на тему «Проект 

оновленої форми Звіту політичних 

партій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру» 
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/predstavnykam-

politychnyh-partij/, 

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-

zaproponuvalo-sprostyty-finansovu-zvitnist-

politychnyh-partij/) 

7.9 Проведення нарад та зустрічей з 

представниками політичних 

партій, громадських та 

міжнародних організацій щодо 

дотримання правил 

фінансування політичних партій 

та подання ними звітності  

Протягом  

року 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Наради та зустрічі проведені 

(на наявності робочих потреб) 

17.02.2020 за участі представників 

політичних партій організовано і 

проведено круглий стіл на тему: 

«Проект оновленої форми Звіту 

політичних партій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового 

характеру» 
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/predstavnykam-

politychnyh-partij/, 

https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-

zaproponuvalo-sprostyty-finansovu-zvitnist-

politychnyh-partij/). 
У межах розробки порядку проведення 

Національним агентством перевірок 

звітності політичних партій 23.04.2020, 

06.05.2020, 08.05.2020, 11.05.2020, 

19.05.2020, 26.05.2020, 02.06.2020, 

18.06.2020 в режимі онлайн-

конференції відбулись обговорення 

зазначеного нормативно-правового 

акта з представниками Міжнародної 

фундації виборчих систем (IFES), 

громадського руху «ЧЕСНО», Центру 

політико-правових реформ 
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7.10 Забезпечення оприлюднення 

звітів політичних партій про 

майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового 

характеру на офіційному 

вебсайті Національного 

агентства у встановленому 

законом порядку (до початку 

функціонування електронної 

системи подання та 

оприлюднення цих звітів) 

Протягом 

року 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Оприлюднені звіти політичних 

партій 

Протягом І півріччя 2020 року 

оприлюднено 272 звіти політичних 

партій за ІV квартал 2019 року.  

Оприлюднено 174 звіти, подані за  

І квартал 2020 року, та 8 звітів за  

ІІ квартал 2020 року 

7.11 Здійснення державного 

контролю за додержанням 

встановлених законом обмежень 

щодо фінансування 

передвиборної агітації; 

контроль за своєчасністю 

подання звітів про надходження 

і використання коштів виборчих 

фондів на загальнодержавних та 

місцевих виборах 

Жовтень – 

грудень 

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 

Контроль здійснено, за його 

результатами у разі виявлення 

правопорушень складені 

адміністративні протоколи, 

матеріали направлені до 

правоохоронних органів 

Протягом І півріччя 2020 року 

направлено матеріали до Національної 

поліції України за результатами 

розгляду повідомлення про порушення 

виборчого законодавства кандидатом у 

народні депутати України на 

проміжних виборах в одномандатному 

виборчому окрузі № 179, які відбулись 

15.03.2020. 

Складено 4 протоколи стосовно 

кандидатів  у народні депутати України 
за порушення строків подання звітів 

про надходження і використання 

коштів виборчих фондів 

8. Робота з реєстрами та інформаційними базами даних 

(п. 9 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

8.1 Підтримка, ведення і 

наповнення даними Єдиного 

державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією 

правопорушення 

Протягом 

року 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 

Кількість внесених, вилучених 

відомостей щодо осіб, яких 

притягнуто до кримінальної, 

адміністративної та 

дисциплінарної 

відповідальності за вчинення 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень 

Протягом І півріччя 2020 року до 

реєстру внесено відомості стосовно 

1 887 осіб,  яких притягнуто до 

кримінальної, адміністративної 

відповідальності, та 56 осіб, яких 

притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності за вчинення 

корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень. 

Підтримку, ведення  Єдиного 
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державного реєстру осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, забезпечено.  

Проведено щомісячне вивантаження 

публічних даних з реєстру та їх 

розміщення на Єдиному державному 

вебпорталі відкритих даних 

8.2 Ведення Єдиного державного 

реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування 

Протягом 

року 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 

Забезпечено доступ 

уповноважених осіб до 

Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або 

місцевого самоврядування 

Протягом І півріччя 2020 року доступ 

уповноважених осіб до Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, забезпечено 

8.3 Закупівля серверного 

обладнання для функціонування 

модернізованого програмного 

забезпечення Єдиного 

державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 

ІІ – ІІІ 

квартали 

Спеціаліст з 

публічних 

закупівель 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 

Серверне обладнання  

для функціонування 

модернізованого програмного 

забезпечення ІТС Реєстр 

закуплене та розміщене у ЦОД 

Національного агентства 

(за наявності коштів) 

Протягом І півріччя 2020 року 

Національне агентство 09.06.2020 

оголосило відкриті торги із закупівлі 

Програмно-апаратної платформи для 

модернізованої інформаційно-

телекомунікаційної системи «Єдиний 

державний реєстр декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування».  

Наразі триває процедура закупівлі 

8.4 Забезпечення побудови та 

атестації комплексної системи 

захисту інформації (далі – КСЗІ) 

інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Єдиний державний реєстр 

декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування» 

(далі – ІТС Реєстр) 

До 30 

листопада 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 

 

КСЗІ побудовано, отримано 

Атестат відповідності 

(за наявності коштів) 

Термін виконання зазначеного заходу 

не настав 
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8.5 Впровадження модернізованої 

ІТС Реєстр 

До 30 

листопада 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 

Міграцію даних проведено,  

модернізовану ІТС Реєстр 

введено в постійну 

(промислову) експлуатацію 

(у разі виконання пунктів 8.3 та 

8.4) 

Захід здійснюватиметься після 

виконання п.п. 8.3, 8.4 п. 8 Плану 

роботи Національного агентства 

8.6 Забезпечення створення 

програмного забезпечення 

інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Система управління справами» 

(далі – ІТС «СУС») 

Протягом  

року 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 

Програмне забезпечення  

ІТС «СУС» створене 

Станом на І півріччя 2020 року 

здійснювались заходи щодо уточнення 

технічних вимог щодо створення 

програмного забезпечення ІТС «СУС» 

8.7 Закупівля серверного 

обладнання для функціонування 

ІТС «СУС» 

Протягом  

року 

Спеціаліст з 

публічних 

закупівель 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 

Серверне обладнання  

для функціонування  

ІТС «СУС» закуплене та 

розміщене у ЦОД 

Національного агентства 

Захід розпочнеться на етапі виконання 

п.п. 8.6 п. 8 Плану роботи 

Національного агентства 

8.8 Забезпечення створення 

Єдиного державного реєстру 

звітності політичних партій про 

майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового 

характеру 

1 етап до 

 01 липня 
 

2 етап до  

01 грудня  

Департамент 

запобігання 

політичній 

корупції 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

Єдиний державний реєстр 

звітності політичних партій 

про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового 

характеру створено та введено 

в постійну (промислову) 

експлуатацію 

Протягом І півріччя 2020 року 

забезпечено розробку та погодження 

Державною службою спеціального 

зв’язку та захисту інформації України 

Технічного завдання на створення ІТС 

Реєстр звітності політичних партій, а 

також Технічного завдання на 

створення комплексної системи 

захисту інформації цього Реєстру.  
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інформації Розробка програмного забезпечення 

ІТС Реєстр звітності політичних партій 

здійснюється за підтримки 

міжнародних партнерів компанією 

KitSoft. 

З 11.06.2020 проводиться тестування  

інформаційно-телекомунікаційної 

системи «Єдиний державний реєстр 

звітності політичних партій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру» в альфа-

режимі. 

Запуск цієї системи планується із 

17.07.2020 (1 етап) 

8.9 Забезпечення розробки техніко-

економічного обґрунтування 

модернізації інформаційно-

телекомунікаційної системи 

«Єдиний державний реєстр осіб, 

які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією 

правопорушення» (далі – ІТС 

ЄДРОК) 

Протягом  

року 

Департамент 

запобігання та 

виявлення 

корупції 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 

Техніко-економічне 

обґрунтування модернізації 

ІТС ЄДРОК розроблене 

Протягом І півріччя 2020 року 

забезпечено розробку та погодження 

проводились заходи щодо залучення 

фінансової допомоги міжнародних 

партнерів для модернізації ІТС ЄДРОК   

8.10 Забезпечення функціонування 

та проведення моніторингу 

роботи ІТС Реєстр та ІТС ЄДРОК 

Протягом  

року 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 
 

Управління 

проведення 

обов’язкових 

повних 

перевірок 
 

Управління 

ІТС Реєстр та ІТС ЄДРОК 

функціонують 

Протягом І півріччя 2020 року для 

забезпечення функціонування  

ІТС Реєстр з Державним 

підприємством «Українські спеціальні 

системи» укладено договір  

від 19.02.2020 № 11.173/20 з 

адміністрування та програмно-технічного 

супроводження програмного 

забезпечення ІТС Реєстр.  

Також забезпечено  функціонування та 

проведення моніторингу роботи  

ІТС ЄДРОК.   



27 

проведення 

повних 

перевірок 
 

Управління 

проведення 

спеціальних 

перевірок та 

моніторингу 

способу життя 
 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 
 

ІТС ЄДРОК функціонує в штатному 

режимі 

8.11 Забезпечення функціонування 

«гарячих телефонних ліній»  

та технічної підтримки засобами 

електронної пошти для надання 

консультацій суб’єктам 

декларування та користувачам 

ІТС ЄДРОК 

Протягом  

року 

Відділ обробки 

звернень (колл-

центр) 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 
 

«Гарячі телефонні лінії»  

та технічна підтримка 

засобами електронної пошти 

функціонують щоденно у 

робочі години, відповідні 

роз’яснення оприлюднюються 

Протягом І півріччя 2020 року технічна 

підтримка засобами «гарячих 

телефонних ліній» та електронної 

пошти support@nazk.gov.ua забезпечена. 

Користувачам ІТС ЄДРОК надаються 

відповідні роз’яснення. 

Відділом обробки звернень (контакт-

центр) за період з 21.04.2020 по 

30.06.2020 року прийнято та 

опрацьовано 6 992 телефонних 

дзвінків, у тому числі 176  повідомлень 

про корупцію, 1 775 з технічних питань 

8.12 Впровадження 

автоматизованого розподілу 

перевірок між уповноваженими 

особами Національного 

агентства 

До 1 червня Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 
 

Автоматизований розподіл 

перевірок між 

уповноваженими особами 

Національного агентства 

функціонує 

Автоматизований розподіл перевірок 

між уповноваженими особами 

Національного агентства функціонує 
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9. Співпраця з уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції 

(п. 11 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

9.1 Здійснення координації 

діяльності уповноважених 

підрозділів (уповноважених 

осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції, надання 

методичної та консультаційної 

допомоги уповноваженим 

підрозділам (уповноваженим 

особам) з окремих питань 

організації їх діяльності та 

здійснення заходів щодо 

запобігання та виявлення 

корупції 

Постійно 

протягом  

року 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Координація здійснена, 

консультації та роз’яснення 

надані 

За І півріччя надано 174 консультації,  

роз’яснення. Координація здійснена, 

консультації та роз’яснення надані 

9.2 Здійснення аналізу ефективності 

діяльності уповноважених 

підрозділів (уповноважених 

осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції 

Листопад Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Проведено аналіз  

та підготовлено аналітичну 

довідку 

Протягом І півріччя 2020 року 

розроблявся інструмент для пілотної 

регулярної оцінки роботи 

уповноважених (проект «Нова оцінка 

роботи уповноважених»). За 

результатами проведення аналізу 

результатів пілотного регулярного 

оцінювання буде підготовлено  

аналітичний огляд 

9.3 Здійснення аналізу щодо 

утворення уповноважених 

підрозділів (уповноважених 

осіб) відповідно до статті 13-1 

Закону України «Про 

запобігання корупції» 

ІV квартал Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Проведено аналіз  

та підготовлено аналітичну 

довідку 

Протягом І півріччя 2020 року 

здійснювався аналіз щодо утворення 

уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) відповідно до 

статті 131 Закону  

9.4 Розроблення роз’яснень щодо 

окремих питань організації 

роботи уповноважених 

підрозділів (уповноважених 

осіб) 

Постійно 

протягом  

року 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Роз’яснення розроблені, надані 

та оприлюднені 

За І півріччя 2020 року розроблено: 

− роз’яснення Національного агентства 

від 03.06.2020 № 3 «Щодо порядку дій 

державних органів після визнання 

державних службовців судом винними 

у вчиненні корупційного 
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правопорушення або правопорушення, 

пов’язаного з корупцією»; 

− роз’яснення Національного агентства 

від 16.06.2020 № 4 «Про мінімальну 

штатну чисельність уповноваженого 

підрозділу з питань запобігання та 

виявлення корупції в державних 

органах» 

10. Співпраця та захист викривачів корупції 

(п. 13 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

10.1 Забезпечення правового та іншого 

захисту викривачів, перевірка 

дотримання законодавства з 

питань захисту викривачів, 

внесення приписів з вимогою про 

усунення порушень трудових 

(звільнення, переведення, 

атестація, зміна умов праці, 

відмова у призначенні на вищу 

посаду, зменшення заробітної 

плати тощо) та інших прав 

викривачів і притягнення до 

відповідальності осіб, винних у 

порушенні їхніх прав, у зв’язку з 

повідомленнями 

Протягом 

року 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 
 

Юридичне 

управління 

Вжиті вичерпні заходи захисту 

викривачів у 100% звернень 

 

За І півріччя 2020 року направлено до 

суду позицію Національного агентства 

у  справах щодо захисту прав 

викривачів (57 пояснень та клопотань) 

10.2 Надання роз’яснень, методичної 

та консультаційної допомоги з 

питань застосування актів 

законодавства з питань захисту 

викривачів 

Протягом 

року 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Надані роз’яснення, методична 

та консультаційна допомога 

 

За І півріччя 2020 року надано 39 

роз’яснень та 32 консультаційні 

допомоги з питань застосування актів 

законодавства з питань захисту 

викривачів. 

Підготовлено та розміщено на 

офіційному вебсайті Національного 

агентства роз’яснення від 23.06.2020  

№ 5 «Щодо правового статусу викривача» 

10.3 Вжиття заходів щодо захисту 

працівників Національного 

агентства, які повідомляють про 

Протягом 

року 

Управління 

внутрішнього 

контролю 

Забезпечено проведення 100% 

заходів 

За І півріччя 2020 року підрозділом 

внутрішнього контролю забезпечено 

вжиття 3 (трьох) комплексів заходів 
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вчинення протиправних дій чи 

бездіяльність інших працівників 

Національного агентства 

щодо захисту працівників 

Національного агентства у зв’язку з 

виконанням ними службових 

обов’язків 

11. Навчальні заходи з питань, пов’язаних із запобіганням корупції 

(п. 14 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

11.1 Розробка концепції навчання 

уповноважених осіб, розробка 

комплексної навчальної 

програми для уповноважених 

осіб, проведення навчання для 

уповноважених осіб 

Концепція –  

ІІ квартал; 
 

програма –  

ІІІ квартал 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Концепція навчання та 

навчальна програма 

розроблені, навчання 

проведені відповідно до 

програми 

Протягом І півріччя 2020 року 

підготовлено проект Концепції 

навчання уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції 

11.2 Створення серії навчальних 

курсів та матеріалів для осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави та місцевого 

самоврядування, зокрема щодо 

існуючих правил щодо 

фінансового контролю 

Протягом 

року 

Управління 

просвітницької 

роботи та 

навчальних 

програм 
 

Відділ 

комунікацій та 

інформаційної 

політики 

Навчальні матеріали створені 

та поширені серед осіб 

цільової аудиторії  

Протягом І півріччя 2020 року серії 

навчальних курсів та матеріалів для 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави та місцевого 

самоврядування, зокрема щодо 

існуючих правил щодо фінансового 

контролю, не створювалось 

11.3 Забезпечення і проведення 

навчально-методичних та 

інформаційно-просвітницьких 

заходів для осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави 

або органів місцевого 

самоврядування, та прирівняних 

до них осіб 

Протягом 

року 

Управління 

просвітницької 

роботи та 

навчальних 

програм 
 

Відділ 

комунікацій та 

інформаційної 

політики 

100% запланованих заходів 

проведені  

Протягом І півріччя 2020 року для осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави та місцевого самоврядування, 

проведено 100% запланованих заходів, 

з них: 18 тренінгів, 17 з яких щодо 

актуальних питань електронного 

декларування та 1 з питань оцінки 

корупційних ризиків. Участь у таких 

заходах взяли 2 059 осіб. Зокрема, такі 

заходи проводились для 

уповноважених осіб з питань 

запобігання та виявлення корупції 

центральних органів виконавчої влади 

та обласних державних адміністрацій 

(2 тренінги у приміщенні 

Національного агентства), працівників 
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Офісу Президента України, 

Секретаріату Кабінету Міністрів 

України, Верховного Суду, Вищого 

антикорупційного суду, Національного 

агентства України з питань державної 

служби, Рахункової палати, 

Державного бюро розслідувань, 

Державної податкової служби України, 

народних депутатів, їхніх помічників 

12. Інформаційні заходи 

(п.п. 15 та 16 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

12.1 Розробка методичних 

рекомендацій (інформаційно-

роз’яснювальних матеріалів) 

щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів, дотримання інших 

вимог та обмежень 

антикорупційного 

законодавства 

ІІ квартал Департамент з 

питань 

дотримання 

законодавства 

про конфлікт 

інтересів та 

обмежень щодо 

запобігання 

корупції 

Методичні рекомендації 

(інформаційно-роз’яснювальні 

матеріали) розроблено та 

затверджено 

Протягом І півріччя 2020 року 

Методичні рекомендації щодо 

застосування окремих положень 

Закону стосовно запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів та 

обмежень щодо запобігання корупції 

розроблено та перебувають на стадії 

погодження та доопрацювання 

12.2 Забезпечення функціонування 

вебсайту Національного 

агентства  

Постійно Відділ 

комунікацій та 

інформаційної 

політики 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 

Вебсайт Національного 

агентства функціонує, 

інформація актуалізується 

На постійній основі здійснюється 

розміщення інформаційних матеріалів 

на вебсайті Національного агентства. 

Розпочато роботу з оновлення вебсайту 

Національного агентства 
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12.3 Висвітлення діяльності через 
офіційний вебсайт та сторінки 
Національного агентства у 
соціальних мережах 

Постійно 
протягом  

року 

Відділ 
комунікацій та 
інформаційної 

політики 

самостійні 
структурні 
підрозділи 

апарату 
Національного 

агентства 

Кількість розміщених 

інформаційних матеріалів 

За І півріччя 2020 року на вебсайті 

Національного агентства розміщено  

141 інформаційний матеріал (у розділі 

«Новини»). 

Також цю інформацію було висвітлено 

на сторінках Національного агентства – 

у соціальних мережах «Фейсбук» та 

«Твіттер». 

У лютому 2020 року створено 

Telegram-канал Національного 

агентства, до якого наразі долучилося 

понад 5,4 тис. підписників. 

Кількість вподобань офіційної 

сторінки Національного агентства у 

Фейсбук з початку 2020 року зросла з 

19,4 тис. до 25,6 тис. осіб, а кількість 

підписників – з 25,5 тис. до 33,8 тис. осіб. 

Також на офіційному вебсайті 

Національного агентства було 

оприлюднено паспорти бюджетних 

програм на 2020 рік: Паспорт 

бюджетної програми на 2020 рік за 

КПКВК 6331010 (у редакції від 05.05.2020) 

12.4 Забезпечення взаємодії 
Національного агентства з 
представниками ЗМІ  

Постійно 
протягом  

року 

Відділ 
комунікацій та 
інформаційної 

політики 

самостійні 
структурні 
підрозділи 

апарату 
Національного 

агентства 

Взаємодія з представниками 

ЗМІ забезпечена 

Протягом І півріччя 2020 року 

здійснено організацію брифінгів 

керівництва Національного агентства, 

інтерв’ю, надання коментарів ЗМІ із 

суспільно важливих питань за 

напрямами діяльності Національного 

агентства. 

Зокрема, організовано: 

з Олександром Новіковим  

– інтерв’ю виданню «Новое время» 

(19.03.2020); 
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– інтерв’ю РБК (23.04.2020) (тема – 

«100 днів роботи на посаді Голови 

НАЗК»); 

– онлайн-брифінг на тему «Підсумки 

кампанії декларування-2020» 

(01.06.2020); 

– колонку в газеті «Українська правда» 

(25.06.2020) (нова Антикорупційна 

стратегія); 

з Романом Сухоставцем  

– відеокоментар телеканалу ICTV 

(13.05.2020); 

– відеокоментар для програми «Схеми» 

на Радіо Свобода на тему порядок 

декларування працівників спецслужб 

(14.05.2020); 

з Іваном Пресняковим – інтерв’ю в 

програмі «Тема дня» на телеканалі UA 

на тему «Результати дослідження рівня 

корупції» (21.05.2020); 

з Олександром Шульгою – 

відеокоментар для програми «Схеми» 

на Радіо Свобода на тему «Конфлікт 

інтересів» (29.05.2020); 

з Сергієм Деркачем – колонка в газеті 

«Українська правда» на тему 

«Звільнення корупціонерів з державної 

служби» (05.06.2020) 

12.5 Підготовка англомовних 
інформаційних матеріалів з 
ключовою інформацією про 
Національне агентство, їх 
розміщення та оновлення на 
офіційному вебсайті 
Національного агентства  

Протягом  
року 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Відділ 
комунікацій та 
інформаційної 

політики 

Підготовку, розміщення та 

оновлення англомовних 

інформаційних матеріалів на 

вебсайті з ключовою 

інформацією про Національне 

агентство забезпечено 

У квітні 2020 року забезпечено 

функціонування англомовної сторінки 

вебсайту Національного агентства, 

розміщено матеріали з ключовою 

інформацією про Національне 

агентство. 

Забезпечено публікації новин 

англійською мовою у мережі 
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«Твіттер», здійснено розсилки 

англійською мовою:  
(https://mailchi.mp/4eb03fd59300/nacp-strategy 

https://mailchi.mp/1e6953963332/nacp-

declarations 

https://mailchi.mp/7abc0047e569/100-days-since-

nacp-reboot-key-achievements) 

13. Співпраця з громадськістю 

(п. 17 ч. 1 ст. 11 та ч. 2 ст. 14 Закону України «Про запобігання корупції») 

13.1 Забезпечення проведення 

конкурсу для формування 

складу Громадської ради при 

Національному агентстві 

І півріччя  Управління 

просвітницької 

роботи та 

навчальних 

програм  

 

Управління 

персоналом 
 

Відділ 

комунікації та 

інформаційної 

політики 
 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 

Склад Громадської ради при 

Національному агентстві 

затверджено та оприлюднено 

на офіційному вебсайті 

Національного агентства 

Конкурс для формування складу 

Громадської ради при Національному 

агентстві проведено. 

Наказом Національного агентства  

від 17.06.2020 № 265/20 затверджено 

Склад Громадської ради при 

Національному агентстві з питань 

запобігання корупції (далі – 

Громадська рада), який оприлюднено 

на офіційному вебсайті Національного 

агентства  

13.2 Забезпечення взаємодії 

Національного агентства з 

Громадською радою при 

Національному агентстві, у тому 

числі направлення до неї 

Після 

створення 

протягом  

року 

Управління 

просвітницької 

роботи та 

навчальних 

програм 

Взаємодію з Громадською 

радою налагоджено 

 

Відповідно до наказу Національного 

агентства від 17.06.2020 № 265/20 

затверджено Склад Громадської ради. 

Враховуючи зазначене, взаємодія з 
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проектів актів Національного 

агентства для отримання 

результатів експертизи 

 

Юридичне 

управління  

Громадською радою у І півріччі 2020 

року не здійснювалась 

13.3 Забезпечення проведення 

консультацій з громадськістю у 

формі публічного громадського 

обговорення та/або електронних 

консультацій з громадськістю 

щодо проектів нормативно-

правових актів, розробником 

яких є Національне агентство, 

відповідно до затвердженого 

плану 

Протягом  

року 

Управління 

просвітницької 

роботи та 

навчальних 

програм 

Відділ 

комунікації та 

інформаційної 

політики 
 

Департамент 

антикорупційної 

політики 
 

Департамент 

запобігання 

корупції 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 

Пройшли громадське 

обговорення 100% 

нормативно-правових актів 

Протягом І півріччя 2020 року 

забезпечено проведення двох 

консультацій з громадськістю, а саме: 

– 26.06.2020 у форматі онлайн-дискусії 

відбулося обговорення проекту 

Антикорупційної стратегії на 2020 – 2024 

роки на тему «Антикорупційна політика в 

оборонній галузі: управління майном та 

закупівлі»; 

– 30.06.2020 у форматі онлайн-дискусії 

відбулося обговорення проекту 

Антикорупційної стратегії на                        

2020 – 2024 роки на тему «Прозорі 

медичні закупівлі та кадрова політика 

як елементи боротьби з корупцією» 

13.4 Експертне залучення до 

розробки; консультації/фокус-

групи з громадськістю стосовно 

концепції та впровадження 

антикорупційного порталу як 

платформи співпраці із 

запобігання корупції 

ІІІ квартал Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Заходи проведені Протягом І півріччя 2020 року 

підготовлено драфт концепції, яку 

представлено зацікавленим 

стейкхолдерам (USAID (Взаємодія), 

DOBRE, Разом проти корупції тощо), 

отримано відгуки, фіналізовано 

концепцію за результатами відгуків 

13.5 Громадське обговорення та/або 

електронна консультація з 

громадськістю; круглий 

стіл/семінар/вебінар стосовно 

нової концепції роботи 

ІІ квартал Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

Заходи проведені Проведено консультації та  

зум-конференцію з експертною 

громадськістю (Разом проти корупції, 

USAID (Взаємодія), ЦППР) 
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Національного агентства щодо 

роботи з корупційними 

ризиками та антикорупційними 

програмами 

13.6 Спільний проект; круглий 

стіл/семінар/вебінар з 

Трансперенсі Інтернешнл 

Україна за проектом «Оцінка 

уповноважених у Індексі 

прозорості міст»: пілотний 

проект взаємодії Національного 

агентства з Транспаренсі 

інтернешнл Україна 

IV квартал Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 
 

Управління 

просвітницької 

роботи та 

навчальних 

програм 

Захід проведено Протягом І півріччя 2020 року захід 

проведено. Узгоджено з Трансперенсі 

Інтернешнл Україна компонент 

«Оцінка уповноважених у Індексі 

прозорості міст». Наразі 

обговорюється компонент «Індекс 

підзвітності» 

13.7  Створення та координація 

короткострокових та 

довгострокових програм 

стажування для молоді 

Протягом 

року 

Управління 

просвітницької 

роботи та 

навчальних 

програм 

Пілотна програма стажувань 

запущена 

Пілотна програма стажування у                       

І півріччі 2020 року не запускалась 

14. Координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики 

(п. 18 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

14.1 Моніторинг і координація 

виконання міжнародних 

зобов’язань у сфері формування 

та реалізації антикорупційної 

політики 

Постійно 

протягом  

року 

Департамент 

антикорупційної 

політики 

Результати роботи відображені 

у проекті Національної 

доповіді за 2020 рік 

Результати роботи відображені у 

проекті Національної доповіді за  

2020 рік. 

Забезпечено збір інформації про стан 

виконання рекомендацій GRECO (від 

Офісу Генерального прокурора, 

Міністерства юстиції України, Ради 

суддів України, Державної судової 

адміністрації України, Служби судової 

охорони, Вищої ради правосуддя, 

Вищої кваліфікаційної комісії суддів). 

Інформація щодо виконання 

рекомендацій стосовно народних 

депутатів України не запитувалася 

14.2 Аналіз та узагальнення всіх 

антикорупційних рекомендацій 

Групи держав проти корупції 

ІІ квартал Департамент 

антикорупційної 

політики 

Результати роботи відображені 

у проекті Національної 

доповіді за 2020 рік 

Протягом І півріччя 2020 року  

здійснювався аналіз та узагальнення 

наданої інформації  
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(GRECO) (1 – 4 раунди 

оцінювання України), а також 

визначення стану та якості 

виконання Україною цих 

рекомендацій 

 

14.3 Забезпечення підготовки 

матеріалів, необхідних для 

участі делегації України у 

засіданнях GRECO 

Постійно 

протягом  

року 

Департамент 

антикорупційної 

політики 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 

 

 

Національне агентство 

забезпечило делегацію від 

України якісними матеріалами 

У зв’язку з пандемією COVID-19 

пленарні засідання GRECO, проведення 

яких планувалися в березні – червні ц.р. 

були скасовані. Відповідно до плану 

роботи GRECO (https://rm.coe.int/dates-

2020/1680995338) чергове 85-е засідання 

GRECO заплановано на 21 – 25.09.2020. 

Крім того, розроблено проект Указу 

Президента України «Про делегацію 

України для участі в роботі Групи 

держав Ради Європи проти корупції 

(GRECO)». Проект погоджено 

Міністерством розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України, Міністерством закордонних 

справ України, Міністерством 

внутрішніх справ України, 

Національною поліцією України, 

Службою безпеки України, Офісом 

Генерального прокурора без 

зауважень.  

На лист Міністерства фінансів України 

Департамент забезпечив надання 

додаткової інформації щодо джерел 

покриття витрат, пов’язаних з 

реалізацією Указу (від Міністерства 

юстиції України та Комітету Верховної 

Ради України з питань антикорупційної 

політики включно).  

Наразі здійснюють підготовчі заходи 

щодо направлення проекту Указу 

разом із матеріалами погодження до 

https://rm.coe.int/dates-2020/1680995338
https://rm.coe.int/dates-2020/1680995338
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Міністерства юстиції України для 

правової експертизи, після отримання 

якої проект Указу буде направлено на 

схвалення Кабінету Міністрів України  

14.4 Забезпечення підготовки 

матеріалів, необхідних для 

участі делегації України у 

засіданнях Антикорупційної 

мережі для країн Східної Європи 

та Центральної Азії (Організація 

економічного співробітництва 

та розвитку – ОЕСР) 

Травень 

Жовтень 

Листопад 

Департамент 

антикорупційної 

політики 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 

 

 

Національне агентство 

забезпечило делегацію від 

України якісними матеріалами 

За І півріччя 2020 року забезпечено 

здійснення необхідних підготовчих 

заходів, у тому числі погодження 

Міністерством закордонних справ 

України технічного завдання, для 

участі української делегації у Зустрічі 

високого рівня у 25-му засіданні 

координаційної групи 

Антикорупційної мережі для Східної 

Європи та Центральної Азії ОЕСР 

(відрядження до м. Париж, Французька 

Республіка, 26 – 27.03.2020 делегації у 

складі 2 представників Національного 

агентства, 1 – Офісу Генерального 

прокурора, 1 – НАБУ). Проте у зв’язку 

з пандемією COVID-19 відрядження 

було скасовано.  

25-е засідання координаційної групи 

Антикорупційної мережі ОЕСР було 

проведено в онлайнформаті (28.05.2020). 

Участь узяв Пресняков І.Є. 

14.5 Забезпечення реалізації проектів 

міжнародної технічної допомоги 

Протягом  

року 

Департамент 

антикорупційної 

політики 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 

Проекти міжнародно-

технічної допомоги 

реалізовано 

Забезпечено реєстрацію проектів 

(програм) МТД: «Антикорупційна 

ініціатива ЄС в Україні» (реєстраційна 

картка № 3582-02). 

Було проведено такі заходи: 

– соціологічне опитування «Корупція в 

Україні: розуміння, сприйняття, 

поширеність» за Методикою 

стандартного опитування щодо рівня 

корупції, розробленою Національним 

агентством;  
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– тренінг з оцінки ризиків ISO 31 000 

для 18 працівників Департаменту 

запобігання і виявлення корупції 

Національного агентства;  

– робоча зустріч із словенською 

експерткою з питань оцінки 

корупційних ризиків;  

– проведено 3 комунікаційних тренінги 

для керівництва і керівників 

департаментів Національного 

агентства. 

Національне агентство отримало 

експертну допомогу стосовно:  

– організації і проведення загальної 

стратегічної сесії;  

– підготовки деяких розділів 

Національної доповіді щодо реалізації 

засад антикорупційної політики за 2019 

рік;  

– розробки Антикорупційної стратегії 

на 2020 –2024 роки;  

– підготовки проектів: роз’яснень для 

суб’єктів декларування (відповідно до 

внесених до Закону змін); порядку 

проведення контролю та повної перевірки 

декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; концепції моніторингу 

способу життя осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; концепції проведення 

перевірок на доброчесність кандидатів на 

вакантні посади в Національному 

агентстві; Комунікаційної стратегії 

Національного агентства.  

Також надано послуги з IT-експертизи, 

а саме у: процесі закупівлі обладнання 
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для інформаційно-телекомунікаційної 

системи Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; 

доопрацювання правил логічного та 

арифметичного контролю та 

тестування відповідного модуля; 

переглянуто е-форми декларації та 

приведено їх у відповідність до 

внесених до Закону змін. 

Загальна сума витрачених коштів 

міжнародної технічної допомоги на 

кінець звітного періоду 79 903 грн 

(обладнання). Відповідно до 

інформації, наданої представниками 

EUACI надавалась підтримка щодо 

проведення: соціологічного 

опитування, стратегічної сесії 

Національного агентства,  

тренінгів з оцінки ризиків (ISO 31000) 

та комунікаційна підтримка 

Національного агентства: 

комунікаційна стратегія, тренінги, 

консалтинг); (навчальна поїздка 

працівників Національного агентства 

до Румунії). 

«Підтримка організацій–лідерів у 

протидії корупції в Україні 

«ВзаємоДія» (реєстраційна картка від 

23.03.2020 № 3679-06). 

Забезпечено технічну цільову 

допомогу Національному агентству 

щодо розробки національної 

Антикорупційної стратегії на 2020 –

2024 роки та декількох компонентів 

законодавчих актів, що сприяють 
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впровадженню закону про захист 

викривачів, а також підзаконних актів 

та внутрішніх нормативних актів, які 

стосуються: 

1) організаційної структури 

Національного агентства та її 

ключових відділів;  

2) вимог до створення уповноважених 

підрозділів у державних органах та 

органах місцевого самоврядування;  

3) проведення перевірок Національним 

агентством щодо дотримання 

державними органами та органами 

місцевого самоврядування 

антикорупційного законодавства;  

4) офіційних роз'яснень Національного 

агентства з питань фінансового 

контролю (визначення правил 

заповнення декларацій), проведення 

аудиту форми декларації та пропозиції 

щодо усунення технічних недоліків; 

5) зміни до Положення про Громадську 

раду при Національному агентстві, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.11.2019  

№ 952. 

Забезпечено технічну цільову 

допомогу Національного агентства з 

розробки технічних вимог щодо 

захисту каналів викривачів, які будуть 

узгоджені з Міністерством юстиції 

України.  

Крім того, SACCI у тісній співпраці з 

Міжнародною фундацією виборчих 

систем (IFES) протягом звітного 

періоду розпочали надання допомоги 

Національному агентству у створенні 
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реєстру звітності фінансування 

політичних партій. 

Надано технічну цільову допомогу 

Національному агентству в організації 

комунікаційної кампанії «Декларуйся 

2020», проведено тренінги з 

електронного декларування та 

запущено гарячу лінію Національного 

агентства для надання відповідей на 

запитання декларантів. 

Загальна сума витрачених коштів 

міжнародної технічної допомоги на 

кінець звітного періоду – 286 139 грн 

(послуги з організації тренінгів, 

навчання, опитування, голосування, 

аналіз даних СМС-голосування, 

інформаційні кампанії – 50 000 грн, 

обладнання – 231 139 грн). 

«Програма ефективної та 

відповідальної політики (U-RAP) 

(Компонент ІІІ)» (реєстраційна картка  

від 01.06.2020 № 3423-03); 

Загальна сума витрачених коштів 

міжнародної технічної допомоги на 

кінець звітного періоду – 1 401 209 грн 

(побудова Єдиного державного реєстру 

звітності політичних партій) 

15. Обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав 

(п. 19 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

15.1 Укладення договорів про 

співробітництво з 

антикорупційними органами 

інших держав, що становлять 

інтерес у контексті реалізації 

повноважень Національного 

агентства  

Протягом  

року 

Департамент 

антикорупційної 

політики 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

Договори укладено За І півріччя 2020 року договори про 

співробітництво з антикорупційними 

органами інших держав, що становлять 

інтерес у контексті реалізації 

повноважень Національного агентства, 

не укладались. 

19.05.2020 підписано Меморандум про 

співробітництво між Національним 
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агентства агентством та Міжнародною 

організацією «International Foundation 

for Electoral Systems Inc.» щодо 

надання технічної допомоги. Мета: 

поліпшення сприятливих умов для 

політичної конкуренції 

15.2 Обмін інформацією з 

компетентними органами 

іноземних держав 

Протягом  

року 

Департамент 

антикорупційної 

політики 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 

Запити надіслано, відповіді 

опрацьовано та враховано в 

роботі 

За І півріччя 2020 року надіслано  

14 запитів до таких країн: Швейцарія, 

Мальта, Російська Федерація, США, 

Австрійська Республіка, Чеська 

Республіка. 

Отримано 1 відповідь від Австрійської 

Республіки, яку опрацьовано та 

враховано в роботі 

16. Інші заходи 

(п. 20 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції») 

16.1 Проведення антикорупційної 

експертизи проектів 

нормативно-правових актів, що 

вносяться на розгляд Верховної 

Ради України або Кабінету 

Міністрів України 

Протягом 

року 

Департамент 

запобігання  

та виявлення 

корупції 

 

Висновки антикорупційної 

експертизи підготовлено та 

надіслано в Секретаріат 

Кабінету Міністрів України 

За І півріччя 2020 року до Секретаріату 

Кабінету Міністрів України надіслано  

3 висновки проведених 

антикорупційних експертиз 

16.2 Проведення аналізу виконання 

антикорупційної програми 

Національного агентства за  

2019 рік та здійснення оцінки 

антикорупційних ризиків у його 

діяльності, затвердження 

антикорупційної програми 

Національного агентства на  

2020 рік  

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Аналіз проведено, його 

висновки враховані під час 

підготовки нової 

антикорупційної програми, 

антикорупційна програма 

затверджена 

За І півріччя 2020 року проведено 

аналіз виконання антикорупційної 

програми Національного агентства за  

2019 рік, висновки надані для 

врахування під час підготовки нової 

антикорупційної програми, 

підготовлено наказ Національного 

агентства від 23.06.2020 № 269/20 «Про 

проведення оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції». Наразі готується проект 

наказу про затвердження нового складу 

відповідної комісії з метою підготовки 
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нової антикорупційної програми  

16.3 Розроблення та затвердження 

Методичних рекомендацій щодо 

проведення перевірки 

працівників Національного 

агентства на доброчесність  

До 01 червня Управління 

внутрішнього 

контролю 

Методичні рекомендації 

розроблені та затверджені 

Протягом І півріччя 2020 року з метою 

затвердження Методичних рекомендацій 

щодо порядку проведення перевірки 

працівників Національного агентства на 

доброчесність підрозділом внутрішнього 

контролю розроблено та направлено на 

опрацювання самостійним структурним 

підрозділам Національного агентства 

проект змін до Кодексу етичної поведінки 

працівників Національного агентства 

16.4 Проведення перевірки 

працівників Національного 

агентства на доброчесність 

Протягом 

року (після 

затвердження 

Методичних 

рекомендацій 

Управління 

внутрішнього 

контролю 

Перевірки проведені, довідки 

про результати перевірок 

підготовлені та передані 

Голові Національного 

агентства 

Протягом І півріччя 2020 року 

перевірки працівників Національного 

агентства на доброчесність не 

проводилися 

16.5 Здійснення моніторингу та 

контролю за виконанням 

працівниками Національного 

агентства актів законодавства з 

питань етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших 

вимог, обмежень та заборон, 

передбачених цим Законом 

Протягом 

року 

Управління 

внутрішнього 

контролю 

Забезпечено проведення 100% 

заходів 

Протягом І півріччя 2020 року 

проведено 2 заходи щодо моніторингу 

та контролю за виконанням 

працівниками Національного агентства 

актів законодавства з питань етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

інших вимог, обмежень та заборон, 

передбачених цим Законом 

16.6 Проведення (участь у 

проведенні) службових 

розслідувань за фактами 

вчинених правопорушень 

працівниками Національного 

агентства 

Протягом 

року 

Управління 

внутрішнього 

контролю 

Забезпечено проведення 

(участь у проведенні) 100% 

службових розслідувань 

У зв’язку з відсутністю підстав протягом 

І півріччя 2020 року службові 

розслідування не проводилися  

16.7 Проведення консультацій 

працівників Національного 

агентства щодо дотримання 

вимог актів законодавства з 

питань етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

Протягом 

року 

Управління 

внутрішнього 

контролю 

Забезпечено проведення 100% 

заходів 

Консультації працівників 

Національного агентства щодо 

дотримання вимог актів законодавства 

з питань етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших вимог, 
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конфлікту інтересів, інших 

вимог, обмежень та заборон, 

передбачених Законом 

обмежень та заборон, передбачених 

Законом, проводяться постійно в 

робочому порядку 

16.8 Забезпечення формування 

кадрового потенціалу апарату 

Національного агентства 

Протягом  

року 

Управління 

персоналом 
 

самостійні 

структурні 

підрозділи 

апарату 

Національного 

агентства 

Рівень плинності кадрів не 

перевищує встановлений 

відсоток 

Станом на 30.06.2020 в Національному 

агентстві працює 261 особа, що 

становить 71,7% від загальної штатної 

чисельності. 

Профільні структурні підрозділи 

станом на 30.06.2020 укомплектовані 

працівниками на:  

Департамент антикорупційної 

політики – 43%; 

Департамент запобігання та виявлення 

корупції – 56,4%; 

Департамент з питань дотримання 

законодавства про конфлікт інтересів 

та обмежень щодо запобігання 

корупції – 87,8%; 

Департамент з питань запобігання 

політичній корупції – 64%; 

Управління проведення обов’язкових 

повних перевірок – 52,6%; 

Управління проведення повних 

перевірок – 73,7%; 

Управління проведення спеціальних 

перевірок та моніторингу способу 

життя – 77,4%. 

Плинність кадрів становить 18,8%. 

Рівень плинності перевищує 

встановлений відсоток. 

Протягом І півріччя 2020 року 

конкурси не проводилися. 

Національним агентством проведено 

20 доборів на вакантні посади 

відповідно до Порядку призначення на 

посади державної служби на період 
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карантину, установленого з метою 

запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.04.2020 № 290. 

Управління планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та 

звітності взяло участь у формуванні 

кадрового потенціалу у частині 

опрацювання проектів штатного 

розпису в кількості 13 одиниць та  

проектів структури у кількості  

3 одиниці апарату Національного 

агентства. До Державної податкової 

служби України подано 67 

повідомлень про прийняття працівника 

на роботу 

16.9 Забезпечення реалізації 

положень Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» 

Протягом 

року 
Управління 

документообігу 

та контролю 

У встановлені терміни надано 

100% відповідей на запити про 

публічну інформацію 

За І півріччя 2020 року до 

Національного агентства надійшло 813 

(100%) запитів на інформацію, з них  

виконано – 807 (99%), а саме: 797 (98%) 

– від загальної кількості запитів, що 

надійшли у І півріччі 2020 році та 10 

(11,5%) від загальної кількості, що 

надійшли у грудні 2019) –, з них 205 – 

виконано раніше строку), 16 запитів 

(2%) – термін виконання яких ще не 

настав з яких: 580 (71%) – електронною 

поштою, 110 (14%) – засобами 

поштового зв’язку, 116 (14%) – через 

систему електронної взаємодії органів 

виконавчої влади та  

7 (1%) – подані особисто.  

Із запитів, що надійшли до 

Національного агентства: 
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– від фізичних осіб – 680 запитів, або 

84% від загальної кількості запитів; 

– від юридичних осіб – 133 запити, або 

16% від загальної кількості запитів. 

У тому числі: 

– 47 – від ЗМІ, що становить 6% від 

загальної кількості запитів; 

– 78 – від громадських організацій, або 

10% від загальної кількості запитів. 

Запитувана інформація щодо (у тому 

числі декілька порушених питань в 

одному запиті): 

– діяльності Національного агентства, 

зокрема перевірок декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, проведення 

моніторингу способу життя осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, інших порушень 

вимог Закону, які були проведені 

Національним агентством, – 261 запит, 

або 32%; 

– запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших обмежень 

щодо запобігання корупції у діяльності 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них 

осіб – 35 запитів, або 4%; 

– електронного декларування та 

Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування  

(ІТС Реєстр), – 28 запитів, або 3%; 
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–  Єдиного державного реєстру осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення  

(ІТС ЄДРОК), – 8 запитів, або 1%; 

– фінансування та звітності політичних 

партій – 27 запитів, або 3%; 

– Громадської ради – 10 запитів, або 

1%; 

– планово-фінансової діяльності та 

бухгалтерського обліку – 47 запитів, або 

6 %; 

– кадрових питань – 73 запити, або 9%; 

– надання статистичних даних з питань 

діяльності Національного агентства –  

19 запитів, або 2%; 

– фізичних осіб – 22 запити, або 3%; 

– антикорупційних програм – 6 запитів, 

або 1%; 

– корупційних ризиків та 

антикорупційної експертизи 

нормативно-правових актів (НПА) –  

5 запитів, або 1%; 

– запобігання корупційним 

правопорушенням – 9 запитів, або 1%; 

– організації та проведення 

антикорупційного навчання – 4 запити, 

або 0,5%; 

– іншого (наявності декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, та прирівняних до них 

осіб у Єдиному державному реєстрі 

декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, зберігання 

та оприлюднення таких декларацій та 

надання їх копій; надання копій наказів 
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та рішень Національного агентства; 

копій запитів з відміткою про 

реєстрацію; роз’яснень з питань 

застосування актів законодавства 

тощо) – 293 запити, або 36%. 

Порушені у запитах на інформацію 

питання належать до компетенції (у 

тому числі запити, які розглядаються 

декількома самостійними 

структурними підрозділами апарату 

Національного агентства): 

– Департаменту запобігання та 

виявлення корупції (116 запитів, або 

14% від загальної кількості запитів); 

– Департаменту з питань дотримання 

законодавства про конфлікт інтересів 

та обмежень щодо запобігання 

корупції (199 запитів, або 24% від 

загальної кількості запитів); 

– Управління проведення спеціальних 

перевірок та моніторингу способу 

життя (Департамент перевірки 

декларацій та моніторингу способу 

життя) (206 запитів, або 25% від 

загальної кількості запитів); 

– Управління проведення обов’язкових 

повних перевірок декларацій  

(27 запитів, або 3% від загальної 

кількості запитів); 

– Управління проведення  повних 

перевірок декларацій (27 запитів, або 

3% від загальної кількості запитів); 

– Департаменту запобігання політичній 

корупції (40 запитів, або 5% від 

загальної кількості запитів); 
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– Департаменту антикорупційної 

політики (37 запитів, або 5% від 

загальної кількості запитів); 

– Управління планово-фінансової 

діяльності, бухгалтерського обліку та 

звітності (66 запитів, або 8% від 

загальної кількості запитів); 

– Управління інформаційно-

аналітичних систем та захисту 

інформації (29 запитів, або 4% від 

загальної кількості запитів); 

– Управління документообігу та 

контролю (162 запити, або 20% від 

загальної кількості запитів); 

– Юридичного управління (56 запитів, 

або 7% від загальної кількості запитів); 

– Управління по роботі з персоналом 

(90 запитів, або 11% від загальної 

кількості запитів); 

– Відділу комунікацій та інформаційної 

політики (14 запитів, або 2% від 

загальної кількості запитів); 

– Управління внутрішнього контролю 

(128 запитів, або 16% від загальної 

кількості запитів); 

– Управління організаційно- 

адміністративного забезпечення  

(28 запитів, або 3% від загальної 

кількості запитів); 

– Управління просвітницької роботи та 

навчальних програм (2 запити, або 

0,2% від загальної кількості запитів); 

– Сектору режимно-секретної роботи  

(2 запити, або 0,2% від загальної 

кількості запитів); 
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– Відділу обробки звернень (контакт-

центр) (1 запит, або 0,1% від загальної 

кількості запитів); 

– головного спеціаліста із запобігання 

та виявлення корупції в Національному 

агентстві (4 запити, або 0,5% від 

загальної кількості запитів). 

У І півріччі 2020 року опрацьовано  

807 (100%) запитів на інформацію, з 

них: 

• 797 запитів, або 98% від 

загальної кількості запитів, що 

надійшли у І півріччі 2020 року, з яких 

205 (25%) виконано раніше строку; 

• 10 запитів, або 11% від загальної 

кількості запитів, що надійшли у грудні 

2019 року, з яких 1 запит (1%) 

виконано раніше строку. 

Серед опрацьованих у І півріччі  

2020 року запитів (у тому числі в 

частині задоволення запиту): 

– вирішено позитивно 489 запитів, або 

61% від загальної кількості 

розглянутих запитів; 

– надано роз’яснень на 347 запитів, або 

43% від загальної кількості 

розглянутих запитів; 

– перенаправлено за належністю   

4 запити, або 1% від загальної кількості 

розглянутих запитів; 

– відмовлено в задоволенні 19 запитів, 

або 2% від загальної кількості 

розглянутих запитів, у тому числі: 

відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 22 Закону 

України «Про доступ до публічної 

інформації» – 18 запитів; 
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відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 22 Закону 

України «Про доступ до публічної 

інформації» – 1 запит; 

відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 22 Закону 

України «Про доступ до публічної 

інформації» – 2 запити. 

Крім того, 16 запитів, або 2% від 

загальної кількості запитів, що 

надійшли у І півріччі 2020 року, – 

запити на інформацію, термін 

виконання яких – липень 2020 року. 

Звіти про розгляд запитів на отримання 

інформації, що надійшли до 

Національного агентства, щомісяця 

оприлюднюються на офіційному 

вебсайті Національного агентства. 

Крім того розроблено проекти 

Положення про забезпечення доступу 

до публічної інформації у 

Національному агентстві та Порядку 

оприлюднення публічної інформації у 

формі відкритих даних, розпорядником 

якої є Національне агентство, які на цей 

час перебувають на погодженні 

16.10 Забезпечення реалізації 

положень Закону України «Про 

звернення громадян» 

Протягом 

року 
Управління 

документообігу 

та контролю 

У встановлені терміни надано 

100% відповідей на звернення 

громадян 

 

Забезпечено відповідно до Закону 

України «Про звернення громадян» 

кваліфікований, об’єктивний і 

своєчасний розгляд заяв, пропозицій і 

скарг громадян, що надійшли до 

Національного агентства, у тому числі 

через Національну систему 

опрацювання звернень, від Державної 

установи «Урядовий контактний 

центр», проведення аналізу звернень 

громадян, що надійшли до 

Національного агентства, а також 

здійснено взаємодію з Державною 
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установою «Урядовий контактний 

центр». 

Детальна інформація щодо роботи зі 

зверненнями громадян, що надійшли 

до Національного агентства, наведена у 

додатку до цього Звіту. 

Зауважимо, що в установлені терміни 

надано 100% відповідей на звернення. 

Звіти про роботу зі зверненнями 

громадян, що надійшли до 

Національного агентства, щомісяця 

оприлюднюються на офіційному 

вебсайті Національного агентства. 

Крім того, розроблено проект 

Інструкції з діловодства за 

зверненнями громадян у 

Національному агентстві, яка 

перебуває на погодженні 

16.11 Проведення поточних ремонтів 

у приміщеннях адміністративної 

будівлі Національного агентства 

ІІ півріччя Управління 

матеріально-

технічного 

забезпечення та 

експлуатації 

Поточні ремонтні роботи 

проведено 

З метою забезпечення проведення 

закупівлі послуги з поточного ремонту 

окремих приміщень адмінбудівлі 

Національного агентства підготовлено 

проект договору, технічні, якісні та 

кількісні характеристики для 

забезпечення проведення процедури 

закупівлі.  

28.05.2020 до Тендерного комітету 

Національного агентства направлено 

пакет документів для здійснення в 

установленому порядку відповідних 

процедурних заходів щодо закупівлі 

послуг 

16.12 Прийняття до сфери управління 

Національного агентства 

нежитлових приміщень 

загальною площею 7 218,3 кв. м 

Квітень-

липень 

Управління 

матеріально-

технічного 

забезпечення та 

Нежитлові приміщення 

прийняті до сфери управління 

Національного агентства після 

відповідного розпорядження 

Відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 21.09.1998  

№ 1482 «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» 
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Керівник Департаменту  

антикорупційної політики                     Дмитро КАЛМИКОВ 

 

 

 

 

 

 

у будівлі за адресою:  

бульв. Дружби народів, 28,  

м. Київ 

експлуатації Кабінетом Міністрів України  та розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 22.04.2020 № 437 «Про 

передачу нежитлових приміщень у  

м. Києві до сфери управління 

Національного агентства з питань 

запобігання корупції» Національне 

агентство підготовило проект акта 

приймання-передачі нежитлового 

приміщення будівлі за адресою:  

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, зі 

сфери управління Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України до 

сфери управління Національного 

агентства 

16.13 Супроводження комплексу 

технічного захисту інформації у 

приміщеннях Національного 

агентства 

Протягом  

року 

Головний 

спеціаліст з 

режимно-

секретної роботи 

Управління 

інформаційно-

аналітичних 

систем та 

захисту 

інформації 

Атестація комплексів ТЗІ та 

інструментальний контроль 

захищеності інформації 

проведені 

Атестація комплексів ТЗІ та 

інструментальний контроль 

захищеності інформації у  

приміщеннях Національного агентства  

проведені 
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Додаток 

до Звіту про виконання Плану роботи 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції на 2020 рік за I півріччя  

(п. п. 16.10 п. 16) 

ЗВІТ  
про роботу зі зверненнями громадян,  що надійшли до  

Національного агентства з питань запобігання корупції 

 за період з 01.01.2020 по 30.06.2020  

№ 

з/п 
Тема звернень  

 

Надійшло звернень  
 

Результати розгляду 

всього 
безпосередньо  

від громадян  

в
ід

 г
р

о
м

ад
я
н

 н
а 

о
со

б
и

ст
о

м
у

 п
р

и
й

о
м

і 

від вищих органів державної 

влади (АПУ, ВРУ, КМУ), 

органів державної влади, 

установ, підприємств  та 

організацій 

в
и

р
іш

е
н

о
 п

о
зи

ти
в
н

о
  

в
ід

м
о

в
л
е
н

о
 у

 

за
д

о
в
о

л
ен

н
і 

 

д
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о
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о
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я
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н

я
  

н
а 
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ії
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о
зг

л
я
д

у
 

п
о

в
ер

н
у
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в
то

р
о

в
і 

 

(с
т.

 с
т.
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7
 З

У
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П
р

о
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ер

н
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н
я
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р
о

м
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я
н

»
) 

н
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р
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л
ен
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за

 

н
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е
ж

н
іс

тю
 в

 і
н

ш
і 

Ц
О

В
В

 (
ст

.7
 З

У
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П
р

о
 

зв
ер

н
ен

н
я
 г

р
о

м
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я
н

»
) 

Н
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п
ід

л
я
га

є 
р

о
зг

л
я
д
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(с
т.

 с
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, 

1
7
 З

У
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П
р
о

 

зв
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н
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н
я
 г

р
о

м
ад

я
н

»
) 

 

н
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о
ч

н
о

 

п
о

ш
то

ю
 

ел
. 

п
о

ш
то
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н
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о
ч

н
о

 

п
о

ш
то

ю
 

ел
. 

п
о

ш
то

ю
 

н
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о
ч

н
о

 

п
о

ш
то

ю
 

ел
. 

п
о

ш
то

ю
 

1 За видами 

Пропозиція 

(зауваження) 

 

- 5 26 - 7 20 - - 1 5 8 - 15 13 - - - 

Заяви 

(клопотання) 
32 347 749 25 184 683 7 - 30 63 369 40 511 251 - 44 11 

Скарга 1 27 59 1 18 54 - - 10 11 15 17 14 33 - 5 3 

2 

 

За ознакою 

надходження 

Первинне 24 354 698 18 326 654 1 - 30 49 366 25 500 270 - 33 - 

Повторне - 2 - 3 3 - - - 13 - 1 1 - - - - - 

Дублетне - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Неодноразове 9 27 136 3 39 87 6 - 13 24 24 24 40 26 - 18 14 

Масове - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3 За суб’єктом 

Індивідуальне 33 370 829 26 334 757 7 - 40 77 384 51 542 292 - 52 14 

Колективне - 7 2 - 4 1 - - 2 - 3 - 4 2 - - - 

Анонімне - 3 3 - 3 3 - - - -  - 4 2 - - - 

 


