
 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
 

 

Н А К А З 

 
_____________                                     Київ                                        № ________ 

 

Про затвердження Технічних умов 

логічного та арифметичного контролю 

декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 

 
 

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 7, ч. 1 ст. 48 та абз. 3 ч. 1 ст. 50 Закону України 

«Про запобігання корупції», на виконання 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, та Порядку 

відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, що подаються працівниками Національного 

агентства з питань запобігання корупції та окремими категоріями осіб, 

визначеними у статті 521 Закону України «Про запобігання корупції», для 

проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки на 

підставі оцінки ризиків, затвердженого наказом Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 29.05.2020 № 229/20, 

 
 

н а к а з у ю : 

 

1. Затвердити Технічні умови логічного та арифметичного контролю 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, що додаються. 

2. Використовувати під час проведення логічного та арифметичного 

контролю декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, відомості з реєстрів, баз даних та інших 

інформаційно-телекомунікаційних систем, отримані до набрання чинності цим 

наказом. 
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3. Управлінню інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації 

застосувати Технічні умови логічного та арифметичного контролю декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, затверджені п. 1 цього наказу, до декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 

поданих після 00 год 00 хв 01.01.2020.  

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Національного агентства з питань запобігання корупції Романа Сухоставця. 

5. Цей наказ набирає чинності з 01.09.2020. 

 

 

Голова Національного агентства 

з питань запобігання корупції                                          Олександр НОВІКОВ 
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