НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
НАКАЗ

_______________

№ ___________
Київ
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Про затвердження Звіту про
виконання Плану роботи
Національного
агентства
з питань запобігання корупції
за 2020 рік
Відповідно до пп. 1, 10 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання корупції»
наказую:
1. Затвердити Звіт про виконання Плану роботи Національного агентства
з питань запобігання корупції за 2020 рік, що додається.
2. Відділу комунікацій та інформаційної політики забезпечити опублікування
Звіту про виконання Плану роботи Національного агентства з питань запобігання
корупції за 2020 рік, 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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства з питань
запобігання корупції
10.03.2021 № 160/21

ЗВІТ
про виконання Плану роботи Національного агентства з питань запобігання корупції
на 2020 рік
№
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
(пп. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
1.1
Проведення
оцінки
І півріччя
Департамент
Оцінку проведено. Основні Проведено
оцінку
ефективності
ефективності
реалізації
антикорупційної результати відображено у реалізації програмних документів у
програмних документів у сфері
політики
проекті Національної доповіді сфері запобігання та протидії корупції.
запобігання та протидії корупції
щодо
реалізації
засад Основні результати відображено у
(Антикорупційної стратегії на
антикорупційної політики у проекті Національної доповіді щодо
2014–2017 роки та Державної
2019 році.
реалізації
засад
антикорупційної
програми з її реалізації, програм
Результати оцінки враховано політики у 2019 році.
та планів дій Урядів у
під час розробки проектів Крім
того,
результати
оцінки
2018 – 2020 роках)
Антикорупційної стратегії на враховувано під час розробки проекту
2020–2024 роки та Державної Закону України «Про засади державної
програми з її реалізації
антикорупційної політики на 2020–
2024 роки».
Зазначені результати оцінки будуть
враховані при підготовці проекту
Державної програми після прийняття
Верховною Радою України Закону
України «Про засади державної
антикорупційної політики на 2020–
2024 роки»
1.2
Проведення аналізу результатів
І півріччя
Департамент
Результати
досліджень Під
час
підготовки
проекту
соціологічних, кримінологічних
антикорупційної проаналізовано.
Основні Національної доповіді щодо реалізації
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та інших досліджень у сфері
корупції (зокрема, з метою
визначення переваг та недоліків
сучасної
антикорупційної
політики, ефективності органів
державної влади та органів
місцевого самоврядування у
різних сферах запобігання та
протидії корупції, потенційних
шляхів покращення державної
антикорупційної політики)

політики

висновки
відображено
у
проекті Національної доповіді
щодо
реалізації
засад
антикорупційної політики у
2019 році, а також враховано
під час розробки проектів
Антикорупційної стратегії на
2020–2024 роки та Державної
програми з її реалізації

засад антикорупційної політики у
2019 році було проаналізовано низку
досліджень, проведених інститутами
громадянського
суспільства
та
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/wpcontent/uploads/2020/05/Proyekt-Natsdopovidi2019.pdf).

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,
проекті
сформульовані
у
Національної
доповіді,
враховано під час розробки

Ці висновки також використано при
підготовці проекту Закону України
«Про засади державної антикорупційної
політики на 2020–2024 роки» та буде
враховано при підготовці проекту
Державної програми з її реалізації
після прийняття Верховною Радою
України Антикорупційної стратегії на
2020–2024 роки
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,
враховувано
під
час
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1.4

Підготовка Звіту про діяльність
Національного
агентства
з
питань запобігання корупції за
2019 рік

ІІ квартал

Департамент
антикорупційної
політики

1.5

Розробка
проекту
Антикорупційної стратегії на
2020–2024 роки, а також його
внесення на розгляд Кабінету
Міністрів України

ІІ квартал

Департамент
антикорупційної
політики

1.6

Розробка проекту Державної
Протягом 6
програми
з
реалізації місяців з дня
Антикорупційної стратегії на
ухвалення
2020–2024 роки, а також його Антикорупцій
внесення на розгляд Кабінету ної стратегії
Міністрів України

1.7

Здійснення

моніторингу

Постійно

Департамент
антикорупційної
політики

Департамент

проектів
Антикорупційної підготовки проекту Закону України
стратегії на 2020–2024 роки та «Про засади державної антикорупційної
Державної програми з її політики на 2020–2024 роки» та буде
реалізації
враховано під час розробки Державної
програми з її реалізації
Звіт
про
діяльність Звіт про діяльність Національного
Національного агентства з агентства за 2019 рік підготовлено та
питань запобігання корупції за оприлюднено на офіційному вебсайті
2019 рік підготовлено та Національного
агентства
за
оприлюднено на вебсайті посиланням:
https://nazk.gov.ua/wpНаціонального агентства
content/uploads/2020/04/Zvit-NAZK-za2019-rik-15.04.2020.pdf
Проект
Антикорупційної Національне агентство розробило та
стратегії на 2020–2024 роки подало до Кабінету Міністрів України
розроблено та подано на проект Закону України «Про засади
розгляд Кабінету Міністрів державної антикорупційної політики
України
на 2020–2024 роки», який після його
схвалення направлено на розгляд
Верховної Ради України (реєстр.
№ 4135 від 21.09.2020 ).
05.11.2020 проект Закону України
прийнято Верховною Радою України в
першому читанні.
Станом на 31.12.2020 здійснювалась
підготовка проекту Закону України до
другого читання
Проект Державної програми з Розробку проекту Державної програми
реалізації
Антикорупційної з реалізації Антикорупційної стратегії на
стратегії на 2020–2024 роки 2020–2024 роки вже розпочато, проте він
розроблено та подано на потребуватиме доопрацювання після
розгляд Кабінету Міністрів прийняття Закону України «Про засади
України
державної антикорупційної політики
на 2020–2024 роки» (реєстр. № 4135 від
21.09.2020), який станом на 31.12.2020
готується у Верховній Раді України до
другого читання
Моніторинг здійснено. Його На постійній основі здійснюється
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антикорупційної
політики

реалізації
антикорупційної
політики (в тому числі із
залученням
представників
громадськості)
1.8

1.9

1.10

1.11

Координація виконання іншими
органами
влади
Антикорупційної стратегії на
2020–2024 роки та Державної
програми з її реалізації (у разі
ухвалення таких документів)
Проведення
оцінки
ефективності
реалізації
Антикорупційної стратегії на
2020–2024 роки та Державної
програми з її реалізації (у разі
ухвалення таких документів)
Розробка пропозицій щодо
удосконалення законодавства у
частині запобігання та протидії
корупції (що випливає із змісту
Антикорупційної стратегії та
Державної програми з її
реалізації)
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

Грудень

Департамент
антикорупційної
політики

ІІІ – ІV
квартали

Департамент
антикорупційної
політики

Постійно

Департамент
антикорупційної
політики

результати відображено у
проекті Національної доповіді
щодо
реалізації
засад
антикорупційної політики у
2020 році
Заходи
Антикорупційної
стратегії
та
Державної
програми на її виконання
впроваджуються
Оцінку
проведено.
Її
результати відображено у
проекті Національної доповіді
щодо
реалізації
засад
антикорупційної політики у
2020 році
Пропозиції розроблені та
подані до Кабінету Міністрів
України, Комітету Верховної
Ради України з питань
антикорупційної політики чи
інших зацікавлених суб’єктів
Пропозиції до проектів подані
до Кабінету Міністрів України,
профільних
комітетів
Верховної Ради України

моніторинг реалізації антикорупційної
політики (в тому числі із залученням
представників громадськості)
Виконання зазначених заходів буде
можливим
після
затвердження
Верховною
Радою
України
Антикорупційної стратегії та прийняття
Кабінетом Міністрів України Державної
програми з її реалізації
Виконання зазначених заходів буде
можливим
після
затвердження
Верховною
Радою
України
Антикорупційної стратегії та прийняття
Кабінетом Міністрів України Державної
програми з її реалізації
Виконання зазначених заходів буде
можливим
після
затвердження
Верховною
Радою
України
Антикорупційної стратегії та прийняття
Кабінетом Міністрів України Державної
програми з її реалізації
Протягом 2020 року Національне
агентство здійснювало опрацювання
проектів нормативно-правових актів, у
тому числі на наявність в їхніх
положеннях корупціогенних факторів,
направлених центральними органами
виконавчої влади, Кабінетом Міністрів
України та профільними комітетами
Верховної
Ради
України
до
Національного агентства на погодження.
За
результатами
опрацювання
Національне агентство підготувало
47 висновків
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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

2. Нормопроектна діяльність
(п. 4 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
2.1
Затвердження
Порядку
ІІ квартал
Департамент
проведення
Національним
запобігання
агентством з питань запобігання
та виявлення
корупції перевірок організації
корупції
роботи
із
запобігання
і
виявлення корупції

Висновки підготовлено на
100%
законопроектів,
ідентифікованих як такі, що
можуть вплинути на державну
антикорупційну політику чи на
стан корупції в Україні

Протягом 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
компетенції Національного агентства,
у тому числі на предмет наявності у
їхніх положеннях корупціогенних
факторів.
За
результатами
опрацювання
Національне агентство підготувало
38 висновків (що становить 100% від
тих законопроектів, що могли бути
прийняті Верховною Радою України та
могли
вплинути
на
державну
антикорупційну політику чи на стан
корупції в Україні)

Порядок
затверджено
та Порядок
затверджено
наказом
зареєстровано в Міністерстві Національного агентства від 27.05.2020
юстиції України
№ 223/20 та зареєстровано в
Міністерстві
юстиції
України
12.06.2020 за № 520/34803.
Порядок
проведення
перевірок
організації роботи із запобігання і
виявлення корупції розроблено та
затверджено на виконання п. 7 ч. 1
ст. 12 Закону України
«Про
запобігання корупції» (далі – Закон)
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
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2.2

Затвердження Порядку внесення
приписів
Національним
агентством з питань запобігання
корупції

ІІ квартал

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

2.3

Затвердження
Типового
положення про уповноважений
підрозділ (уповноважену особу)
з
питань
запобігання
та
виявлення корупції

ІІ квартал

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

2.4

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
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

ІІ квартал

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

2.5

Порядок
затверджено
та Порядок
затверджено
наказом
зареєстровано в Міністерстві Національного агентства від 04.05.2020
юстиції України
№ 167/20 та зареєстровано в
Міністерстві
юстиції
України
19.05.2020 за № 450/34733 (чинний
станом на 31.12.2020, однак потребує
актуалізації у зв’язку з Рішенням
Конституційного Суду України від
27.10.2020 № 13-р/2020)
Типове
положення Типове
положення
затверджено
затверджено та зареєстровано наказом Національного агентства від
в Міністерстві юстиції України 17.03.2020 № 102/20 та зареєстровано в
Міністерстві
юстиції
України
21.04.2020 за № 361/34644 (чинний
станом на 31.12.2020, однак потребує
актуалізації у зв’язку з Рішенням
Конституційного Суду України від
27.10.2020 № 13-р/2020)
Порядок
затверджено
та Порядок
затверджено
наказом
зареєстровано в Міністерстві Національного агентства від 17.03.2020
юстиції України
№ 100/20, зареєстровано у Міністерстві
юстиції
України
22.04.2020
за
№ 371/34654

Положення затверджено та Обов’язкові
вимоги
затверджено
зареєстровано в Міністерстві наказом Національного агентства від
юстиції України
24.03.2020 № 112/20 та зареєстровано в
Міністерстві
юстиції
України
21.04.2020 за № 363/34646 (чинний
станом на 31.12.2020, однак потребує
актуалізації у зв’язку з Рішенням
Конституційного Суду України від
27.10.2020 № 13-р/2020)

7
2.6

Перегляд
Методології
оцінювання
корупційних
ризиків у діяльності органів
влади, затвердженої рішенням
Національного
агентства
з
питань запобігання корупції від
02.12.2016 №126, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України
28.12.2016 за № 1718/29848

IV квартал

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

2.7

Перегляд
Типової
антикорупційної
програми
юридичної особи, затвердженої

IV квартал

Департамент
запобігання

Методологію
оцінювання
корупційних
ризиків
переглянуто.
Зміни
затверджено та зареєстровано
в Міністерстві юстиції України

Перегляд методології станом на кінець
звітного року ще не завершено у
зв’язку із значним операційним
навантаженням
працівників,
неукомплектованістю
штатної
чисельності та керівного складу
Управління
координації
уповноважених
підрозділів
та
виконання антикорупційних програм
(станом на 31.12.2020 в Управлінні
працювали 10 з 17 працівників. У
зв’язку з COVID-19 конкурси на
зайняття
вакантних
посад
не
проводилися.).
У 2020 році досліджено різні моделі
управління корупційними ризиками,
які впроваджено у країнах СхідноПівденної Європи, Нідерландах та
Австралії. Розроблено такі розділи
методології:
основні
поняття,
принципи,
антикорупційна
інфраструктура та ролі учасників
процесу управління корупційними
ризиками в органі влади, підготовка до
оцінювання ризиків, вимоги до
антикорупційної програми та її змісту.
Методологію планується затвердити та
подати на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України у
I кварталі 2021 року. Наразі діє
Методологія оцінювання корупційних
ризиків у діяльності органів влади,
затверджена рішенням Національного
агентства від 02.12.2016 № 126
Типову
антикорупційну Перегляд типової програми станом на
програму юридичної особи кінець звітного року ще не завершено
переглянуто, приведено у у зв’язку із значним операційним

8
рішенням
Національного
агентства з питань запобігання
корупції від 02.03.2017 року
№ 75, зареєстрованим
у
Міністерстві юстиції України
09.03.2017 за № 326/30194

та виявлення
корупції

відповідність
до
вимог
чинного законодавства та
подано
до
Міністерства
юстиції України на державну
реєстрацію

навантаженням
працівників,
неукомплектованістю
штатної
чисельності та керівного складу
Управління
координації
уповноважених
підрозділів
та
виконання антикорупційних програм
(станом на 31.12.2020 в Управлінні
працювали 10 з 17 працівників. У
зв’язку з COVID-19 конкурси на
зайняття
вакантних
посад
не
проводилися.). Крім того, процес
розроблення
типової
програми
здійснюється робочою групою, яка
складається з представників комплаєнс
служб державного та приватного
сектору економіки, які діють на
громадських
засадах,
тому
опрацювання
кожного
розділу
програми членами робочої групи
потребує значного часу.
У 2020 році розроблено структуру
типової програми, а також такі її
розділи: преамбула, терміни, загальні
положення, заборонені практики,
норми професійної етики, права та
обов’язки засновників (учасників),
членів наглядової ради, органів
управління, керівників всіх рівнів,
працівників та посередників компанії,
правовий статус Уповноваженого,
порядок
звітування,
оцінка
корупційних ризиків, проходження
періодичного
антикорупційного
навчання
менеджментом
та
працівниками
компанії,
надання
працівникам
роз’яснень
та
консультацій
Уповноваженим,

9

2.8

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
08.12.2017 № 1379, зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України
22.01.2018 за № 87/31539 (зі
змінами)

IV 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,
приведено у відповідність до
вимог чинного законодавства
та подано до Міністерства
юстиції України на державну
реєстрацію в Міністерстві
юстиції України

запобігання
та
врегулювання
конфлікту інтересів, політика ділової
гостинності.
Типову
програму
планується затвердити та подати на
державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України у I кварталі 2021 року.
Розробка
нової
Типової
антикорупційної програми юридичної
програми
здійснюється
шляхом
залучення (у формі робочої групи)
представників
Ради
–
бізнес
омбудсмена,
антикорупційних
уповноважених
державного
та
приватного секторів господарювання,
юристів
відомих
українських
юридичних фірм. Наразі є чинною
Типова антикорупційна програма
юридичної
особи,
затверджена
рішенням Національного агентства від
02.03.2017 № 75
Перегляд Порядку станом на кінець
звітного року ще не завершено у
зв’язку із значним операційним
навантаженням
працівників,
неукомплектованістю
штатної
чисельності та керівного складу
Управління
координації
уповноважених
підрозділів
та
виконання антикорупційних програм
(станом на 31.12.2020 в Управлінні
працювали 10 з 17 працівників. У
зв’язку з COVID-19 конкурси на
зайняття
вакантних
посад
не
проводилися.).
Порядок погодження Національним
агентством антикорупційних програм
планується затвердити після набрання
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2.9

Участь у розробці нової редакції
Закону України «Про політичні
партії в Україні»

Грудень

Департамент
запобігання
політичній
корупції

Нову редакцію Закону України
«Про політичні партії в
Україні» розроблено

Департамент
антикорупційної
політики

2.10

2.11

Затвердження форми та порядку
подання звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і
зобов’язання
фінансового
характеру

Квітень

Департамент
запобігання
політичній
корупції

Форму та порядок затверджено
та
зареєстровано
в
Міністерстві юстиції України

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
затверджено
та
зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

чинності оновленою методологією
управління корупційними ризиками у
діяльності органів влади
Протягом 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 в
Україні» (у роботі вказаної групи взяв
участь представник Департаменту
запобігання
політичній
корупції
Національного агентства). На кінець
року проект Закону України «Про
політичні партії в Україні» розроблено
в новій редакції та направлено до
Венеціанської комісії для надання
висновку
про
відповідність
зазначеного проекту Закону України
європейським стандартам та цінностям
Форма та Порядок подання Звіту
затверджено 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»,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 27.03.2020 за № 309/34592
Наказом Національного агентства від
11.09.2020 № 400/20 затверджено
Порядок
проведення
перевірки
звітності політичних партій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, а також форму
висновку,
що
складається
за
результатами такої перевірки. Листом
Міністерства юстиції України від
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2.12

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»
Затвердження
Порядку
здійснення заходів фінансового
контролю в Державному бюро
розслідувань стосовно окремих
категорій осіб

10.11.2020 № 1712/23336-26-20/10.11.2
зазначений наказ повернуто на
доопрацювання
без
державної
реєстрації у зв’язку із Рішенням
Конституційного Суду України від
27.10.2020 № 13-р/2020.
У зв’язку із зазначеним Рішенням
Конституційного Суду України цей
наказ скасовано (наказ Національного
агентства від 09.12.2020 № 562/20)
Наказ про внесення змін Наказ Національного агентства від
зареєстровано в Міністерстві 28.05.2020 № 225/20 «Про визначення
юстиції України
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

Червень

Департамент
запобігання
політичній
корупції

До 01 червня

Управління
внутрішнього
контролю

Порядок затверджено

2.14

Затвердження
Порядку
здійснення заходів фінансового
контролю
в
Управлінні
державної охорони України
стосовно окремих категорій осіб

До 01 червня

Управління
внутрішнього
контролю

Порядок затверджено

2.15

Затвердження
Порядку
здійснення заходів фінансового
контролю
в
Державній

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
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Порядок
затверджено
наказом
Національного агентства від 30.03.2020
№ 4-дск, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 10.04.2020 за № 276/34559
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Порядок
затверджено
наказом
Національного агентства від 31.03.2020
№ 6-дск, зареєстровано в Міністерстві

12
прикордонній службі України
стосовно окремих категорій осіб

2.16

Затвердження
Порядку
здійснення заходів фінансового
контролю в Національній поліції
України
стосовно
окремих
категорій осіб

До 01 червня

Управління
внутрішнього
контролю

Порядок затверджено

2.17

Затвердження
Порядку
здійснення заходів фінансового
контролю
в
Державній
фіскальній
службі
України
стосовно окремих категорій осіб

До 01 червня

Управління
внутрішнього
контролю

Порядок затверджено

2.18

Затвердження
Порядку
здійснення заходів фінансового
контролю
в
Державній
кримінально-виконавчій службі
України
стосовно
окремих
категорій осіб

До 01 червня

Управління
внутрішнього
контролю

Порядок затверджено

2.19

Затвердження
Порядку
здійснення заходів фінансового
контролю
стосовно
співробітників кадрового складу
розвідувальних органів України,
осіб, які претендують на зайняття
таких посад, а також осіб, які

До 01 червня

Управління
внутрішнього
контролю

Порядок затверджено

юстиції України 10.04.2020 за № 337/34620
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Порядок
затверджено
наказом
Національного агентства від 31.03.2020
№ 7-дск, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 10.04.2020 за № 338/34621
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Порядок
затверджено
наказом
Національного агентства від 08.04.2020
№ 10-дск, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 21.04.2020 за № 365/34648
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Порядок
затверджено
наказом
Національного агентства від 28.04.2020
№ 11-дск, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 07.05.2020 за № 417/34700
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Порядок
затверджено
наказом
Національного агентства від 02.04.2020
№ 8-дск, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 07.05.2020 за № 416/34699
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
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2.20

2.21

2.22

2.23

припинили діяльність в цих
органах
Затвердження
Порядку
здійснення заходів фінансового
контролю в Національному
антикорупційному бюро України
стосовно окремих категорій осіб

Внесення змін до Порядку
здійснення заходів фінансового
контролю в Службі безпеки
України
стосовно
окремих
категорій осіб, затвердженого
рішенням
Національного
агентства від 19.07.2019 № 2167дск,
зареєстрованим
у
Міністерстві юстиції України
27.08.2019 за № 969/33948
Розробка та затвердження нової
редакції Порядку проведення
контролю та повної перевірки
декларації
особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування

Затвердження Порядку відбору
декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування,
для проведення їх обов’язкової

До 01 червня

Управління
внутрішнього
контролю

До 01 червня

Управління
внутрішнього
контролю

ІІ квартал

Юридичне
управління
Управління
проведення
обов’язкових
повних
перевірок

ІІ квартал

Управління
проведення
повних
перевірок
Управління
проведення
обов’язкових
повних
перевірок

Порядок затверджено

Порядок
затверджено
наказом
Національного агентства від 13.05.2020
№ 12-дск, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 27.05.2020 за № 472/34755
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Зміни до Порядку внесено та Зміни до Порядку внесено наказом
зареєстровано в Міністерстві Національного агентства від 31.03.2020
юстиції України
№ 5-дск, зареєстровано в Міністерстві
юстиції України 21.04.2020 за № 364/34647
(чинний станом на 31.12.2020, однак
потребує актуалізації у зв’язку з
Рішенням
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Нову
редакцію
Порядку
розроблено, затверджено і
зареєстровано в Міністерстві
юстиції України

Порядок затверджено

Порядок проведення контролю та
повної перевірки декларації особи,
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 (чинний станом на
31.12.2020, однак потребує актуалізації
у зв’язку з Рішенням Конституційного
Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Порядок відбору декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
для проведення їх обов’язкової повної
перевірки та визначення черговості
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повної перевірки та визначення
черговості такої перевірки на
підставі оцінки ризиків

Управління
проведення
повних
перевірок
Юридичне
управління

2.24

Затвердження
Порядку
автоматизованого
розподілу
обов’язків
з
проведення
перевірок між уповноваженими
особами
Національного
агентства

До 01 червня

Юридичне
управління

Порядок затверджено

Управління
проведення
обов’язкових
повних
перевірок
Управління
проведення
повних
перевірок

2.25

Затвердження
Порядку
отримання
Національним
агентством з питань запобігання
корупції інформації з Єдиного
реєстру досудових розслідувань

Грудень

Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації
Департамент
запобігання та
виявлення
корупції
Управління
проведення
обов’язкових
повних
перевірок
Управління
проведення

Порядок
спільним
Генерального
Голови
агентства

затверджено
наказом
прокурора і
Національного

такої перевірки на підставі оцінки
ризиків
затверджено
наказом
Національного агентства від 05.05.2020
№ 172/20
(чинний
станом
на
31.12.2020, однак потребує актуалізації
у зв’язку з Рішенням Конституційного
Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020)
Порядок автоматизованого розподілу
обов’язків з проведення перевірок між
уповноваженими особами Національного
агентства
затверджено
наказом
Національного агентства від 29.05.2020
№ 231/20
(чинний
станом
на
31.12.2020, однак потребує актуалізації
у зв’язку з Рішенням Конституційного
Суду України від 27.10.2020 № 13-р/2020)

Проект
Порядку
отримання
Національним агентством інформації з
Єдиного
реєстру
досудових
розслідувань розроблено та в робочому
порядку
передано
до
Офісу
Генерального прокурора України.
Наразі триває процедура узгодження
механізму доступу до Єдиного реєстру
досудових розслідувань з Офісом
Генерального прокурора
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повних
перевірок
Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

2.26

Актуалізація форми та порядку
подання звіту політичної партії
про майно, доходи, витрати і
зобов’язання
фінансового
характеру

Грудень

Юридичне
управління
Департамент
запобігання
політичній
корупції

Нову редакцію форми та
порядку
подання
Звіту
затверджено та подано до
Міністерства юстиції України
на державну реєстрацію

Національним агентством розроблено
актуалізовану форму та порядок
подання звіту політичної партії про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, які не було
затверджено у зв’язку з прийняттям
Конституційним
Судом
України
Рішенням від 27.10.2020 № 13-р/2020,
яким визнано неконституційним низку
положень Закону України «Про
запобігання корупції», зокрема що
стосувались
повноважень
Національного
агентства,
щодо
державної реєстрації нормативноправових
актів
Національного
агентства.
Станом на 31.12.2020 здійснювались
заходи
щодо
доопрацювання
зазначеного нормативно - правового
акта
з
урахуванням
положень
прийнятого Закону України від
15.12.2020 № 1079-ІХ «Про внесення
змін в Закон України «Про запобігання
корупції»
щодо
відновлення
інституційного механізму запобігання
корупції»
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2.27

Розробка
та
затвердження
Методичних
рекомендацій
щодо проведення підготовчих
заходів з проведення перевірки
звітів політичних партій

Грудень

Департамент
запобігання
політичній
корупції

3. Дослідження стану корупції
(п. 5 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
3.1
Сприяння
проведенню
І півріччя
Департамент
опитування щодо рівня корупції
2020 року
антикорупційної
в
Україні
відповідно
до
політики
Методики
стандартного
опитування щодо рівня корупції
в Україні із залученням проектів
міжнародної
технічної
допомоги.

Методичні
затверджено

рекомендації Національним агентством розроблено
Методичні
рекомендації
щодо
проведення підготовчих заходів з
проведення
перевірки
звітів
політичних партій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру, які не затверджено у зв’язку
з прийняттям Конституційним Судом
України
Рішенням від 27.10.2020
№
13-р/2020,
яким
визнано
неконституційним низку положень
Закону України «Про запобігання
корупції», зокрема що стосувались
повноважень Національного агентства,
щодо
державної
реєстрації
нормативно-правових
актів
Національного агентства.
Станом на 31.12.2020 здійснювались
заходи
щодо
доопрацювання
зазначеного нормативно - правового
акта
з
урахуванням
положень
прийнятого Закону України від
15.12.2020 № 1079-ІХ «Про внесення
змін в Закон України «Про запобігання
корупції»
щодо
відновлення
інституційного механізму запобігання
корупції»

Опитування
щодо
рівня
корупції в Україні відповідно
до
зазначеної
Методики
проведено. Отримані дані
опрацьовано та враховано під
час
розробки
проектів
Антикорупційної стратегії на

Опитування щодо рівня корупції в
Україні
протягом
березня-квітня
2020 року провела соціологічна
компанія Info Sapiens за підтримки
Антикорупційної
ініціативи
Європейського Союзу в Україні
(EUACI).

17
Презентація та обговорення
результатів опитування

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

2020–2024 роки та Державної
програми з її реалізації.
Презентація та обговорення
результатів опитування щодо
рівня корупції в Україні
відбулися

ІІ півріччя
2020 року

Департамент
антикорупційної
політики

Зміни внесено. Методика дає
можливість
здійснювати
якісне дослідження кількісних
та якісних показників корупції
в Україні

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
роки; що українці думають про
ефективність
антикорупційної
діяльності;
наскільки
населення
обізнане з поняттям «корупція» та
антикорупційними
заходами,
які
реалізуються в Україні.
Отримані дані враховано під час
підготовки проекту Антикорупційної
стратегії на 2020–2024 роки.
Надалі зазначені висновки буде також
враховано під час підготовки проекту
Державної програми з її реалізації
після прийняття Верховною Радою
України Антикорупційної стратегії на
2020–2024 роки
Концепція організації проведення
Національним
агентством
соціологічного
дослідження
передбачає отримання релевантних
даних щодо, насамперед, показників
корупційного досвіду в окремих
сферах суспільного життя та реалізації
відповідної політики на державному,
регіональному чи місцевому рівні, а
також показників сприйняття корупції.
Внесення
змін
до
Методики
стандартного опитування щодо рівня
корупції
в
Україні
зумовлено
необхідністю визначення пріоритетних
сфер щодо запобігання та протидії
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корупції в Україні на 2021–2024 роки, де
дослідження показників корупційному
досвіду проводитиметься серед окремих
груп респондентів.
На першому етапі реалізації концепції
розроблено Методологію проведення
експертного опитування щодо оцінки
рівня
корупції
в
Україні,
за
результатами проведення якого на
початку 2021 року буде визначено такі
пріоритетні
сфери
дослідження,
проведено їх розподіл за компонентами
соціологічного
дослідження
з
відповідним
відображенням
в
Методиці напрямків та механізму
дослідження в сферах.
Проведення соціологічного опитування,
відповідно до Методики, передбачається
за підтримки Антикорупційної ініціативи
Європейського Союзу в Україні (EUACI).
Для підготовки Методології проведення
експертного опитування щодо оцінки
рівня корупції в Україні та Методики
стандартного опитування щодо рівня
корупції в Україні залучено експерта
Антикорупційної
ініціативи
Європейського Союзу в Україні
(EUACI)
4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
(пп. 6, 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
4.1
Здійснення моніторингу та
Протягом
Департамент з
контролю за дотриманням
року
питань
особами, уповноваженими на
дотримання
виконання функцій держави або
законодавства
місцевого самоврядування, та
про конфлікт
прирівняними до них особами
інтересів та
вимог Закону України «Про
обмежень щодо

Кількість
складених
протоколів
про
адміністративні
правопорушення,
кількість
внесених
приписів
та
надісланих вимог (листів)
щодо
виявлення
та/або

Протягом 2020 року кількість вжитих
заходів реагування:
– складених
протоколів
про
адміністративні правопорушення –
239, з них: протоколи за ч. 1
ст. 1724 Кодексу України про
адміністративні правопорушення (далі

19
запобігання корупції» щодо
запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів

запобігання
корупції

врегулювання
інтересів

конфлікту – КУпАП) – 6, за ч. 2 ст. 1724 КУпАП –
19, за ч. 1 ст. 1725 КУпАП – 3, за ч. 1 ст.
1727 – 99, за ч. 2 ст. 1727 КУпАП –107,
за ст. 18846 КУпАП – 5;
– внесених приписів – 31;
– надісланих вимог (листів) щодо
виявлення
та/або
врегулювання
конфлікту інтересів – 95
4.2
Надання роз’яснень (участь у
Протягом
Департамент з
Роз’яснення надано
Протягом 2020 року у межах компетенції
наданні роз’яснень), методичної
року
питань
надано роз’яснення:
та консультаційної допомоги з
дотримання
– щодо застосування вимог Закону
питань, віднесених до
законодавства
України «Про запобігання корупції»
компетенції Департаменту
про конфлікт
(п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону) – 556;
інтересів та
– щодо наявності/відсутності конфлікту
обмежень щодо
інтересів (ч. 5 ст. 28 Закону) –339;
запобігання
– щодо порядку дій особи, яка не має
корупції
безпосереднього керівника (ч. 3 ст. 28
Закону) – 47
5. Аналіз корупційних ризиків, підготовка, погодження і виконання антикорупційних програм та проведення перевірок
(пп. 7, 12 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
5.1
Проведення
перевірок
Протягом
Департамент
Кількість
проведених Протягом 2020 року проведено
організації роботи із запобігання
року
запобігання
перевірок та вжитих заходів за 80 перевірок організації роботи із
і виявлення корупції
та виявлення
їх результатами
запобігання і виявлення корупції в
корупції
державних органах, органах влади
Автономної Республіки Крим, органах
місцевого самоврядування, юридичних
особах публічного права та юридичних
особах, зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону
України «Про запобігання корупції».
Перевірки проведено відповідно до п. 7
ч. 1 ст. 12 Закону України «Про
запобігання корупції» (чинного до
27.10.2020),
Порядку
проведення
перевірок організації роботи із
запобігання і виявлення корупції,
затвердженого наказом Національного
агентства від 27.05.2020 № 223/20 «Про
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затвердження»,
зареєстровано
в
Міністерстві
юстиції
України
12.06.2020 за № 520/34803, та Плану
перевірок,
погодженого
Головою
Національного агентства 01.07.2020,
яким
передбачено
проведення
12 перевірок державних органів. У
зв’язку
з
прийняттям
Рішення
Конституційного Суду України від
27.10.2020 № 13-р/2020 припинено
проведення 8 перевірок, з яких
1 – позапланова. Результати проведених
планових перевірок, здійснених з
виходом на об’єкти, опубліковано на
офіційному вебсайті Національного
агентства (https://nazk.gov.ua/uk/monitoryngdiyalnosti-natsionalnogo-agenstva/).

5.2

Надання методичної допомоги
щодо виявлення та оцінки
державними органами, органами
влади Автономної Республіки

Постійно
протягом
року

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

Кількість
консультацій,
роз’яснень

Однак у зв’язку із запровадженням
Урядом жорсткого карантину (COVID19) та надалі – адаптивного карантину
75 перевірок проведено також шляхом
направлення запитів та опрацювання
отриманих документів (з метою
перевірки інформації у повідомленнях,
зверненнях) відповідно до пп. 1, 6 ч. 1
ст. 12 Закону України
«Про
запобігання корупції», чинних до
27.10.2020.
Результати
проведених
планових
перевірок, здійснених з виходом на
об’єкти, опубліковано на офіційному
вебсайті Національного агентства
(https://nazk.gov.ua/uk/monitoryngdiyalnosti-natsionalnogo-agenstva/ )
наданих Протягом
року
надано
232
консультації, у тому числі роз’яснення
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5.3

5.4

Крим,
органами
місцевого
самоврядування
корупційних
ризиків у своїй діяльності та
реалізації ними заходів щодо їх
усунення,
у
тому
числі
підготовки
та
виконання
антикорупційних програм
Збір та аналіз інформації щодо
виконання
антикорупційних
програм державних органів,
органів
влади
Автономної
Республіки
Крим,
органів
місцевого самоврядування

Погодження антикорупційних
програм державних органів,
органів
влади
Автономної
Республіки
Крим,
органів
місцевого самоврядування

Грудень

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

Постійно
протягом
року

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

Інформаційна
(аналітична) У 2020 році проведено аналіз
довідка підготовлена
інформації
щодо
виконання
антикорупційних програм органів
влади за I півріччя 2020 року.
Підготовлено аналітичну довідку, яка
буде доопрацьована за результатами
отримання Національним агентством
інформації за II півріччя 2020 року.
Аналітичні дані використовувалися під
час підготовки розділу «Управління
корупційними ризиками» дослідження
«Ефективність
державних
антикорупційних
уповноважених»
(опубліковано на сайті Національного
агентства
за
посиланням:
https://cutt.ly/3j59bp0)
Протягом визначеного терміну Антикорупційні програми органів
опрацьовано 100% наданих на влади аналізуються відповідно до
погодження антикорупційних Порядку
підготовки,
подання
програм
антикорупційних
програм
на
погодження
до
Національного
агентства з питань запобігання
корупції та здійснення їх погодження,
затвердженого
рішенням
Національного агентства від 08.12.2017
№ 1379. Станом на 31.12.2020
Національним агентством видано:
37
наказів
про
погодження
антикорупційної програми та 34 накази
про
відмову
у
погодженні
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5.5

Узагальнення
пропозицій
органів влади щодо зовнішніх
корупційних
ризиків,
які
полягають у недосконалості
нормативно-правових актів

Вересень

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

(непогодження)
антикорупційної
програми.
У 2020 році із 166 суб’єктів
затвердження
антикорупційних
програм:
– 122 (73%) – мають погоджені
антикорупційні програми;
– 44 (27%) – відсутні погоджені
антикорупційні програми
Пропозиції узагальнено та Підготовлено та розміщено на вебсайті
надано рекомендації щодо Національного агентства узагальнення
усунення
недосконалості зовнішніх корупційних ризиків, які
нормативно-правових актів
полягають
у
недосконалості
нормативно-правових
актів.
Узагальнення
розраховано
для
використання в роботі суб’єктами
затвердження
антикорупційних
програм. Дослідження проведено
шляхом вивчення антикорупційних
програм, затверджених Національним
агентством за період з 01.01.2020 по
01.09.2020.
Метою узагальнення є вивчення
практик
суб’єктів
затвердження
антикорупційних
програм
щодо
аналізу зовнішнього середовища під
час проведення оцінки ризиків та
виявлення корупційної вразливості у
своїй діяльності.
Матеріали узагальнення розміщено на
офіційному вебайті Національного
агентства
(https://nazk.gov.ua/wpcontent/uploads/2020/10/Risks.pdf),
направлено у жовтні 2020 на розгляд
органам
державної
влади,
які
ідентифікували зовнішні корупційні
ризики,
що
полягають
у
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недосконалості нормативно-правових
актів при складанні антикорупційних
програм,
для
опрацювання
та
врахування
під
час
виконання
запланованих заходів
6. Фінансовий контроль
(пп. 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 як 1 000
повних перевірок декларацій, з
яких 600 – декларації, подані
службовими особами, які
займають відповідальне та
особливо
відповідальне
становище.
Завершено не менш як 10%
повних перевірок декларацій з
виявленням
завідомо
недостовірних відомостей у
декларації, які відрізняються
від достовірних на суму від 100
до 250 прожиткових мінімумів
для працездатних осіб.
Завершено не менш як 5%
повних перевірок декларацій з
виявленням
недостовірних
відомостей у декларації, якщо
такі відомості відрізняються
від достовірних на суму понад
250 прожиткових мінімумів
для працездатних осіб.
Завершено не менше як 80%
повних перевірок декларацій у
строки,
визначені
Національним агентство

Національним
агентством
повні
перевірки декларацій завершені 100% у
строки,
визначені
Національним
агентство.
З 06.05.2020 щодо 838 суб’єктів
декларування розпочато проведення
повних перевірок 998 декларацій, з
яких
843
(84,5%)
декларацій
службових
осіб,
які
займають
відповідальне
та
особливо
відповідальне становище.
Станом на 27.10.2020 перевірку
завершено щодо 443 декларацій, з яких
362 (81,7%) декларацій службових
осіб, які займають відповідальне та
особливо відповідальне становище.
Ураховуючи рішення Конституційного
Суду
України
від
27.10.2020
№
13-р/2020,
яким
визнано
неконституційними окремі положення
Закону України «Про запобігання
корупції», проведення 555 перевірок не
завершені, з яких 481 (86,7%)
декларацій службових осіб, які
займають відповідальне та особливо
відповідальне становище.
За результатами повної перевірки
декларацій порушення виявлені в 420
деклараціях (96,3%), зокрема, з яких у:
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6.2

6.3

Вжиття
заходів
щодо
притягнення
осіб
до
відповідальності
у
разі
виявлення
ознак
правопорушення
за
результатами проведення повної
перевірки декларацій

Проведення
спеціальних
перевірок стосовно осіб, які

Протягом
року

Управління
проведення
обов’язкових
повних
перевірок
Управління
проведення
повних
перевірок

Протягом
року

Управління
проведення

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.
Опрацьовано 100% запитів на
проведення
спеціальної

– 184
деклараціях
недостовірні
відомості відрізнялися від достовірних
на суму до 100 прожиткових мінімумів
для працездатних осіб, або 43,8% від
загальної
кількості
завершених
перевірок;
– 35
деклараціях
недостовірні
відомості відрізнялися від достовірних
на суму від 100 до 250 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб, або
8,3%
від
загальної
кількості
завершених перевірок;
– 96
деклараціях
недостовірні
відомості відрізнялися від достовірних
на суму понад 250 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб, або
22,9%
від
загальної
кількості
завершених перевірок
Управлінням проведення обов’язкових
повних перевірок за результатами
проведених повних перевірок у:
– 35 деклараціях виявлені
ознаки
адміністративного правопорушення,
пов’язаного з корупцією, передбачені
ч. 4 ст. 1726 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, з
яких складені та направлені до суду
9 протоколів про адміністративні
правопорушення, та 14 матеріалів
скеровані до Національної поліції
України для вжиття заходів;
– 96 деклараціях виявлені ознаки
правопорушення,
пов’язані
з
корупцією, передбачені ст. 3661
Кримінального кодексу України
Протягом 2020 року опрацьовано
13 315 (100%) запитів на проведення
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6.4

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
місцевого самоврядування, за
минулий рік
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

спеціальних
перевірок та
моніторингу
способу життя

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

Управління
проведення
спеціальних
перевірок та
моніторингу
способу життя

Складено
протоколи
про
адміністративні
правопорушення та скеровано
адміністративні
матеріали
уповноваженим органам (за
наявністю підстав)

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 надано в
терміни, визначені Законом

Протягом 2020 року, до прийняття
Рішення
Конституційного
Суду
України від 27.10.2020 № 13-рп,
спеціально уповноважені суб’єкти в у
сфері протидії корупції склали та
направили
245
обґрунтованих
висновків про виявлення ознак
Направлено до компетентних кримінального
правопорушення,
органів обґрунтовані висновки передбаченого ст. 3661 Кримінального
про
виявлення
ознак кодексу України.
кримінального
Окрім того, уповноважені особи склали
правопорушення
128 протоколів про адміністративні
правопорушення,
пов’язані
з
корупцією, стосовно посадових осіб,
які
займають
відповідальне
та
особливо відповідальне становище, з
яких 53 – за порушення вимог ч. 2 ст.
52 Закону України «Про запобігання
корупції» та 75 – за порушення ч.ч. 1, 2
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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

ст. 45 Закону України
«Про
запобігання корупції»
Відповідно до ст. 51 Закону України
«Про запобігання корупції» (чинної до
27.10.2020) 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 України «Про
запобігання корупції» (чинної до
27.10.2020)
порядок
здійснення
вибіркового моніторингу способу
життя
суб’єктів
декларування
визначається
Національним
агентством.
З цією метою підготовлено Методичні
рекомендації щодо порядку здійснення
вибіркового моніторингу способу
життя суб’єктів декларування, які
затверджено
резолюцією
Голови
Національного агентства до застосування,
від 30.04.2020 № 48-03/5674/20.
Протягом 2020 року надійшло 2 842
звернення (запити, листи) щодо
можливого порушення вимог Закону
України «Про запобігання корупції» в
частині
внесення
недостовірних
відомостей до декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави
або
місцевого
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6.6

6.7

6.8

6.9

Проведення повних перевірок
декларацій
особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування,
поданих
працівниками
Національного
агентства
Проведення повних перевірок
декларацій
особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування,
поданих
окремою
категорією
осіб,
визначеною ст. 521 Закону
України
«Про
запобігання
корупції»
Проведення
спеціальних
перевірок стосовно осіб, які
претендують на призначення на
посади
в
Національному
агентстві
Проведення
моніторингу
способу
життя
окремих
працівників
Національного
агентства

самоврядування, та невідповідності
рівня життя суб’єктів декларування
відомостям,
відображеним
у
декларації. З них надано відповіді на
2 707 звернень (запитів, листів), що
становить 95,25% від загальної
кількості
Перевірки
розпочато
та Протягом 2020 року розпочато
здійснено у визначений термін 8 повних перевірок відповідно до ст. 50
Закону України «Про запобігання
корупції» (чинної до 27.10.2020)

Протягом
року

Управління
внутрішнього
контролю

Протягом
року

Управління
внутрішнього
контролю

Перевірки
розпочато
та Протягом 2020 року розпочато
здійснено у визначений термін 20 повних перевірок відповідно до
ст. 521 Закону

Протягом
року

Управління
внутрішнього
контролю

Підготовлено
спеціальних перевірок

Протягом
року

Управління
внутрішнього
контролю

Підготовлено
моніторинг
стосовно окремих осіб (за
наявності підстав). Довідки
подані Голові Національного
агентства

100% Проведено 17 (100%) спеціальних
перевірок
стосовно
осіб,
які
претендують на призначення на посади
в Національному агентстві
Протягом 2020 року моніторинг
способу життя окремих працівників
Національного
агентства
не
проводився, у зв’язку з відсутністю
підстав для його проведення.
Наказом Національного агентства від
24.12.2020 № 595/20 затверджено
«Порядок здійснення перевірок на
доброчесність та моніторингу способу
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життя працівників Національного
агентства з питань запобігання
корупції»
7. Контроль звітності політичних партій
(пп. 8-1 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
7.1
Контроль
за
своєчасністю
Травень
Департамент
подання
звітів
політичних
Серпень
запобігання
партій про майно, доходи,
політичній
витрати
і
зобов’язання
корупції
фінансового
характеру
за
ІV квартал 2019 року, І квартал,
ІІ квартал та ІІІ квартал
2020 року

7.2

Проведення перевірки 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 та
опублікування на офіційному

До 10 квітня
До 9 липня
До 9 жовтня
До кінця року

Департамент
запобігання
політичній
корупції

Звіти прийнято. Складено За 2020 рік Національне агентство
протоколи
на
керівників прийняло 276 звітів за ІV квартал
політичних партій, які подали 2019 року та склало 30 протоколів
звіт несвоєчасно
стосовно керівників політичних партій
за порушення строків подання звітів.
За І квартал 2020 року: прийнято 244
звіти.
За ІІ квартал 2020 року: прийнято 191
звіт.
За ІІІ квартал 2020 року: прийнято 109
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», дію заходів щодо запобігання
виникненню
та
поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19)
було продовжено, таким чином, останнім
днем строку подання звіту за І та ІІ
квартали 2020 року буде 09.04.2021
включно
Звіти перевірено. Складено Протягом 2020 року перевірено 272
обґрунтовані висновки
звіти політичних партій за ІV квартал
2019 року та оприлюднено 100%
висновків за результатами перевірки;
крім того, перевірено:
243 звітів, подані за І квартал
2020 року;
185 звітів, поданих за ІІ квартал
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вебсайті
Національного
агентства
висновків
за
результатами
проведення
перевірки
7.3

Забезпечення
притягнення
відповідних осіб до юридичної
відповідальності за порушення
законодавства
у
сфері
фінансування політичних партій

Протягом
року

Департамент
запобігання
політичній
корупції

Складено
адміністративні
протоколи
(за
наявності
обґрунтованих
підстав),
матеріали
направлено
до
правоохоронних органів

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
перераховано
політичним партіям відповідно
до вимог законодавства. За
наявності
обґрунтованих
підстав надано відмову у
фінансуванні

2020 року;
69 звітів, поданих за ІІІ квартал
2020 року, за результатами перевірок
складено 497 висновків, з яких 100%
було оприлюднено
Протягом 2020 року складено 287
протоколів
про
адміністративні
правопорушення, з них:
− за ст. 21215 КУпАП – 3;
− за ст. 21221 КУпАП – 250;
− за ст. 18846 КУпАП – 34.
Також до Національної поліції
направлено матеріали за 22 фактами,
що містять ознаки порушення вимог
законодавства, які є підставою для
притягнення
до
кримінальної
відповідальності
Протягом 2020 року відповідно до
наказу Національного агентства від
03.02.2020 № 26/20 «Про розподіл
бюджетних коштів» Департамент
забезпечив
щоквартальне
перерахування політичним партіям
державного фінансування їх статутної
діяльності, а саме:
– у ІІ кварталі 2020 року на загальну
суму – 70,87 млн грн;
– у ІІІ кварталі 2020 року на загальну
суму – 35,73 млн грн;
– у ІV кварталі 2020 року на загальну
суму – 29,06 млн грн.
Крім того, у ІV кварталі 2020 року на
підставі складених та затверджених
висновків, відповідно до рішення
Національного агентства від 08.09.2016
№ 26 «Про затвердження Положення
про аналіз Звіту політичної партії про
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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

майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового
характеру»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 19.09.2016 за № 1264/29394,
політичній партії «Голос» за ІІ квартал
2020 року та політичній партії «ВО
«Батьківщина» за І квартал 2020 року
через виявлені порушення було
зупинено державне фінансування
статутної діяльності до усунення
причин, що зумовили таке зупинення
державного фінансування.
Крім того, було зупинено державне
фінансування за ІІІ і ІV квартали
2020 року політичній партії «Слуга
Народу» на підставі поданої нею заяви
Надано
роз’яснення, Протягом 2020 року розглянуто
консультаційну та методичну 6 повідомлень про потенційні факти
допомогу
порушення правил державного або
приватного фінансування політичних
партій.
Звернень від громадян не надходило.
Відповідно до положень Закону
України «Про доступ до публічної
інформації»
надано
відповідь
представникам політичних партій на
67 запитів та 81 роз’яснення,
консультацію, а також методичну
допомогу з питань, пов’язаних з
діяльністю політичних партій (у тому
числі фінансування, подання звітності)
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/pro-nadannyaroz-yasnennya-shhodo-strokiv-povernennyapolitychnoyu-partiyeyu-koshtiv-otrymanyh-nafinansuvannya-yiyi-statutnoyi-diyalnosti)

7.6

Оприлюднення на офіційному
вебсайті
Національного
агентства списку політичних

Протягом 10
календарних
днів з дня

Департамент
запобігання
політичній

Список партій оприлюднено Список політичних партій, які не
на
офіційному
вебсайті подали звіти про майно, доходи,
Національного агентства
витрати і зобов’язання фінансового
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партій, які не подали свої звіти
про майно, доходи, витрати і
зобов’язання
фінансового
характеру
у
визначений
законодавством строк

7.7

Публікація статистичних даних
щодо стану дотримання в
Україні правил фінансування
політичних партій та подання
ними фінансової звітності

завершення
строку на
подання
політичними
партіями
звітів

корупції

Протягом
року

Департамент
запобігання
політичній
корупції

характеру за ІV квартал 2019 року,
оприлюднено на офіційному вебсайті
Національного агентства
(https://nazk.gov.ua/uk/departament-z-pytanzapobigannya-politychnij-koruptsiyi/zvitypolitychnyh-partij-2/).

Враховуючи дію нормативно правових
актів щодо заходів із запобігання
виникненню
та
поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19),
граничний строк подання звітів у
2020 році було відтерміновано, що
унеможливило оприлюднення переліку
політичних партій, що не подали звіти
Статистичні дані опубліковано Протягом 2020 року розроблено
на
офіційному
вебсайті Перелік
основних
статистичних
Національного агентства
показників
про
діяльність
Департаменту запобігання політичній
корупції та нову форму статистичних
даних
Департаменту
запобігання
політичній
корупції
(підлягають
затвердженню
Національним
агентством).
Оприлюднено
статистичну
інформацію щодо кількості складених
протоколів станом на 11.06.2020
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/z-pochatku-rokunazk-napravylo-do-sudu-110-adminprotokolivstosovno-porushen-z-boku-politychnyh-partij/).

28.07.2020 оприлюднено статистичну
інформацію
щодо
перерахування
коштів державного бюджету у
ІІІ кварталі 2020 року на політичні
партії
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazkzabezpechylo-pererahuvannya-partiyamderzhfinansuvannya-za-iii-kvartal-koshty-slugynarodu-zalyshayutsya-v-rozporyadzhenni-nazkdo-uhvalennya-zmin-do-byudzhetu/).
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08.12.2020 оприлюднено статистичну
інформацію щодо кількості політичних
партій, які не подали звіти протягом
року
(https://nazk.gov.ua /uk/novyny/119-politychnyhpartij-dosi-ne-podaly-zhodnogo-zvitu-za-2020rik-nazk/)

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 розміщено на
офіційному
вебсайті
Національного агентства

Протягом 2020 року на офіційному
вебсайті Національного агентства,
зокрема в розділі «Новини: Протидія
політичній
корупції»
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/politychnakoruptsiyaya-novyny/), на постійній основі

розміщується
інформація
щодо
діяльності Національного агентства.
Зокрема, оприлюднено інформацію:
− про результати аналізу 774 звітів
політичних партій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового
характеру, що надійшли протягом
2020 року, з яких 274 звіти за ІV
квартал
2019 року
в
розділі
«Запобігання
політичній
корупції/Аналіз звітів політичних
партій» − (https://nazk.gov.ua/uk/departamentz-pytan-zapobigannya-politychnijkoruptsiyi/analiz-zvitiv-politychnyh-partij-2/ )
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazk-zdijsnyloanaliz-zvitiv-politychnyh-partij-za-iii-kvartal2019-roku/);

− про здійснений розподіл коштів
державного фінансування статутної
діяльності політичних партій на
2020 рік (https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazkrozpodilylo-koshty-derzhavnogo-finansuvannyaparlamentskym-partiyam/);

− про продовження на один день – до
10 лютого терміну подання фінансових
звітів політичних партій про майно,
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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
(https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazkprodovzhuye-termin-podannya-finansovyh-zvitivpolitychnyh-partij-za-iv-kvartal-2019-roku-do10-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/predstavnykampolitychnyh-partij/,
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazkzaproponuvalo-sprostyty-finansovu-zvitnistpolitychnyh-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 проведено 17.02.2020 за участі представників
(на наявності робочих потреб) 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/predstavnykampolitychnyh-partij/,
https://nazk.gov.ua/uk/novyny/nazkzaproponuvalo-sprostyty-finansovu-zvitnistpolitychnyh-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
онлайнконференції відбулись обговорення
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зазначеного
нормативно-правового
акта з представниками Міжнародної
фундації виборчих систем (IFES),
громадського руху «ЧЕСНО», Центру
політико-правових реформ;
03-07.06.2020 у рамках проекту
BRIDGE (Формування ресурсів для
демократії, влади і виборів), який
проводився
за
підтримки
Міжнародного інституту демократії та
сприяння виборчим процесам (IDEA),
Австралійської виборчої комісії (AEC),
Підрозділу ООН сприяння виборчим
процесам
(UNEAD),
Програми
розвитку ООН (UNDP) та Міжнародної
фундації виборчих систем (IFES)
Національне агентство визначалось як
дієва та неупереджена інституція з
питань дотримання правил державного
та
приватного
фінансування
політичних партій, а також подання
ними
фінансової
звітності
(https:ifesukraine.org/news/ifes-vpershe-provelaseminar-bridge-z-politychnogo-finansuvannya-uformati-onlain/)

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

Оприлюднено
політичних партій

звіти Протягом 2020 року оприлюднено
загалом 820 звітів політичних партій, з
яких 276 звітів подано за ІV квартал
2019 року, термін подачі яких припадає
на 2020 рік. Крім того, оприлюднено
544 звіти, подані за І, ІІ та ІІІ квартали
2020 року

35
Здійснення
державного
Жовтень –
контролю
за
додержанням
грудень
встановлених законом обмежень
щодо
фінансування
передвиборної
агітації;
контроль
за
своєчасністю
подання звітів про надходження
і використання коштів виборчих
фондів на загальнодержавних та
місцевих виборах
8. Робота з реєстрами та інформаційними базами даних
(п. 9 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
8.1
Підтримка,
ведення
і
Протягом
наповнення даними Єдиного
року
державного реєстру осіб, які
вчинили
корупційні
або
пов’язані
з
корупцією
правопорушення
7.11

8.2

Ведення Єдиного державного
реєстру
декларацій
осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування

Протягом
року

Департамент
запобігання
політичній
корупції

Контроль здійснено, за його
результатами у разі виявлення
правопорушень
складено
адміністративні
протоколи,
матеріали
направлено
до
правоохоронних органів

За результатом отриманих матеріалів
від територіальних виборчих комісій
відповідно до положень Виборчого
кодексу
України
складено
та
направлено до суду 12 протоколів про
адміністративні
правопорушення,
21
передбачені ст. 212 КУпАП

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

Кількість внесених, вилучених
відомостей щодо осіб, яких
притягнуто до кримінальної,
адміністративної
та
дисциплінарної
відповідальності за вчинення
корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень

Забезпечено
підтримку,
ведення
Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення.
Проведено щомісячні вивантаження
публічних даних з реєстру та їх
розміщення на Єдиному державному
вебпорталі відкритих даних.
За
результатами
опрацьованих
протягом
2020
року
13 142
електронних копій рішень суду до
Реєстру внесено відомості стосовно
5 172 осіб, з яких притягнуто до:
адміністративної відповідальності –
4 031, кримінальної – 1 015 та
дисциплінарної – 126
Забезпечено доступ уповноважених
осіб Національного агентства та інших
уповноважених державних органів до
Єдиного
державного
реєстру
декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування (далі –
Реєстр).
Забезпечено
віддалений
доступ

Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

Забезпечено
доступ
уповноважених
осіб
до
Єдиного державного реєстру
декларацій
осіб,
уповноважених на виконання
функцій
держави
або
місцевого самоврядування
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8.3

8.4

Закупівля
серверного
обладнання для функціонування
модернізованого програмного
забезпечення
Єдиного
державного реєстру декларацій
осіб,
уповноважених
на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування

Протягом
року

Забезпечення
побудови
та
атестації комплексної системи
захисту інформації (далі – КСЗІ)
інформаційно-

Протягом
року

Спеціаліст з
публічних
закупівель
Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

Управління
інформаційноаналітичних
систем та

Серверне
обладнання
для
функціонування
модернізованого програмного
забезпечення
ІТС Реєстр
закуплено та розміщено у ЦОД
Національного агентства
(за наявності коштів)

КСЗІ побудовано, отримано
Атестат відповідності
(за наявності коштів)

працівників
Національного
антикорупційного бюро до Реєстру
відповідно до Порядку доступу
Національного антикорупційного бюро
України до Єдиного державного
реєстру
декларацій
осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування,
затвердженого
спільним наказом від 01.11.2019
№ 134/19/130, зареєстрованим у
Міністерстві
юстиції
України
13.12.2019 за № 1246/34217.
Забезпечено доступ працівників АРМА
до Реєстру відповідно до укладеного
Меморандуму про співпрацю та обмін
інформацією
від
02.11.2017
та
Протоколу № 1 до нього
Для функціонування Реєстру із
модернізованим
програмним
забезпеченням Національне агентство
у 2019 році здійснило закупівлю
частини обладнання, а у 2020 році
провело закупівлю другої частини
необхідного обладнання програмноапаратної платформи модернізованого
Реєстру відповідно до договору про
закупівлю товару від 22.09.2020
№ 95/20.
Нова програмно-апаратна платформа
модернізованого Реєстру розміщується
у центрі обробки даних Національного
агентства
Забезпечено побудову та атестацію
комплексної
системи
захисту
інформації модернізованого Реєстру
відповідно до укладеного договору про

37
телекомунікаційної
системи
«Єдиний державний реєстр
декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування»
(далі – ІТС Реєстр)

захисту
інформації

8.5

Впровадження
ІТС Реєстр

модернізованої

Протягом
року

Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

Міграцію даних проведено,
модернізовану
ІТС Реєстр
введено
в
постійну
(промислову) експлуатацію
(у разі виконання пп. 8.3 та 8.4)

8.6

Забезпечення
укладення
договору щодо
розробки,
постачання та впровадження
інформаційнотелекомунікаційної
системи
«Система управління справами»

Протягом
року

Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

Договір щодо
розробки,
постачання та впровадження
інформаційнотелекомунікаційної системи
«Система
управління
справами» укладено

8.7

Проведення
процедури
закупівлі програмно-технічного
засобу
інформаційнотелекомунікаційної
системи
«Система управління справами»

Протягом
року

самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства
Спеціаліст з
публічних
закупівель
Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

Процедуру
закупівлі
програмно-технічного засобу
інформаційнотелекомунікаційної системи
«Система
управління
справами» проведено

закупівлю послуг від 10.11.2020
№ 134/20 та отримано Атестат
відповідності,
зареєстрований
в
Адміністрації
Державної
служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України 24.12.2020 за
№ 22374
За
результатами
проведених
Національним агентством заходів,
наказом Національного агентства від
29.12.2020 № 604/20 модернізований
Реєстр
прийнято
в
постійну
(промислову) експлуатацію з 00 год
00 хв 31.12.2020
Проведено процедуру відкритих торгів
та з переможцем укладено договір про
надання послуг від 17.11.2020 № 1501
щодо
розробки,
постачання
та
впровадження
інформаційнотелекомунікаційної системи «Система
управління справами»
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-202008-18-000001-a)

Проведено процедуру відкритих торгів
та з переможцем укладено договір про
закупівлю товару від 29.12.2020
№ 174/20 щодо закупівлі програмнотехнічного
засобу
інформаційнотелекомунікаційної системи «Система
управління справами»
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-202011-10-005162-a)
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8.8

Забезпечення
створення
Єдиного державного реєстру
звітності політичних партій про
майно, доходи, витрати і
зобов’язання
фінансового
характеру

1 етап до
16 липня
2 етап до
кінця року

Департамент
запобігання
політичній
корупції
Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

Єдиний державний реєстр
звітності політичних партій
про майно, доходи, витрати і
зобов’язання
фінансового
характеру створено

На виконання Меморандуму про
співробітництво
щодо
надання
технічної допомоги між Національним
агентством
та
Міжнародною
фундацією виборчих систем (IFES) від
19.05.2020
з
метою
створення
інформаційно-телекомунікаційної
системи «Єдиний державний реєстр
звітності політичних партій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру» в рамках
Програми
ефективності
та
відповідальної політики (3423-03)
укладено договори – Договір V-20-075
від 12.05.2020, Договір V-20-076 від
12.05.2020 та Договір UKR-LV-20-004
від 17.07.2020 (з розробки, модернізації
та тестування зазначеного реєстру
(https://politdata.nazk.gov.ua)).
За
результатами виконання зазначених
договорів створено
інформаційнотелекомунікаційну систему «Єдиний
державний реєстр звітності політичних
партій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру».
Крім того, на офіційному вебсайті
Національного агентства у розділі
«Запобігання політичній корупції»
Бази знань Національного агентства
розміщено роз’яснення для політичних
партій, з якими можна ознайомитись за
посиланням
https://wiki.nazk.gov.ua/category/zapobigannyapolitychnij-koruptsiyi/.

У звітному періоді розроблено серію
відеоінструкцій
з
користування
Єдиним державним реєстром звітності
політичних партій, а також «Відповіді
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на найбільш поширені запитання про
Єдиний державний реєстр звітності
політичних партій».
(https://wiki.nazk.gov.ua/category/zapobigannyapolitychnij-koruptsiyi/;
https://wiki.nazk.gov.ua/category/zapobigannyapolitychnij-koruptsiyi/vidpovidi-na-najbilshposhyreni-zapytannya-pro-yedynyj-derzhavnyjreyestr-zvitnosti-politychnyh-partij-politdata/).

8.9

Забезпечення функціонування
та проведення моніторингу
роботи ІТС Реєстр та ІТС ЄДРОК

Протягом
року

Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації
Управління
проведення
обов’язкових
повних
перевірок
Управління
проведення

ІТС Реєстр та ІТС ЄДРОК
функціонують

Наказом від 15.07.2020 № 301/20 з
16.07.2020 введено в дослідну (тестову)
експлуатацію
інформаційнотелекомунікаційну систему «Єдиний
державний реєстр звітності політичних
партій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру».
Очікується
впровадження
в
промислову
експлуатацію
інформаційно-телекомунікаційну
систему «Єдиний державний реєстр
звітності політичних партій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру» в першій
половині І кварталу 2021 року
Протягом 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
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повних
перевірок
Управління
проведення
спеціальних
перевірок та
моніторингу
способу життя
Департамент
запобігання
та виявлення
корупції
8.10

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 (коллцентр)
Управління
інформаційноаналітичних
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
2020
року
технічну
підтримку
засобами
«гарячих
телефонних ліній» та електронної
пошти support@nazk.gov.ua забезпечено.
Користувачам ІТС ЄДРОК надаються
відповідні роз’яснення.
Відділом обробки звернень (контактцентром) за період з 21.04.2020 з метою
надання своєчасної
компетентної
допомоги суб’єктам декларування, а
також інформування суспільства щодо
норм чинного законодавства та
нормативних
документів,
що
регулюють
відносини
в
галузі
антикорупційної політики України,
декларування, конфлікту інтересів,
протидії
політичній
корупції,
запобігання та виявлення корупції,
прийнято та опрацьовано 23 921
телефонний дзвінок, у тому числі 3 829
дзвінків з технічних питань, 1 132
повідомлення про корупцію, 2 843 з
питань спеціальної перевірки та щодо
своєчасності подання декларацій
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Управління
Автоматизований розподіл
інформаційно- перевірок між
аналітичних
уповноваженими особами
систем та
Національного агентства
захисту
функціонує
інформації
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
Постійно
Департамент
Координація
здійснена,
діяльності
уповноважених
протягом
запобігання
консультації та роз’яснення
підрозділів
(уповноважених
року
та виявлення
надані
осіб) з питань запобігання та
корупції
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
8.11

9.2

Впровадження
автоматизованого
розподілу
перевірок між уповноваженими
особами
Національного
агентства

Здійснення аналізу ефективності
діяльності
уповноважених
підрозділів
(уповноважених
осіб) з питань запобігання та
виявлення корупції

До 1 червня

Листопад

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

Проведено аналіз
та підготовлено
довідку

Автоматизований розподіл перевірок
між
уповноваженими
особами
Національного агентства функціонує

Станом на 31.12.2020 Національне
агентство отримало та розглянуло 624
письмових та усних звернення
уповноважених
підрозділів
(уповноважених осіб) з питань
запобігання та виявлення корупції.
Департамент узагальнив актуальні
питання, які виникають у роботі
уповноважених осіб, на підставі
результатів
проведеного
онлайнанкетування на спеціально створеній
онлайн-платформі
–
«Форум
антикорупційних уповноважених».
У
Національному
агентстві
підготовлено рекомендації з організації
планування роботи уповноваженого
підрозділу (уповноваженої особи) з
питань запобігання та виявлення
корупції, які розміщено на офіційному
вебсайті Національного агентства в
розділі
«База
знань»
(https://wiki.nazk.gov.ua)
Проведено
пілотне
дослідження
аналітичну аналізу
ефективності
діяльності
уповноважених
підрозділів
(уповноважених осіб) за І півріччя 2020
року: за результатами дослідження
23.12.2020 організовано та проведено
публічне
онлайн-обговорення
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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

ефективності
діяльності
уповноважених за участі експертів,
представників Громадської ради при
НАЗК та уповноважених; розглянуто
шляхи
удосконалення
роботи
антикорупційних уповноважених за
проектом Антикорупційної стратегії на
2020 ̶ 2024 рр. (трансляція обговорення
збережена на офіційній вебсторінці
НАЗК
у
соцмережі
Фейсбук:
https://cutt.ly/FjnKmqh).
Розроблено
та
розміщено
на
офіційному вебсайті Національного
агентства:
– аналітичний огляд результатів
дослідження «Ефективність державних
антикоруційних уповноважених –
2020», з яким можна ознайомитися за
посиланням: https://cutt.ly/YjnXRwd;
– інфографічний огляд результатів
дослідження «Ефективність державних
антикоруційних уповноважених –
2020», з яким можна ознайомитися за
посиланням: https://cutt.ly/DjnXGlv
У 2020 році проведено аналіз
утворення уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) станом на
23.12.2020 та підготовлено аналітичну
довідку для використання під час
визначення подальших кроків у
напрямі
здійснення
координації
діяльності уповноважених підрозділів
та побудови мапи уповноважених
підрозділів
(https://nazk.gov.ua/uk/katalogupovnovazhenyh/)
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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 За 2020 рік розроблено:
та оприлюднені
− Роз’яснення
Національного
агентства від 03.06.2020 № 3 «Щодо
порядку дій державних органів після
визнання державних службовців судом
винними у вчиненні корупційного
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»;
− Роз’яснення Національного агентства
від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового
статусу викривача»;
− Роз’яснення Національного агентства
від 09.07.2020 № 6 «Щодо надання
викривачам безоплатної вторинної
правової допомоги»;
− Роз’яснення Національного агентства
від
14.07.2020
№
7
«Щодо
особливостей перевірки повідомлень
про можливі факти корупційних або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень, інших порушень
Закону України «Про запобігання
корупції»;
− Роз’яснення Національного агентства
від 26.10.2020 № 10 «Щодо правового
статусу викривача у кримінальному
провадженні»;
− Роз’яснення Національного агентства
від 09.12.2020 № 11 «Щодо правового
статусу викривача у провадженні про
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адміністративні
правопорушення,
пов’язані з корупцією»
10. Співпраця та захист викривачів корупції
(п. 13 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
10.1 Забезпечення правового та іншого
Протягом
Департамент
захисту викривачів, перевірка
року
запобігання
дотримання
законодавства
з
та виявлення
питань
захисту
викривачів,
корупції
внесення приписів з вимогою про
Юридичне
усунення порушень трудових
управління
(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

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

Вжиті вичерпні заходи захисту За заявами викривачів Національне
викривачів у 100% звернень
агентство
проводить
перевірки
дотримання законодавства з питань
захисту
викривачів.
У
разі
встановлення
порушення
прав
викривача
(у
100%
випадках),
Національне агентство вносить припис
з вимогою усунення порушень та
відновлення
прав
викривача,
притягнення
до
відповідальності
винних осіб. Станом на 31.12.2020
Національним агентством внесено
5 приписів (з них 3 – про усунення
порушень
та
поновлення
прав
викривача, 2 – про порушення права на
конфіденційність)
керівникам
Луганської
обласної
державної
адміністрації, Октябрського районного
суду м. Полтави, Одеської митниці
Держмитслужби,
Вищої
дисциплінарно-кваліфікаційної комісії
адвокатури, Слов’янської районної
ради Донецької області. На виконання
зазначених
приписів
проведено
службові розслідування та поновлено
порушені права викривачів
Надані роз’яснення, методична З метою забезпечення однакового
та консультаційна допомога
застосування положень Закону у сфері
захисту
викривачів
Національне
агентство розробило та опублікувало
на
офіційному
вебсайті
такі
роз’яснення:
– Роз’яснення Національного агентства
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Вжиття заходів щодо захисту
Протягом
Управління
працівників
Національного
року
внутрішнього
агентства, які повідомляють про
контролю
вчинення протиправних дій чи
бездіяльність інших працівників
Національного агентства
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 Концепція –
Департамент
уповноважених осіб, розробка
ІІ квартал;
запобігання
комплексної
навчальної
та
виявлення
програма –
програми для уповноважених
корупції
ІІІ квартал
осіб, проведення навчання для
уповноважених осіб
10.3

від 23.06.2020 № 5 «Щодо правового
статусу викривача»;
– Роз’яснення Національного агентства
від 09.07.2020 № 6 «Щодо надання
викривачам безоплатної вторинної
правової допомоги»;
– Роз’яснення Національного агентства
від
14.07.2020
№
7
«Щодо
особливостей перевірки повідомлень
про можливі факти корупційних або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень, інших порушень
Закону України «Про запобігання
корупції»;
– Роз’яснення Національного агентства
від 26.10.2020 № 10 «Щодо правового
статусу викривача у кримінальному
провадженні»;
– Роз’яснення Національного агентства
від 09.12.2020 № 11 «Щодо правового
статусу викривача у провадженні про
адміністративні
правопорушення,
пов’язані з корупцією»
Забезпечено проведення 100% За звітний період забезпечено вжиття
заходів
100% заходів, а саме – проведено
4 комплексні заходи щодо захисту
працівників Національного агентства у
зв’язку з виконанням ними службових
обов’язків
Концепція
навчальна
розроблені,
проведені
програми

навчання
та
програма
навчання
відповідно
до

Протягом 2020 року підготовлено
Концепцію навчання уповноважених
підрозділів (уповноважених осіб) з
питань запобігання та виявлення
корупції.
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11.2

11.3

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

Забезпечення і проведення
навчально-методичних
та
інформаційно-просвітницьких
заходів для осіб, уповноважених
на виконання функцій держави
або
органів
місцевого

Протягом
року

Управління
просвітницької
роботи та
навчальних
програм
Відділ
комунікацій та
інформаційної
політики

Управління
просвітницької
роботи та
навчальних
програм
Відділ
комунікацій та

Розроблено 2 загальнокорострокові
програми підвищення кваліфікації на
теми:
«Організація
роботи
з
викривачами корупції у державному
органі» та «Практика організації
роботи із запобігання та виявлення
корупції
антикорупційними
уповноваженими» згідно з якими було
проведено 4 курси підвищення
кваліфікації, які включали 18 вебінарів.
Також проведено 5 виїзних тренінгів;
13 вебінарів для антикорупційних
уповноважених
Навчальні матеріали створені У 2020 році в рамках підготовки до
та поширені серед осіб періоду щорічного декларування 2021
цільової аудиторії
розроблено серію навчальних та
презентаційних матеріалів для осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави та місцевого самоврядування,
зокрема
щодо
чинних
правил
фінансового контролю.
Навчальні матеріали поширювались
серед осіб цільової аудиторії в рамках
проведених тренінгів та через офіційні
сторінки Національного агентства у
соціальних мережах
Також у 2020 році розпочато роботу
над створенням онлайн-курсу з
декларування,
запуск
якого
заплановано на 2021 рік
100% запланованих заходів Протягом 2020 року для осіб,
проведені
уповноважених на виконання функцій
держави та місцевого самоврядування,
проведено 100% запланованих заходів,
а саме: 21 тренінг, 20 з яких щодо
актуальних
питань
електронного
декларування та 1 – стосовно оцінки

самоврядування, та прирівняних
до них осіб
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інформаційної
політики

12. Інформаційні заходи
(пп. 15 та 16 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
12.1 Розробка
методичних
ІV квартал
Департамент з
рекомендацій
(інформаційнопитань
роз’яснювальних
матеріалів)
дотримання
щодо
запобігання
та
законодавства
врегулювання
конфлікту
про конфлікт
інтересів, дотримання інших
інтересів та
вимог
та
обмежень
обмежень щодо
антикорупційного
запобігання
законодавства
корупції

корупційних ризиків. Участь у таких
заходах взяли 2 178 осіб. Такі заходи
проводились для уповноважених осіб з
питань запобігання та виявлення
корупції
центральних
органів
виконавчої
влади
та
обласних
державних адміністрацій, працівників
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,
Міністерства оборони України та
Національного університету оборони
України імені Івана Черняховського,
народних депутатів, їхніх помічників.
Окремо слід зазначити, що проведено
онлайн-тренінг для радників програми
«U-LEAD з Європою: Програма для
України з розширення прав і
можливостей на місцевому рівні,
підзвітності та розвитку», участь в
якому взяли 33 особи
Методичні
рекомендації
(інформаційно-роз’яснювальні
матеріали) розроблено та
затверджено

Протягом 2020 року Методичні
рекомендації
щодо
застосування
окремих положень Закону стосовно
запобігання
та
врегулювання
конфлікту інтересів та обмежень щодо
запобігання корупції розроблено та
розміщено на офіційному вебсайті
Національного
агентства
для
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ознайомлення та надання пропозицій
до них
https://nazk.gov.ua/uk/departamentmonitoryngu-dotrymannya-zakonodavstvapro-konflikt-interesiv-ta-inshyh-obmezhenshhodo-zapobigannyakoruptsiyi__trashed/metodychnirekomendatsiyi/

12.2

Забезпечення
вебсайту
агентства

функціонування
Національного

Постійно

Відділ
комунікацій та
інформаційної
політики
Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

12.3

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

Постійно
протягом
року

самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства
Відділ
комунікацій та
інформаційної
політики
самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства

Вебсайт
Національного Забезпечено
оновлення
вебсайту
агентства
функціонує, Національного агентства та його
інформація актуалізується
функціонування. На постійній основі
здійснюється розміщення на ньому
інформаційних матеріалів.
Затверджено
Регламент
інформаційного
наповнення
та
технічного супроводження офіційного
вебсайту Національного агентства
(наказ від 29.12.2020 № 605)

Кількість
розміщених За 2020 рік на вебсайті Національного
інформаційних матеріалів
агентства
розміщено
415
інформаційних матеріалів (у розділі
«Новини»).
Також цю інформацію було висвітлено
на сторінках Національного агентства у
соціальних мережах.
У лютому 2020 року створено Телеграм
канал Національного агентства, до
якого наразі долучилося понад 6,5 тис.
підписників.
Кількість
вподобань
офіційної
сторінки Національного агентства у
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12.4

Забезпечення
взаємодії
Національного
агентства
з
представниками ЗМІ

Постійно
протягом
року

Відділ
комунікацій та
інформаційної
політики
самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства

соціальній мережі Фейсбук з початку
2020 року зросла з 19,4 тис. до 29 тис.
осіб, а кількість підписників – з 25,5
тис. до 37,6 тис. осіб
Взаємодія з представниками Протягом 2020 року здійснено
ЗМІ забезпечена
організацію брифінгів керівництва
Національного агентства, інтерв’ю,
надання коментарів ЗМІ із суспільно
важливих питань за напрямами
діяльності Національного агентства.
Зокрема, організовано:
з Головою Національного агентства
Олександром Новіковим:
– інтерв’ю виданням «Новое время»
(19.03.2020 та 09.12.2020), РБК
(23.04.2020), «Українська правда»
(28.09.2020), «Бабель» (29.10.2020),
DW
(04.11.2020),
«Фокус»
(11.11.2020);
– коментарі для програми «Факти»
телеканалу ICTV (25.09.2020) та
телеканалу 24 (22.09.2020, 30.09.2020);
– участь у програмах «Свобода слова з
Савіком Шустером» на телеканалі
Україна та «Свобода Слова» на
телеканалі ICTV;
– онлайн-брифінг на тему «Підсумки
кампанії
декларування-2020»
(01.06.2020);
– колонки у виданні «Українська
правда» (25.06.2020, 30.07.2020) ;
– ефіри на Радіо НВ (09.07.2020,
02.11.2020), інтерв’ю в програмі «Хард
з Влащенко» на каналі Україна 24
(06.10.2020), на 4 каналі (22.10.2020),
на Громадському ТБ (04.11.2020) та
Українському радіо (05.11.2020);
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– прес-конференція в Укрінформі –
16.07.2020 (Реєстр звітів політичних
партій);
– брифінг – 21.09.2020 (конфлікт
інтересів у керівництва ДБР);
– пресбрифінг
щодо
Рішення
Конституційного
Суду
України
№ 13-р/2020 (28.10.2020);
– участь у зйомці документального
фільму від видання «Українська
правда» (28.10.2020);
із заступником Голови Національного
агентства Романом Сухоставцем:
– відеокоментарі телеканалу ICTV
(13.05.2020, 05.11.2020);
– відеокоментар для програми «Схеми»
на Радіо Свобода (14.05.2020);
– участь в ефірі Українського радіо
(06.07.2020), 4 каналу (04.11.2020);
із заступником Голови Національного
агентства Іваном Пресняковим:
– ефір на каналі «Супільне.Київ» на
тему «Результати дослідження рівня
корупції» (21.05.2020);
– відеокоментар польському каналу
новин TVN 24 (03.08.2020);
– участь в ефірі Українського радіо
(22.09.2020);
– коментарі ІА Центр Журналістських
Розслідувань (16.11.2020), «Суспільне»
(16.11.2020),
Апостроф
ТБ
(01.12.2020), Радіо НВ (01.12.2020);
– колонка у виданні «Українська
правда» (05.11.2020);
із заступником Голови Національного
агентства Олександром Стародубцевим:
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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

– колонка у виданні «Новое время»
(13.10.2020);
– ефір
на
Громадському
радіо
(18.11.2020).
в.о.
керівника
Департаменту
дотримання
законодавства
про
конфлікт інтересів та обмежень щодо
запобігання корупції Олександром
Шульгою – коментарі для програми
«Схеми» на Радіо Свобода;
з
керівником
Департаменту
запобігання та виявлення корупції
Сергієм Деркачем – колонки у
виданнях
«Українська
правда»
(05.06.2020),
«Лівий
берег»
(09.09.2020),
коментар
для
«Суспільне.Крим» (01.10.2020);
з
керівником
Департаменту
запобігання
політичній
корупції
Ганною Чорнуцькою – колонка у
виданні
«Українська
правда»
(13.10.2020); ефір на Громадському
радіо (16.10.2020); ефір на каналі
«Суспільному ТБ» (24.10.2020); ефір на
каналі «Академія» (23.10.2020).
Налагоджено розсилку інформаційних
повідомлень журналістам
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
«Твіттер»,
здійснено
розсилки
англійською мовою:
(https://mailchi.mp/4eb03fd59300/nacp-strategy
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https://mailchi.mp/1e6953963332/nacpdeclarations
https://mailchi.mp/7abc0047e569/100-days-sincenacp-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
І півріччя
Управління
конкурсу
для
формування
просвітницької
складу Громадської ради при
роботи та
Національному агентстві
навчальних
програм
Управління
персоналом
Відділ
комунікації та
інформаційної
політики

Склад Громадської ради при
Національному
агентстві
затверджено та оприлюднено
на
офіційному
вебсайті
Національного агентства

Конкурс для формування складу
Громадської ради при Національному
агентстві (далі – Громадська рада)
проведено.
Наказом Національного агентства
від 17.06.2020 № 265/20 затверджено
Склад
Громадської
ради,
який
оприлюднено на офіційному вебсайті
Національного агентства

Управління
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

13.2

Забезпечення
взаємодії
Національного
агентства
з
Громадською
радою
при
Національному агентстві, у тому
числі направлення до неї
проектів актів Національного
агентства
для
отримання
результатів експертизи

Після
створення
протягом
року

самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства
Управління
просвітницької
роботи та
навчальних
програм
Юридичне
управління

Взаємодію з Громадською Протягом 2020 року налагоджено
радою налагоджено
взаємодію Національного агентства з
Громадською радою, зокрема її було
залучено для опрацювання й надання
висновків щодо таких проектів
нормативно-правових актів:
–Антикорупційної стратегії на 20202024 роки;
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– Порядку
проведення
перевірки
звітності політичних партій про майно,
доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру;
– Порядку
проведення
повної
перевірки
декларації
особи,
уповноваженої на виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування;
– Порядків
проведення
повної
перевірки
декларацій
осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, поданих суддями,
суддями
Конституційного
Суду
України.
Також
Громадській
раді
було
направлено для розробки та надання
коментарів проекти:
– Методичних рекомендацій щодо
організації і проведення підготовчих
заходів до аналізу звітів політичних
партій;
– Методичних рекомендацій щодо
застосування
окремих
положень
Закону України «Про запобігання
корупції» стосовно запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів,
дотримання
обмежень
щодо
запобігання корупції;
– Кодексу
етичної
поведінки
працівників Національного агентства з
питань запобігання корупції;
–Антикорупційної
програми
Національного агентства з питань
запобігання корупції на 2021–2022
роки;
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13.3

Забезпечення
проведення
консультацій з громадськістю у
формі публічного громадського
обговорення та/або електронних
консультацій з громадськістю
щодо проектів нормативноправових 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

– Порядку здійснення моніторингу
способу
життя
суддів,
суддів
Конституційного Суду України.
Протягом 2020 року Громадська рада
провела 6 засідань
Пройшли
громадське Протягом 2020 року забезпечено
обговорення
100% проведення 9 консультацій (що
нормативно-правових актів
становить 100%) 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»;
– 02.07.2020 на тему «Питання
доброчесності судової влади як «вузьке
місце» в боротьбі з корупцією»;
– 03.07.2020 на тему «Антикорупційна
стратегія як інструмент боротьби з
тіньовим фінансуванням політичних
партій»;
− 06.07.2020 на тему «Боротьба з
корупцією як запорука розвитку
бізнесу»;
− 08.07.2020 на тему «Антикорупційна
стратегія: впровадження та моніторинг
реалізації»
(співорганізатор
–
Трансперенсі Інтернешнл Україна)»;
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13.4

Експертне
залучення
до
розробки; консультації/фокусгрупи з громадськістю стосовно
концепції та впровадження
антикорупційного порталу як
платформи
співпраці
із
запобігання корупції

ІІІ квартал

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

Заходи проведені

13.5

Громадське обговорення та/або
електронна
консультація
з
громадськістю;
круглий
стіл/семінар/вебінар стосовно
нової
концепції
роботи
Національного агентства щодо
роботи
з
корупційними
ризиками та антикорупційними
програмами

ІІ квартал

Департамент
запобігання
та виявлення
корупції

Заходи проведені

− 09.07.2020 на тему «Економічні
пріоритети Антикорупційної стратегії:
митниця, податки та державний
сектор»;
− 10.07.2020 на тему «Як забезпечити
невідворотність відповідальності за
корупцію?»
(співорганізатор
–
Трансперенсі Інтернешнл Україна);
− 28.12.2020 у форматі онлайн-дискусії
відбулося
обговорення
проекту
Антикорупційної
програми
Національного
агентства
на
2021-2022 роки
Протягом 2020 року підготовлено
проект концепції, яку представлено
зацікавленим стейкхолдерам (USAID
(«ВзаємоДія»), DOBRE, Разом проти
корупції,
незалежне
видання
TEXTY.org.ua
тощо),
отримано
пропозиції і зауваження та за
результатами підготовлено остаточну
версію концепції
Проведено
консультації
та
зум-конференцію
з
експертною
громадськістю USAID («ВзаємоДія»)
щодо залучення експертів до онлайнкурсу
з
базової
підготовки
уповноваженого та інших навчальних
та аналітичних матеріалів. Проведено
пілотне
дослідження
аналізу
ефективності
діяльності
уповноважених
підрозділів
(уповноважених осіб) за І півріччя
2020 року, за результатами якого
23.12.2020 організовано та проведено
публічне
онлайн-обговорення
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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

Захід проведено

ефективності
діяльності
уповноважених за участі експертів,
представників Громадської ради та
уповноважених; розглянуто шляхи
удосконалення
діяльності
антикорупційних уповноважених за
проектом Антикорупційної стратегії на
2020−2024
роки
«Разом
проти
корупції», щодо отримання інформації
від ГО про корупційні вразливості
органів влади, які подали власні
антикорупційні
програми
Національному
агентству
на
погодження.
Експерти
ЦППР
залучалися до розробки методології
антикорупційної експертизи
Протягом 2020 року захід проведено.
Узгоджено з Трансперенсі Інтернешнл
Україна
компонент
«Оцінка
уповноважених у Індексі прозорості
міст».
Наразі
обговорюється
компонент «Індекс підзвітності»

Управління
просвітницької
роботи та
навчальних
програм
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
Постійно
Департамент
Результати роботи відображені Забезпечено збір інформації про стан
виконання
міжнародних
протягом
антикорупційної у
проекті
Національної виконання рекомендацій GRECO (від
зобов’язань у сфері формування
року
політики
доповіді за 2020 рік
Офісу
Генерального
прокурора,
та реалізації антикорупційної
Міністерства юстиції України, Ради
політики
суддів України, Державної судової
адміністрації України, Служби судової
охорони, Вищої ради правосуддя,
Вищої кваліфікаційної комісії суддів).
Представники України взяли участь у
сесіях міжурядової робочої Групи
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відкритого складу з питань запобігання
корупції, робочої Групи з огляду щодо
імплементації UNCAC, а також
засіданнях
експертів
з
питань
посилення
міжнародного
співробітництва в рамках UNCAC,
міжурядової
Робочої
групи
з
повернення активів в рамках UNCAC
та двох міжсесійних засіданнях
Конференції держав-учасниць UNCAC
з питань підготовки до спеціальної
сесії Генеральної Асамблеї ООН проти
корупції.
В рамках виконання Україною
рекомендацій, прийнятих під час сесій
Конференції
держав-учасниць
UNCAC,
Національне
агентство
підготувало та направило до UNCAC:
1) Запитальник про ініціативи та
практичні заходи боротьби з корупцією
у спорті (на виконання положень
резолюції
Конференції
державучасниць UNCAC 8/4 «Захист спорту
від корупції»);
2) Інформацію
для
підготовки
відповідних довідкових матеріалів з
питань
посилення
ефективності
антикорупційних
органів
(на
виконання
положень
резолюції
Конференції держав-учасниць UNCAC
8/7 «Посилення ролі антикорупційних
органів у боротьбі з корупцією»);
3) Самооцінку з питань, які стосуються
міжнародного повернення активів у
рамках справ щодо корупції (на
виконання
положень
резолюції
Конференції держав-учасниць UNCAC
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14.2

Аналіз та узагальнення всіх
антикорупційних рекомендацій
Групи держав проти корупції
(GRECO)
(1 – 4
раунди
оцінювання України), а також
визначення стану та якості
виконання
Україною
цих
рекомендацій

ІІ квартал

Департамент
антикорупційної
політики

8/9 «Посилення заходів з повернення
активів та підтримки Порядку денного
в галузі стійкого розвитку на період до
2030 року»);
4) Інформацію щодо забезпечення
функціонування
Національного
агентства (на виконання положень
резолюції
Конференції
державучасниць UNCAC 8/7 «Посилення ролі
антикорупційних органів у боротьбі з
корупцією»).
Затверджено індикатори оцінювання
результатів антикорупційної діяльності
у рамках реалізації робочої програми
Антикорупційної мережі Організації
економічного
співробітництва
та
розвитку на 2020-2024 роки.
Результати роботи відображено у
проекті Національної доповіді за
2020 рік, який, відповідно до вимог
ст. 20 Закону України
«Про
запобігання корупції», не пізніше
01 квітня 2021 року буде поданий до
Кабінету Міністрів України
Результати роботи відображені Протягом 2020 року здійснено аналіз та
у
проекті
Національної узагальнення наданої інформації.
доповіді за 2020 рік
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,
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14.3

14.4

Забезпечення
підготовки
матеріалів, необхідних для
участі делегації України у
засіданнях GRECO

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)

Постійно
протягом
року

Департамент
антикорупційної
політики
самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства

Травень
Жовтень
Листопад

Департамент
антикорупційної
політики
самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства

Службою безпеки України, Офісом
Генерального
прокурора
без
зауважень,
здійснено
правову
експертизу Міністерством юстиції
України та направлено до Офісу
Президента України 01.11.2020.
Результати роботи відображено у
проекті Національної доповіді за
2020 рік, який, відповідно до вимог
ст. 20 Закону України
«Про
запобігання корупції», не пізніше
01 квітня 2021 року буде поданий до
Кабінету Міністрів України
Національне
агентство Національним
агентством
забезпечило делегацію від підготовлено необхідні матеріали для
України якісними матеріалами участі
в
засіданнях
GRECO,
проведення яких планувалися в березні
– червні 2020 року. Водночас, у зв’язку
з пандемією COVID-19 чергові 85-е та
86-е засідання GRECO, відповідно до
плану
роботи
GRECO
(https://rm.coe.int/dates-2020/1680995338)

відбулися
в
режимі
онлайн
21 – 25.09.2020 та 26 – 29.10.2020
Національне
агентство Протягом 2020 року забезпечено
забезпечило делегацію від здійснення необхідних підготовчих
України якісними матеріалами 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,
Французької
Республіки,
26 – 27.03.2020 делегації у складі
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14.5

Забезпечення реалізації проектів
міжнародної технічної допомоги

Протягом
року

Департамент
антикорупційної
політики
самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства

Проекти
технічної
реалізовано

2-х
представників Національного
агентства, 1-го – Офісу Генерального
прокурора, 1-го – НАБУ). Проте у
зв’язку з пандемією COVID-19
відрядження було скасовано.
25-е засідання координаційної групи
Антикорупційної мережі ОЕСР було
проведено
в
онлайн-форматі
(28.05.2020)
міжнародно- У рамках залучення міжнародної
допомоги технічної
допомоги
Національне
агентство
протягом
2020
року
співпрацювало з:
– Агентством США з міжнародного
розвитку
(USAID)
(проекти
«Прозорість
та
підзвітність
у
державному управлінні та послугах»
(TAPAS) реєстраційна картка № 3519-12
від 09.10.2020, «Підтримка організаційлідерів у протидії корупції в Україні
«ВзаємоДія» (SACCI) реєстраційна
картка № 3679-07 від 10.07.2020,
«Поліпшення сприятливих умов для
політичної конкуренції» (U-RAP)
реєстраційна картка № 3423-04 від
09.11.2020). Забезпечено технічну
цільову допомогу Національному
агентству щодо розробки національної
Антикорупційної стратегії, розробки
підзаконних актів та внутрішніх
нормативних актів, допомога у
створенні реєстру звітності про
фінансування
політичних
партій,
надано технічну цільову допомогу
Національному агентству в організації
комунікаційної кампанії «Декларуйся
2020»,
проведено
тренінги
з
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електронного
декларування
та
запущено
«гарячу
лінію»
Національного агентства;
– Представництвом
Європейського
Союзу
в
Україні
(проект
«Антикорупційна ініціатива ЄС в
Україні» (EUACI) реєстраційна картка
№ 3582-04 від 02.07.2020). Національне
агентство
отримало
послуги
з
організації
тренінгів,
навчання,
опитування,
соціологічного
дослідження, інформаційних кампаній,
консультативні послуги, послуги з
ІТ-експертизи; обладнання (детектор
прихованих камер, детектор цифрових
радіокомунікацій, індикатори поля,
тепловізори);
Міністерством міжнародних справ
Канади
(проект
«Забезпечення
ефективної
участі
громадян
у
впровадженні реформ для гендерної
рівності»
реєстраційна
картка
№
4240-01
від
11.09.2020).
Модернізовано
інформаційнотелекомунікаційну систему «Єдиний
державний реєстр звітності політичних
партій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру».
В
рамках
Меморандуму
про
співробітництво
щодо
надання
технічної допомоги між Національним
агентством
та
Міжнародною
фундацією виборчих систем (IFES) від
19.05.2020 з метою впровадження в
промислову експлуатацію Єдиного
державного
реєстру
звітності
політичних партій в рамках Програми
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ефективної та відповідальної політики
(3423-03) були укладені договори –
Договір V-20-075 від 12.05.2020,
Договір V-20-076 від 12.05.2020 та
Договір UKR-LV-20-004 від 17.07.2020
(з розробки та тестування Реєстру
звітності політичних партій)
(https://politdata.nazk.gov.ua/#/)
15. Обмін інформацією з компетентними органами іноземних держав
(п. 19 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
15.1 Укладення
договорів
про
Протягом
Департамент
співробітництво
з
року
антикорупційної
антикорупційними
органами
політики
інших держав, що становлять
самостійні
інтерес у контексті реалізації
структурні
повноважень
Національного
підрозділи
агентства
апарату
Національного
агентства

15.2

Обмін
інформацією
з
компетентними
органами
іноземних держав

Протягом
року

Департамент
антикорупційної
політики
самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства

16. Інші заходи

Договори укладено

У зв’язку з пандемією COVID-19
протягом 2020 року було скасовано
зустрічі
з
міжнародними
представниками, а тому 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
агентством
та
Міжнародною
організацією «International Foundation
for Electoral Systems Inc.» щодо
надання технічної допомоги. Мета:
поліпшення сприятливих умов для
політичної конкуренції
Запити надіслано, відповіді Протягом 2020 року за ініціативою
опрацьовано та враховано в структурних підрозділів, з метою
роботі
виконання
покладених
на
них
обов’язків,
а
саме
проведення
контролю та перевірки декларацій,
Національне агентство направило
40 запитів до компетентних органів
іноземних держав та міжнародних
організацій (отримано 12 відповідей)
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(п. 20 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про запобігання корупції»)
16.1 Проведення
антикорупційної
Протягом
Департамент
експертизи
проектів
року
запобігання
нормативно-правових актів, що
та виявлення
вносяться на розгляд Верховної
корупції
Ради України або Кабінету
Міністрів України

Висновки
антикорупційної
експертизи підготовлено та
надіслано
в
Секретаріат
Кабінету Міністрів України

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 враховано під час
підготовки
нової
антикорупційної
програми,
антикорупційну
програму
затверджено

16.3

Розроблення та затвердження
Методичних рекомендацій щодо
проведення
перевірки
працівників
Національного
агентства на доброчесність

До 01 червня

Управління
внутрішнього
контролю

Методичні
рекомендації
розроблено та затверджено

41
висновок,
підготовлений
за
результатами
проведення
антикорупційної
експертизи,
направлено відповідним суб’єктам
нормотворення
Верховної
Ради
України, Кабінету Міністрів України
для врахування при доопрацюванні
положень
проектів
нормативноправових актів.
Висновки антикорупційних експертиз
проектів нормативно-правових актів
розміщено на офіційному вебсайті
Національного
агентства:
https://cutt.ly/FjFh5om
У 2020 році проведено аналіз
виконання антикорупційної програми
Національного агентства за 2019 рік та
підготовлено висновки для врахування
під
час
підготовки
нової
антикорупційної програми.
Видано наказ Національного агентства
від 23.06.2020 № 269/20 «Про
проведення
оцінки
корупційних
ризиків у діяльності Національного
агентства з питань запобігання
корупції».
Антикорупційну
програму
Національного агентства на 2021–2022
роки
затверджено
наказом
Національного агентства від 30.12.2020
№ 610/20
Наказом Національного агентства від
24.12.2020 № 595/20 затверджено
Порядок здійснення перевірок на
доброчесність та моніторингу способу
життя працівників Національного

64
агентства з питань запобігання
корупції
Наказом Національного агентства від
24.12.2020 № 595/20 затверджено
«Порядок здійснення перевірок на
доброчесність та моніторингу способу
життя працівників Національного
агентства з питань запобігання
корупції», а тому протягом 2020 року
перевірки працівників Національного
агентства
на
доброчесність
не
проводились
Протягом 2020 року проведено 5
(що становить 100%) заходів 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 Законом
Протягом 2020 року забезпечено
проведення 2 службових розслідувань

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

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

16.6

Проведення
(участь
у
проведенні)
службових
розслідувань
за
фактами
вчинених
правопорушень
працівниками
Національного
агентства
Проведення
консультацій
працівників
Національного
агентства щодо дотримання
вимог актів законодавства з
питань
етичної
поведінки,
запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, інших
вимог, обмежень та заборон,
передбачених Законом

Протягом
року

Управління
внутрішнього
контролю

Забезпечено
проведення
(участь у проведенні) 100%
службових розслідувань

Протягом
року

Управління
внутрішнього
контролю

Забезпечено проведення 100% Протягом 2020 року в робочому
заходів
порядку проведено консультації (що
становить 100%) щодо дотримання
працівниками Національного агентства
вимог актів законодавства з питань
етичної поведінки, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів,
інших вимог, обмежень та заборон,
передбачених Законом

16.7
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16.8

Забезпечення
формування
кадрового потенціалу апарату
Національного агентства

Протягом
року

Управління
персоналом
самостійні
структурні
підрозділи
апарату
Національного
агентства

Рівень плинності кадрів не Станом на 31.12.2020 в Національному
перевищує
встановлений агентстві працює 301 особа, що
відсоток
становить 74,7% від загальної штатної
чисельності.
Профільні
структурні
підрозділи
станом на 31.12.2020 укомплектовані
працівниками на:
Департамент
антикорупційної
політики – 42,8%;
Департамент запобігання та виявлення
корупції – 69,1%;
Департамент з питань дотримання
законодавства про конфлікт інтересів
та обмежень щодо запобігання
корупції – 87,9%;
Департамент запобігання політичній
корупції – 80%;
Управління проведення обов’язкових
повних перевірок – 50%;
Управління
проведення
повних
перевірок – 60,7%;
Управління проведення спеціальних
перевірок та моніторингу способу
життя – 62,2%.
Плинність кадрів становить 27%.
Проте рівень плинності кадрів, що
звільнилися за власним бажанням, не
перевищує встановлений відсоток та
становить 8%.
Протягом 2020 року конкурси на
зайняття
вакантних
посад
не
проводилися.
Національним агентством проведено
63 добори на вакантні посади
відповідно до Порядку призначення на
посади державної служби на період
карантину, установленого з метою
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16.9

Забезпечення
реалізації
положень Закону України «Про
доступ до публічної інформації»

Протягом
року

Управління
документообігу
та контролю

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.
У 2020 році Управління плановофінансової діяльності, бухгалтерського
обліку та звітності взяло участь у
формуванні кадрового потенціалу у
частині підготовки проектів штатного
розпису Національного агентства та
змін до нього у кількості 23 одиниці та
опрацюванні
проектів
структури
Національного агентства і змін до неї у
кількості 5 одиниць. Подано до
Державної податкової служби України
90 повідомлень про прийняття
працівника на роботу
У встановлені терміни надано У встановлені терміни надано 100%
100% відповідей на запити про відповідей на запити про публічну
публічну інформацію
інформацію, термін виконання яких
припав на звітний період.
Так, у 2020 році опрацьовано 1279
запитів на інформацію, з них:
• вирішено позитивно 824 запити, або
64%
від
загальної
кількості
розглянутих запитів ;
• надано роз’яснень на 509 запитів, або
40%
від
загальної
кількості
розглянутих запитів (у тому числі в
частині задоволення запиту);
• перенаправлено
за
належністю
6 запитів, або 0,5% від загальної
кількості розглянутих запитів (у тому
числі в частині задоволення запиту);
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• відмовлено в задоволенні 32 запитів,
або 3% від загальної кількості
розглянутих запитів (у тому числі в
частині задоволення запиту).
Зазначена інформація враховує запити,
які надійшли у попередньому періоді.
Крім того, 9 запитів, або 0,7% від
загальної кількості запитів, що
надійшли у 2020 році, – запити на
інформацію, термін виконання яких
настане у січні 2021 року.
Водночас, за 2020 рік до Національного
агентства надійшло 1278 запитів на
інформацію, з яких: 934 (73%) –
електронною поштою, 196 (15%) –
засобами поштового зв’язку, 138 (11%)
– через систему електронної взаємодії
органів виконавчої влади та 10 (1%) –
подано особисто.
Із
запитів,
що
надійшли
до
Національного агентства:
– від фізичних осіб – 1055 запитів, або
83% від загальної кількості запитів;
– від юридичних осіб – 223 запити, або
17% від загальної кількості запитів.
У тому числі:
– 93 – від ЗМІ, що становить 7% від
загальної кількості запитів;
– 108 – від громадських організацій,
або 8% від загальної кількості запитів.
Запитувана інформація щодо (у тому
числі декілька порушених питань в
одному запиті):
– діяльності Національного агентства,
у тому числі перевірок декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави
або
місцевого
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самоврядування,
проведення
моніторингу способу життя осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування,
здійснених
Національним
агентством,
інших
порушень вимог Закону України «Про
запобігання корупції» – 397 запитів,
або 31%;
– 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 – 51 запит, або 4%;
– електронного
декларування
та
Єдиного
державного
реєстру
декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або
місцевого
самоврядування
(ІТС Реєстр), – 92 запити, або 7%;
– Єдиного державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією
правопорушення
(ІТС ЄДРОК), – 12 запитів, або 1%;
– фінансування та звітності політичних
партій – 45 запитів, або 4%;
– Громадської ради при НАЗК – 10
запитів, або 1%;
– планово-фінансової
діяльності
та
бухгалтерського обліку – 74 запити, або 6
%;
– кадрових питань – 102 запити, або
8%;
– надання статистичних даних з питань
діяльності Національного агентства –
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47 запитів, або 4%;
– фізичних осіб – 36 запитыв, або 3%;
– питань, що стосуються викривачів, –
11 запитів, або 1%;
– антикорупційних програм – 9 запитів,
або 1%;
– запобігання
корупційним
правопорушенням – 19 запитів, або 2%;
– корупційних
ризиків
та
антикорупційної
експертизи
нормативно-правових
актів
–
12 запитів, або 1%;
– організації
та
проведення
антикорупційного навчання – 4 запити,
або 0,3%;
– Громадської ради при НАЗК –
13 запитів, або 1%;
– іншого (надання копій наказів та
рішень Національного агентства; копій
запитів з відміткою про реєстрацію;
роз’яснень з питань застосування актів
законодавства тощо) – 398 запитів, або
31%.
Порушені у запитах на інформацію
питання належать до компетенції
(враховано запити, які розглядаються
декількома
самостійними
структурними підрозділами апарату
Національного агентства):
– Департаменту
запобігання
та
виявлення корупції (215 запитів, або
17% від загальної кількості запитів);
– Департаменту з питань дотримання
законодавства про конфлікт інтересів
та обмежень щодо запобігання
корупції (268 запитів, або 21% від
загальної кількості запитів);
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– Департаменту перевірки декларацій
та моніторингу способу життя (117
запитів, або 9% від загальної кількості
запитів);
– Управління проведення спеціальних
перевірок та моніторингу способу
життя (225 запитів, або 18% від
загальної кількості запитів);
– Управління проведення обов’язкових
повних
перевірок
декларацій
(77 запитів, або 6% від загальної
кількості запитів);
– Управління проведення
повних
перевірок декларацій (89 запитів, або
7% від загальної кількості запитів);
– Департаменту запобігання політичній
корупції (67 запитів, або 5% від
загальної кількості запитів);
– Департаменту
антикорупційної
політики (51 запит, або 4% від
загальної кількості запитів);
– Управління
планово-фінансової
діяльності, бухгалтерського обліку та
звітності (101 запит, або 8% від
загальної кількості запитів);
– Управління
інформаційноаналітичних систем та захисту
інформації (37 запитів, або 3% від
загальної кількості запитів);
– Управління
документообігу
та
контролю (256 запитів, або 20% від
загальної кількості запитів);
– Юридичного управління (71 запит,
або 6% від загальної кількості запитів);
– Управління по роботі з персоналом
(122 запити, або 10% від загальної
кількості запитів);
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– Відділу комунікацій та інформаційної
політики (37 запитів, або 3% від
загальної кількості запитів);
– Управління внутрішнього контролю
(159 запитів, або 12% від загальної
кількості запитів);
– Управління
організаційноадміністративного
забезпечення
(18 запитів, або 1% від загальної
кількості запитів);
– Управління матеріально-технічного
забезпечення та експлуатації (17
запитів, або 1% від загальної кількості
запитів);
– Управління просвітницької роботи та
навчальних програм (6 запитів, або
0,5% від загальної кількості запитів);
– Сектору режимно-секретної роботи
(2 запити, або 0,2% від загальної
кількості запитів);
– Відділу обробки звернень (контактцентру) (2 запити, або 0,2% від
загальної кількості запитів);
– Головного спеціаліста із запобігання
та виявлення корупції в Національному
агентстві (4 запити, або 0,3% від
загальної кількості запитів).
Слід зазначити, що всі запити
опрацьовує відділ розгляду звернень
громадян та доступу до публічної
інформації Управління документообігу
та контролю.
Звіти про розгляд запитів на
отримання інформації, що надійшли до
Національного агентства, щокварталу
оприлюднюються
на
офіційному
вебсайті Національного агентства.
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16.10

Забезпечення
реалізації
положень Закону України «Про
звернення громадян»

Протягом
року

Управління
документообігу
та контролю

Видано
наказ
Національного
агентства від 26.02.2020 № 72/20 «Про
внесення
змін
до
рішення
Національного агентства з питань
запобігання корупції від 22.09.2016
№ 44», зареєстрований в Міністерстві
юстиції
України
05.03.2020
за
№ 249/34532.
Крім того, розроблено проект
Положення про забезпечення доступу
до
публічної
інформації
у
Національному агентстві.
З метою організації забезпечення
надання доступу до наборів даних, які
підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних, підготовлено проект
наказу Національного агентства «Про
організацію
роботи
щодо
оприлюднення публічної інформації у
формі відкритих даних, розпорядником
якої є Національне агентство з питань
запобігання корупції», додатками до
якого є Перелік наборів даних, які
підлягають оприлюдненню у формі
відкритих даних, розпорядником яких є
Національне агентство з питань
запобігання корупції, та Форма опису
набору
даних,
які
підлягають
оприлюдненню у формі відкритих
даних.
Зазначені нормативно-правові акти
перебувають на погодженні
У встановлені терміни надано Забезпечено відповідно до Закону
100% відповідей на звернення України «Про звернення громадян»
громадян
кваліфікований,
об’єктивний
і
своєчасний розгляд заяв, пропозицій і
скарг громадян, що надійшли до
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16.11

Проведення поточних ремонтів
у приміщеннях адміністративної
будівлі Національного агентства

ІІ півріччя

Управління
матеріальнотехнічного
забезпечення та
експлуатації

Поточні ремонтні
проведено

роботи

16.12

Прийняття до сфери управління
Національного
агентства
нежитлових
приміщень
загальною площею 7 218,3 кв. м
у
будівлі
за
адресою:
бульв. Дружби народів, 28,
м. Київ

Квітеньлипень

Управління
матеріальнотехнічного
забезпечення та
експлуатації

Нежитлові
приміщення
прийняті до сфери управління
Національного агентства після
відповідного розпорядження
Кабінетом Міністрів України

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
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 Порядку
розгляду
звернень
громадян
у
Національному
агентстві,
який
перебуває на погодженні
Поточні ремонтні роботи проведено
згідно з договором від 24.07.2020
№ 62/20 про надання послуг з
поточного
ремонту
окремих
приміщень Національного агентства
Нежитлові приміщення прийнято до
сфери
управління
Національного
агентства відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від
21.09.1998 № 1482 «Про передачу
об’єктів
права
державної
та
комунальної
власності»,

74

16.13

Супроводження
комплексу
технічного захисту інформації у
приміщеннях
Національного
агентства

Керівник Департаменту
антикорупційної політики

Протягом
року

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»
та
акта
приймання-передачі від 01.07.2020
Головний
Атестація комплексів ТЗІ та Атестація
комплексів
ТЗІ
та
спеціаліст з
інструментальний
контроль інструментальний
контроль
режимнозахищеності
інформації захищеності
інформації
у
секретної роботи проведені
приміщеннях Національного агентства
Управління
проведені
інформаційноаналітичних
систем та
захисту
інформації

Дмитро КАЛМИКОВ

Додаток
до Звіту про виконання Плану роботи
Національного агентства з питань запобігання
корупції на 2020 рік
(підпункт 16.10 пункту 16)

ЗВІТ
про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до
Національного агентства з питань запобігання корупції
за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

714

1

48

97

1

33

83

26 383

750

20 338

692

2

7
3
172
8
938
3
3

3

12

5
2
36

40 411
8
3

6

5
45

6

7

1
2

11

26

20

18

163

76

336

54

495 226

13

23

16

40

33

31

59

355

49

505 270

14
2
16

1
3
34

3

8
2
25
8
114

1
2
32

114
6
24
8
33 363 833
7
4
54
97
355
5
2
2
3
3
3
___________________________________________

1
43

Не підлягає розгляду
(ст.ст. 8, 17 ЗУ «Про
звернення громадян»)

30 194

8

направлені за
належністю в інші
ЦОВВ (ст.7 ЗУ «Про
звернення громадян»)

790

2

повернуто авторові
(ст.ст. 5, 7 ЗУ «Про
звернення громадян»)

37 363

на стадії розгляду

48

дано роз’яснення

9

відмовлено у
задоволенні

2

вирішено позитивно

57

ел.
поштою

11

від вищих органів державної
влади (АПУ, ВРУ, КМУ),
органів державної влади,
установ, підприємств та
організацій

поштою

ел.
поштою

2

Результати розгляду

нарочно

поштою

Повторне
2 За ознакою
Дублетне
надходження Неодноразове
Масове
Індивідуальне
3 За суб’єктом Колективне
Анонімне

нарочно

Первинне

ел.
поштою

За видами

поштою

1

Тема звернень

Пропозиція
(зауваження)
Заяви
(клопотання)
Скарга

безпосередньо
від громадян

всього

нарочно

№
з/п

від громадян на
особистому прийомі

Надійшло звернень

1

44

19

5

7

33

1

18

25

52

26

55

521 320
4
4
4
2

1

1

