
 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
 

 

 

Н А К А З  

 

_______________                                 Київ                                      № _________ 

 

Про внесення змін до 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 

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання корупції»  

н а к а з у ю: 

1. Внести до 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, затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 05.05.2020 № 172/20, такі зміни: 

1) пункт 1 викласти в такій редакції: 

«1. Цей Порядок визначає технічні правила процесу відбору та 

рекомендований алгоритм взаємодії структурних підрозділів апарату 

Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне 

агентство) при проведенні обов’язкової повної перевірки декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

рекомендований перелік черговості такої перевірки на підставі оцінки ризиків 

відповідно до статей 48, 50 Закону України «Про запобігання корупції»              

(далі – Закон). 
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Цей Порядок поширюється виключно на працівників Національного 

агентства, уповноважених на проведення заходів фінансового контролю, та не  

встановлює норм, що зачіпають права, свободи, законні інтереси, а також 

обов’язки громадян та юридичних осіб, не встановлює організаційно-правових 

механізмів їх реалізації та не є міжвідомчим. Порядок не регулює питання 

кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності суб’єктів 

декларування, здійснення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.»; 

2) пункт 5 доповнити новим підпунктом 5 такого змісту: 

«5) не менше ніж кожна сьома декларація, що відбирається для проведення 

повної перевірки, є декларацією, що відповідає підпункту 6 пункту 4 цього 

Порядку.»; 

3) у тексті Порядку слова «правил логічного та арифметичного контролю» 

замінити словами «логічного та арифметичного контролю»; 

4) у заголовку додатку до Порядку слово «Черговість» замінити словами 

«Рекомендований перелік черговості». 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова Національного агентства  

з питань запобігання корупції                                       Олександр НОВІКОВ 
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