
Додаток 1 

до Антикорупційної програми  

Національного агентства з питань  

запобігання корупції на 2021-2022 роки 

(розділ І) 

 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

актів Національного агентства з питань запобігання корупції з реалізації 

засад загальної відомчої політики  

щодо запобігання та протидії корупції 

 

1. Кодекс етичної поведінки працівників Національного агентства з 

питань запобігання корупції, затверджений рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції 17.05.2019 № 1382, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 14.06.2019 за № 625/33596.  

2. Інструкція з організації та здійснення внутрішнього контролю в 

Національному агентстві з питань запобігання корупції, затверджена наказом 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.10.2020 № 455/20. 

3. Положення щодо механізмів заохочення викривачів та формування  

культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання 

корупції», затверджене наказом Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 20.11.2020 № 531/20. 

4. Вимоги до захисту анонімних каналів зв’язку, через які здійснюються 

повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», 

затверджені наказом Національного агентства з питань запобігання корупції   

від 02.04.2020 № 127/20, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 22.04.2020 

за № 370/34653.  

5. Порядок інформування Національного агентства з питань запобігання 

корупції про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, 

затверджений рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

06.09.2016 № 20, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.10.2016  

за № 1366/29496. 

6. Порядок формування, ведення та оприлюднення (надання) інформації 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, затверджений рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції 10.06.2016 № 3  

(у редакції наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від                 

12.12.2019 року № 168/19), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

15.07.2016 за № 959/29089. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1300-19#n8


7. Порядок здійснення перевірок на доброчесність та моніторингу 

способу життя працівників Національного агентства з питань запобігання 

корупції, затверджений наказом Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 24.12.2020 № 595/20.  

 

 

 
 


