ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
23.07.2021 № 446/21
ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ
діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції
на 2021 – 2023 роки
№
з/п

Заходи / напрями діяльності

Критерії оцінки ефективності

Зв’язки1

1. Формування, координація та моніторинг антикорупційної політики
Затвердження Методики стандартного опитування
щодо рівня корупції в Україні
Забезпечення проведення щорічного оцінювання
рівня корупції в Україні, сприйняття і довіри до
антикорупційних та інших інституцій тощо
Врахування під час формування та реалізації
Національним агентством антикорупційної політики
результатів соціологічних та інших досліджень

Методика є актуальною та не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень
Оцінювання рівня корупції в Україні здійснюється
щороку. Результати проведених оцінювань опубліковані
на веб-сайті НАЗК
Результати соціологічних досліджень враховуються під
час
підготовки
та
доопрацювання
проектів
антикорупційної стратегії, державної антикорупційної
програми, законопроектів та інших актів
Розроблення проекту антикорупційної стратегії за
Проект антикорупційної стратегії розроблено за
результатами аналізу ситуації щодо корупції та результатами аналізу ситуації щодо корупції та

1.1
1.2

1.3

1.4

п.п. 1 п. 4 КПО
пп. 1.13 – 1.15 ПР
п.п. 2 п. 4 КПО
пп. 1.16, 1.17 ПР
п.п. 3 п. 4 КПО

п.п. 4, 5 п. 4 КПО
п. 3 НЕС

У цьому стовпчику відображається зв’язок заходів / напрямів діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК або Національне агентство),
а також критеріїв оцінки ефективності їх реалізації з положеннями інших програмних документів, які визначають зміст, спрямованість та ефективність діяльності НАЗК:
КПО – Критерії проведення оцінювання ефективності діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції, затверджені постановою Кабінету Міністрів
України від 20.05.2020 № 458;
ППДУ – План пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276;
НЕС – Національна економічна стратегія на період до 2030 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179, а саме пп. 3, 5, 6, 8 стратегічної
цілі 4 «Забезпечення ефективної роботи антикорупційної системи для запобігання, виявлення та покарання за прояви корупції» стратегічний курсу напряму «Верховенство права»
(у стовпчику «зв’язки» зазначається лише один із перелічених пунктів НЕС без посилання на інші структурні одиниці цього документа);
РНП – Річна національна програма під егідою Комісії Україна – НАТО на 2021 рік, затверджена Указом Президента України від 11.05.2021 № 189;
ПР – План роботи Національного агентства з питань запобігання корупції на 2021 рік, затверджений наказом Національного агентства від 29.03.2021 № 191.
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1.5

результатів виконання попередньої антикорупційної результатів виконання попередньої антикорупційної
стратегії
стратегії.
Проект розроблено без необґрунтованих затримок та
подано на розгляд Кабінету Міністрів України
Розроблення проекту державної програми (плану
Проект розроблено без необґрунтованих затримок та
дій) з реалізації антикорупційної стратегії
подано на розгляд Кабінету Міністрів України

1.6

Вчасна
підготовка
проектів
національних
доповідей щодо реалізації засад антикорупційної
політики

1.7

Розроблення проектів нормативно-правових актів,
віднесених до сфери відповідальності Національного
агентства антикорупційною стратегією та/або
державною програмою (планом дій) з її реалізації

1.8

Участь у розробленні, обговоренні, доопрацюванні
інших проектів нормативно-правових актів, які
стосуються формування або реалізації державної
антикорупційної політики

1.9

Забезпечення координації виконання іншими
державними органами влади антикорупційної
стратегії та державної програми (плану дій) з її
реалізації

п.п. «а» п. 1.2.1.1
цілі 1.2.1 РНП

п.п. 4, 5 п. 4 КПО
п. 101 ППДУ
п. 3 НЕС
п.п. «а» п. 1.2.1.1
цілі 1.2.1 РНП
п. 1.1 ПР
Забезпечено розробку проектів Національної доповіді п.п. 6 п. 4 КПО
щодо реалізації засад антикорупційної політики у порядку п. 1.11 ПР
та в межах строків, визначених Законом України «Про
запобігання корупції» (далі – Закон).
Проекти Національних доповідей щодо реалізації засад
антикорупційної політик містять усі відомості, визначені
у ст. 20 Закону, а також повну та неупереджену оцінку
стану справ у сфері запобігання та протидії корупції.
Проекти Національних доповідей без необґрунтованих
затримок подаються на розгляд Кабінету Міністрів
України
Проекти розроблено без необґрунтованих затримок у п.п. 7 п. 4 КПО
строки, визначені державною програмою (планом дій) з пп. 3, 8 НЕС
реалізації антикорупційної стратегії, затверджено п.п. «а», «б»
Національним агентством (якщо йдеться про власні акти) п. 1.2.1.1 цілі 1.2.1 РНП
або внесено на розгляд відповідних суб’єктів пп. 1.8, 1.19 ПР
нормотворення, подано для державної реєстрації
Представники НАЗК беруть участь у розробленні, п.п. 8 п. 4 КПО
обговоренні, доопрацюванні проектів нормативно- п.п. «а», «б» п. 1.2.1.1,
правових актів, які стосуються формування або реалізації п.п. «а» п. 1.2.1.3
державної антикорупційної політики
цілі 1.2.1 РНП
пп. 1.9, 1.10 ПР
Координацію виконання іншими державними органами п.п. 9 п. 4 КПО
влади антикорупційної стратегії та державної програми п. 3 НЕС
(плану дій) з її реалізації забезпечено
п.п. «а», «б» п. 1.2.1.1
цілі 1.2.1 РНП
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Забезпечення проведення моніторингу реалізації
Моніторинг проводиться принаймні щороку, а його п.п. 10 п. 4 КПО
державної антикорупційної політики (в тому числі із результати оприлюднюються на офіційному веб-сайті п. 3 НЕС
залученням представників громадськості)
Національного агентства
п.п. «а», «б» п. 1.2.1.1
цілі 1.2.1 РНП
пп. 1.3, 1.18, 1.20 ПР
1.11
Забезпечення проведення оцінки ефективності
Оцінка проводиться принаймні щороку та її результати п.п. 11 п. 4 КПО
реалізації антикорупційної стратегії та державної оприлюднюються на офіційному веб-сайті Національного п.п. «а», «б» п. 1.2.1.1
програми (плану дій) з її реалізації
агентства
цілі 1.2.1 РНП
1.10

2. Організація заходів із запобігання та виявлення корупції
2.1

2.2

2.3

Затвердження методології оцінювання корупційних Методологію оцінювання корупційних ризиків у
ризиків у діяльності державних органів
діяльності державних органів затверджено.
Методологія є актуальною та не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень
Затвердження порядку підготовки та погодження Порядок підготовки та погодження антикорупційних
антикорупційних програм
програм затверджено.
Порядок є актуальним та не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень
Здійснення аналізу антикорупційних програм, Аналіз антикорупційних програм, внесених до НАЗК для
внесених
до
Національного
агентства
для погодження, здійснюється відповідно до встановленого
погодження, відповідно до встановленого порядку
порядку

2.5

Проведення оцінки корупційних ризиків в
пріоритетних сферах, визначених Національним
агентством
Забезпечення
розроблення
методичних
рекомендацій,
інформаційно-роз’яснювальних
матеріалів щодо оцінки корупційних ризиків та
підготовки антикорупційних програм

2.6

Затвердження типової антикорупційної програми
юридичної особи

2.4

п.п. 1 п. 5 КПО
п. 2.6 ПР
п.п. 2 п. 5 КПО
п. 2.11 ПР

п.п. 3 п. 5 КПО
п.п. «ґ» п. 1.2.1.1
цілі 1.2.1 РНП
п. 2.9 ПР
Оцінка корупційних ризиків проводиться щороку п.п. 4 п. 5 КПО
принаймні в одній пріоритетній сфері, визначеній п. 2.1 ПР
Національним агентством
Методичні рекомендації, інформаційно-роз’яснювальні п.п. 5 п. 5 КПО
матеріали щодо оцінки корупційних ризиків та підготовки п. 2.2 ПР
антикорупційних програм розроблено.
Методичні рекомендації, які є актуальними, поширено
серед суб’єктів проведення оцінки корупційних ризиків
Типова антикорупційна програма юридичної особи п.п. 6 п. 5 КПО
затверджена чи зміни до неї внесені після проведення п. 2.10 ПР
публічних консультацій із заінтересованими сторонами
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Забезпечення
розроблення
методичних
рекомендацій,
інформаційно-роз’яснювальних
матеріалів щодо розроблення, затвердження та
виконання антикорупційних програм юридичної
особи
2.8
Створення окремого структурного підрозділу
Національного
агентства,
який
проводить
антикорупційну експертизу відповідно до ст. 55
Закону
2.9
Затвердження
методології
проведення
антикорупційної експертизи нормативно-правових
актів та їх проектів
2.10 Забезпечення систематичного моніторингу проектів
нормативно-правових актів, чинних нормативноправових актів
2.7

2.11

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

Методичні рекомендації, інформаційно-роз’яснювальні п.п. 7 п. 5 КПО
матеріали, які є актуальними, поширено серед суб’єктів
затвердження антикорупційних програм юридичної особи
Окремий
структурний
підрозділ
Національного п.п. 9 п. 5 КПО
агентства функціонує та має достатню кількість персоналу
Методологія є актуальною та не викликає обґрунтованих п.п. 10 п. 5 КПО
суттєвих зауважень
Здійснення відбору для проведення антикорупційної
експертизи тих актів, які мають найбільше суспільне
значення та стосуються сфер з високим рівнем
корупціогенності.
Висновки Національного агентства, підготовлені за
результатами проведення антикорупційної експертизи, які
є обґрунтованими та містять рекомендації щодо усунення
корупціогенних
факторів,
оприлюднюються
на
офіційному веб-сайті Національного агентства та
надсилаються відповідним суб’єктам нормотворення.
Заходи у межах своїх повноважень Національного
агентства для забезпечення врахування висновків
здійснюються
Типове положення про уповноважений підрозділ
(уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення
корупції затверджено.
Положення є актуальним та не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень
Вимоги є актуальними та не викликають обґрунтованих
суттєвих зауважень

п.п. 11, 12, 13 п. 5 КПО
п. 103 ППДУ
п. 5 НЕС
п.п. «г» п. 1.2.1.1
цілі 1.2.1 РНП
п. 2.3 ПР

п.п. 15 п. 5 КПО

Встановлення обов’язкових вимог до мінімальної
п.п. 16 п. 5 КПО
штатної чисельності уповноваженого підрозділу з
питань запобігання та виявлення корупції в
державних органах
2.13 Забезпечення
розроблення
методичних Методичні рекомендації, навчальні та інформаційно- п.п. 17 п. 5 КПО
рекомендацій,
навчальних
та
інформаційно- роз’яснювальні
матеріали
щодо
діяльності пп. 2.5, 2.19 ПР
2.12
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

роз’яснювальних
матеріалів
щодо
діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з запобігання та виявлення корупції, які є актуальними,
питань запобігання та виявлення корупції
поширено
серед
уповноважених
підрозділів
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення
корупції
Проведення опитування уповноважених підрозділів Опитування проводиться щороку та за результатами
(уповноважених осіб) з питань запобігання та уповноваженим підрозділам (уповноваженим особам) з
виявлення корупції щодо шляхів оптимізації роботи питань запобігання та виявлення корупції надається
Національного агентства
підтримка у виконанні їх завдань
Визначення порядку надання згоди на звільнення Порядок застосовується, є актуальним та не викликає
керівника
уповноваженого
підрозділу обґрунтованих суттєвих зауважень
(уповноваженої особи) з питань запобігання та
виявлення корупції
Проведення аналізу ефективності діяльності Аналіз
ефективності
діяльності
уповноважених
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та
питань запобігання та виявлення корупції
виявлення корупції проводиться регулярно, за його
результатами надаються рекомендації щодо покращення
їх роботи.
Результати аналізу та рекомендації оприлюднюються на
офіційному веб-сайті Національного агентства
Забезпечення надання роз’яснень за зверненнями Змістовні роз’яснення надаються без необґрунтованих
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з затримок
питань запобігання та виявлення корупції
Затвердження порядку проведення перевірок Порядку проведення перевірок організації роботи із
організації роботи із запобігання і виявлення корупції запобігання і виявлення корупції затверджено.
в державних органах, органах влади Автономної Порядок застосовується, є актуальним та не викликає
Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, обґрунтованих суттєвих зауважень
у юридичних особах публічного права та юридичних
особах, зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону
Проведення перевірок організації роботи із Щороку проводиться не менше ніж десять перевірок
запобігання і виявлення корупції в державних
органах, органах влади Автономної Республіки Крим,
органах місцевого самоврядування, у юридичних
особах публічного права та юридичних особах,
зазначених у ч. 2 ст. 62 Закону

п.п. 18 п. 5 КПО
п. 2.4 ПР
п.п. 20 п. 5 КПО

п.п. 21 п. 5 КПО
пп. 2.12, 2.20 ПР

п.п. 22 п. 5 КПО
п.п. 23 п. 5 КПО

п.п. 24 п. 5 КПО
пп. 2.15, 2.16 ПР
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Розроблення алгоритмів (стандартів) операційної Алгоритми (стандарти) опубліковано на офіційному веб- п. 2.12 ПР
роботи уповноважених з питань запобігання та сайті НАЗК, вони є актуальними та не викликають
виявлення корупції
обґрунтованих суттєвих зауважень
2.21
Створення Антикорупційного порталу
Антикорупційний портал, на якому, зокрема, міститься п. 2.8 ПР
перелік органів влади, юридичних осіб, щодо яких НАЗК
здійснює координаційні функції з питань організації
роботи із запобігання та виявлення корупції, функціонує
2.22
Створення платформи «Каталог корупційних Платформа
введена
в
постійну
(промислову) п. 8.10 ПР
ризиків»
експлуатацію та функціонує
2.20

3. Проведення моніторингу та контролю за дотриманням законодавства
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог і обмежень, передбачених Законом
3.1

3.2

3.3

3.4

Отримання автоматизованого доступу до всіх
державних реєстрів і баз даних, необхідних для
проведення моніторингу та контролю дотримання
вимог
законодавства
щодо
запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших
вимог і обмежень, встановлених антикорупційним
законодавством
Забезпечення
розроблення
методичних
рекомендацій,
інформаційно-роз’яснювальних
матеріалів для уповноважених осіб Національного
агентства стосовно проведення моніторингу та
контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
дотриманням інших вимог і обмежень, встановлених
антикорупційним законодавством
Забезпечення
розроблення
методичних
рекомендацій,
інформаційно-роз’яснювальних
матеріалів щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, дотримання інших вимог і
обмежень,
встановлених
антикорупційним
законодавством
Забезпечення розроблення навчальних матеріалів,
у тому числі онлайн-курсів, щодо запобігання та

Автоматизований доступ до всіх необхідних державних п.п. 1 п. 6 КПО
реєстрів і баз даних отримано та активно
використовується

Методичні
рекомендації
та
інформаційно- п.п. 2 п. 6 КПО
роз’яснювальні матеріали розроблено.
п. 3.2 ПР
Методичні
рекомендації
та
інформаційнороз’яснювальні матеріали, які є актуальними, поширено
серед уповноважених осіб Національного агентства

Методичні
рекомендації
та
інформаційно- п.п. 3 п. 6 КПО
роз’яснювальні матеріали розроблено.
пп. 3.1, 3.2, 3.4 ПР
Методичні рекомендації, інформаційно-роз’яснювальні
матеріали, які є актуальними, поширено
Навчальні матеріали, у тому числі онлайн-курси, які є п.п. 4 п. 6 КПО
актуальними, поширено
пп. 3.5, 3.6 ПР
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших
вимог і обмежень, встановлених антикорупційним
законодавством
Створення каналів комунікації для надання
роз’яснень,
консультацій,
підтримки
щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
дотримання інших вимог і обмежень, встановлених
антикорупційним законодавством
Забезпечення надання роз’яснень та консультацій з
питань запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів, дотримання інших вимог і обмежень
законодавства у строки, визначені законодавством
Створення програмних засобів для виявлення
порушень вимог законодавства щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів та інших вимог і
обмежень,
встановлених
антикорупційним
законодавством
Здійснення розгляду звернень та повідомлень
фізичних та юридичних осіб щодо можливих
правопорушень
Забезпечення документування порушень вимог
законодавства щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів та інших вимог і обмежень,
встановлених антикорупційним законодавством
Забезпечення проведення моніторингу та контролю
за дотриманням вимог законодавства щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
дотриманням інших вимог і обмежень, встановлених
антикорупційним законодавством

Канали комунікації функціонують

п.п. 5 п. 6 КПО

Роз’яснення та консультації з питань запобігання та п.п. 6 п. 6 КПО
врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших
вимог і обмежень законодавства надаються у строки,
визначені законодавством
Програмні засоби створено та використовуються на п.п. 7 п. 6 КПО
практиці
п. 3.3 ПР

Розгляд звернень та повідомлень здійснюється у строки п.п. 8 п. 6 КПО
та в порядку, що визначені законодавством
Документування порушень вимог законодавства щодо п.п. 9 п. 6 КПО
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших
вимог і обмежень, встановлених антикорупційним
законодавством, здійснюється у порядку, визначеному
законодавством
Відсутність систематичних необґрунтованих затримок, п.п. 10, 11 п. 6 КПО
зумовлених рішеннями, діями чи бездіяльністю
уповноваженої особи Національного агентства.
Вжиття необхідних заходів для забезпечення
проведення у повному обсязі моніторингу та контролю,
зокрема:
- обмін інформацією з іншими державними органами;
- використання інформації з відкритих джерел;
- надіслання запитів на отримання інформації від
компетентних органів іноземних держав;
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3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

- отримання відомостей, які становлять банківську
таємницю;
- отримання інформації від фізичних та юридичних осіб
У разі виявлення ознак адміністративного
Протоколи складаються без необґрунтованих затримок. п.п. 12 п. 6 КПО
правопорушення, пов’язаного з корупцією, складення
Обґрунтовані висновки надсилаються з урахуванням п.п. «в» п. 1.2.1.1
уповноваженими особами Національного агентства строків накладення адміністративного стягнення
цілі 1.2.1 РНП
протоколу про таке правопорушення (в межах
відповідної
компетенції)
або
надіслання
обґрунтованого висновку спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції
Забезпечення
надіслання
спеціально
Обґрунтовані висновки надсилаються у визначений п.п. 13 п. 6 КПО
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції законодавством строк
п.п. «в» п. 1.2.1.1
обґрунтованого висновку у разі виявлення ознак
цілі 1.2.1 РНП
кримінального правопорушення або підстав для
звернення до суду з позовом про визнання активів
необґрунтованими
Направлення повідомлень іншим суб’єктам
Повідомлення
направляються
оперативно,
без п.п. 14 п. 6 КПО
владних повноважень про всі інші правопорушення необґрунтованих затримок
(зокрема про факти можливого ухилення від сплати
податків чи відмивання доходів, отриманих
злочинним шляхом)
Недопущення працівниками Національного агентства п.п. 15 п. 6 КПО
під час процедур моніторингу та контролю суттєвих
помилок або порушень, які негативно впливають на
результати проведення моніторингу та контролю за
дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, дотриманням інших
вимог і обмежень, встановлених антикорупційним
законодавством
Впровадження системи здійснення заходів щодо
Система здійснення заходів використовується та п.п. 16 п. 6 КПО
недопущення
несанкціонованого
розголошення забезпечує
недопущення
несанкціонованого
(витоків) інформації з обмеженим доступом, яка розголошення (витоків) інформації з обмеженим доступом
стосується моніторингу та контролю дотримання
вимог
законодавства
щодо
запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших
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вимог і обмежень, встановлених антикорупційним
законодавством
3.16
Здійснення заходів моніторингу та контролю
Заходи моніторингу здійснюються повно, об’єктивно та
дотримання вимог законодавства щодо запобігання та безсторонньо, зокрема з дотриманням принципу
врегулювання конфлікту інтересів, дотримання інших політичної неупередженості
вимог і обмежень, встановлених антикорупційним
законодавством
3.17
Здійснення заходів моніторингу та контролю щодо
Заходи моніторингу та контролю здійснюються
заборон, вимог і обмежень, визначених у систематично та вчасно
розділах IV – VI Закону
3.18
Не менш як 25 відсотків заходів контролю (перевірок)
завершується виявленням порушень вимог законодавства
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та
дотримання інших вимог і обмежень, встановлених
антикорупційним законодавством
3.19
Не менш як 80 відсотків заходів контролю (перевірок)
здійснено стосовно службових осіб, які займають
відповідальне та особливо відповідальне становище
3.20
Не менш як 50 відсотків заходів контролю (перевірок)
завершуються у строк, що не перевищує трьох місяців
3.21
Не більш як 10 відсотків справ про порушення вимог
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та
дотримання інших вимог і обмежень, встановлених
антикорупційним
законодавством,
спрямованих
Національним агентством до суду, закрито у зв’язку із
закінченням строку давності через необґрунтовані
затримки з боку Національного агентства
3.22
Надання відповідей на запити фізичних та
Відповіді надаються повно та своєчасно
юридичних осіб стосовно дотримання вимог
законодавства щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, а також дотримання інших вимог
і
обмежень,
встановлених
антикорупційним
законодавством
3.23
Забезпечення
складення
та
надсилання
Не менш як у 90 відсотків випадків невиконання
Національним агентством до суду протоколів про органами державної влади, органами місцевого
вчинення
адміністративного
правопорушення, самоврядування чи іншими суб’єктами приписів

п.п. 17 п. 6 КПО

п.п. 18 п. 6 КПО
п. 3 НЕС
п.п. 19 п. 6 КПО

п.п. 20 п. 6 КПО
п.п. 21 п. 6 КПО
п.п. 23 п. 6 КПО

п.п. 22 п. 6 КПО

п.п. 24 п. 6 КПО
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3.24

3.25

3.26

3.27

передбаченого ст. 188-46 Кодексу України про Національного агентства, винесених за результатами
адміністративні правопорушення
здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
дотриманням інших вимог і обмежень, встановлених
антикорупційним законодавством, складено та надіслано
до суду протоколи
Забезпечення звернення за наявності підстав до
Звернення здійснюється у кожному випадку без
суду щодо скасування рішень, актів, правочинів, необґрунтованих затримок
ухвалених (здійснених) з порушенням вимог закону
Створення окремого самостійного структурного
Окремий структурний підрозділ Національного
підрозділу Національного агентства, який здійснює агентства функціонує та має достатню кількість персоналу
заходи моніторингу та контролю за дотриманням
вимог
законодавства
щодо
запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів, дотриманням
інших
вимог
і
обмежень,
встановлених
антикорупційним законодавством
Проведення перегляду процедур моніторингу та
Перегляд процедур моніторингу та контролю з метою
контролю за дотриманням вимог законодавства щодо підвищення їх ефективності проводиться періодично
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
дотриманням інших вимог і обмежень, встановлених
антикорупційним законодавством
Забезпечення
оприлюднення
статистичних
Статистичні дані оприлюднюються на постійній основі
результатів моніторингу та контролю за дотриманням
вимог
законодавства
щодо
запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів, дотриманням
інших
вимог
і
обмежень,
встановлених
антикорупційним законодавством

п.п. 25 п. 6 КПО
п.п. 26 п. 6 КПО

п.п. 27 п. 6 КПО

п.п. 28 п. 6 КПО

4. Контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
моніторинг способу життя суб’єктів декларування
4.1

Визначення
форми
декларації
особи,
Форми є актуальними та не викликають обґрунтованих п.п. 1 п. 7 КПО
уповноваженої на виконання функцій держави або суттєвих зауважень
пп. 4.2, 4.9 ПР
місцевого самоврядування (далі – декларація), форми
повідомлення про суттєві зміни у майновому стані,
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4.2

4.3

4.4
4.5

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10

4.11

4.12

4.13

форми повідомлення про відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента
Отримання безпосереднього автоматизованого
доступу до всіх державних реєстрів і баз даних,
необхідних для перевірки декларацій
Наявність у Єдиному державному реєстрі
декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
модуля логічного та арифметичного контролю
Визначення правил логічного та арифметичного
контролю
Визначення порядку відбору декларацій для
проведення обов’язкової повної перевірки та
черговості такої перевірки
Визначення порядку проведення повної перевірки
декларацій
Визначення порядку здійснення контролю за
своєчасністю подання декларацій
Визначення порядку здійснення контролю за
правильністю та повнотою заповнення декларацій
Визначення порядку проведення моніторингу
способу життя суб’єктів декларування
Визначення
порядку
здійснення
заходів
фінансового контролю щодо осіб, визначених у статті
52-1 Закону
Забезпечення
розроблення
методичних
рекомендацій,
інформаційно-роз’яснювальних
матеріалів для уповноважених осіб Національного
агентства щодо здійснення заходів фінансового
контролю
Забезпечення
розроблення
інформаційнороз’яснювальних
матеріалів
для
суб’єктів
декларування щодо заповнення та подання декларацій
Забезпечення розроблення навчальних матеріалів
щодо заповнення та подання декларацій

Безпосередній автоматизований доступ до державних п.п. 2, 3 п. 7 КПО
реєстрів і баз даних використовується для здійснення
контролю та перевірки декларацій
Модуль функціонує та застосовується до всіх п.п. 4 п. 7 КПО
декларацій
Правила є ефективними, не викликають обґрунтованих
суттєвих зауважень та у разі потреби переглядаються
Порядок відбору декларацій для проведення
обов’язкової повної перевірки та черговості такої
перевірки застосовується на основі оцінки ризиків
Порядок є актуальним та не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень
Порядок є актуальним та не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень
Порядок є актуальним та не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень
Порядок є актуальним та не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень
Порядок є актуальним та не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень

п.п. 5 п. 7 КПО
п. 4.6 ПР
п.п. 6 п. 7 КПО
п. 4.4 ПР
п.п. 7 п. 7 КПО
п. 4.1 ПР
п.п. 8 п. 7 КПО
п.п. 9 п. 7 КПО
п.п. 10 п. 7 КПО
п.п. 11 п. 7 КПО
п. 4.17 ПР

Методичні рекомендації, інформаційно-роз’яснювальні п.п. 12 п. 7 КПО
матеріали, які є актуальними, поширено серед п. 4.11 ПР
уповноважених осіб Національного агентства
Інформаційно-роз’яснювальні
актуальними, поширено

матеріали,

які

Навчальні матеріали, які є актуальними, поширено

є п.п. 13 п. 7 КПО
п. 4.10 ПР
п.п. 14 п. 7 КПО
пп. 4.13, 4.14, 4.15 ПР
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Створення каналів комунікації для надання
Канали комунікації функціонують
роз’яснень, консультацій, підтримки для суб’єктів
декларування
4.15
Здійснення розгляду звернень та повідомлень
Розгляд звернень та повідомлень здійснюється у строки
фізичних та юридичних осіб щодо можливих та в порядку, що визначені законодавством
правопорушень
4.16
Забезпечення самостійного виявлення інформації
Виявлення інформації є ефективним та здійснюється,
про можливі порушення у сфері фінансового зокрема, на підставі інформації, отриманої із засобів
контролю
масової інформації, Інтернету
4.17
Забезпечення фіксації правопорушень
Фіксація правопорушень здійснюється у строки та в
порядку, що визначені законодавством
4.18
Забезпечення здійснення контролю, перевірки чи
Відсутність необґрунтованих затримок, зумовлених
моніторингу способу життя суб’єктів декларування
рішеннями, діями чи бездіяльністю уповноваженої особи
Національного агентства
4.19
Здійснення відповідно до закону уповноваженими
Зокрема здійснюються такі заходи:
особами Національного агентства під час проведення
- обмін інформацією з іншими державними органами;
повних перевірок декларацій заходів, необхідних для
- використання інформації з відкритих джерел;
виявлення ознак недостовірності задекларованих
- надіслання запитів на отримання інформації від
відомостей, неточностей оцінки задекларованих компетентних органів іноземних держав;
активів, наявності конфлікту інтересів, ознак
- отримання відомостей, які становлять банківську
незаконного збагачення або необґрунтованості таємницю;
активів
- отримання інформації від фізичних та юридичних осіб
4.20
Складення
у
разі
виявлення
ознак
Протоколи складаються у кожному випадку виявлення
адміністративного правопорушення, пов’язаного з ознак адміністративного правопорушення, пов’язаного з
корупцією, уповноваженими особами Національного корупцією, без необґрунтованих затримок або матеріали
агентства протоколу про таке правопорушення (в надсилаються з урахуванням строків накладення
межах відповідної компетенції) або надіслання адміністративного стягнення
матеріалів спеціально уповноваженим суб’єктам у
сфері протидії корупції
4.21
Забезпечення
надіслання
спеціально
Обґрунтовані висновки надсилаються у визначений
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції законодавством строк
обґрунтованого висновку у разі виявлення за
результатами повної перевірки декларацій ознак
кримінального правопорушення або підстав для
звернення до суду з позовом про визнання активів
необґрунтованими
4.14

п.п. 15 п. 7 КПО
пп. 4.12, 8.3 ПР
п.п. 16 п. 7 КПО
п.п. 17 п. 7 КПО
п.п. 18 п. 7 КПО
п. 3 НЕС
п.п. 19 п. 7 КПО
п. 3 НЕС
п.п. 20 п. 7 КПО
п. 3 НЕС

п.п. 21 п. 7 КПО
п. 3 НЕС
п.п. «в» п. 1.2.1.1
цілі 1.2.1 РНП

п.п. 22 п. 7 КПО
п.п. «в» п. 1.2.1.1
цілі 1.2.1 РНП
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4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

Направлення повідомлень іншим суб’єктам
Повідомлення
направляються
оперативно,
без
владних повноважень про всі інші правопорушення необґрунтованих затримок
(зокрема про факти можливого ухилення від сплати
податків чи відмивання доходів, отриманих
злочинним шляхом)
Відсутність суттєвих помилок або порушень, які
негативно вплинули на результативність контролю,
перевірки декларацій, моніторингу способу життя під час
проведення перевірок працівниками Національного
агентства
Впровадження системи здійснення заходів щодо
Система здійснення заходів використовується та
недопущення
несанкціонованого
розголошення забезпечує
недопущення
несанкціонованого
(витоків) інформації з обмеженим доступом, яка розголошення (витоків) інформації з обмеженим доступом
стосується контролю, перевірок декларацій або
моніторингу способу життя
Здійснення заходів фінансового контролю
Заходи фінансового контролю здійснюються повно,
об’єктивно та безсторонньо, зокрема з дотриманням
принципу політичної неупередженості
Збільшення кількості повних перевірок декларацій
Не менше ніж 1000 повних перевірок декларацій
проводиться щороку шляхом відбору декларацій для
проведення обов’язкової повної перевірки та визначення
черговості таких перевірок на підставі оцінки ризиків (з
використанням модуля логічного та арифметичного
контролю), приймаються відповідні рішення за
результатами таких перевірок
Не менше ніж 600 повних перевірок декларацій
проводиться щороку щодо декларацій службових осіб, які
займають відповідальне та особливо відповідальне
становище
Не менш як 5 відсотків повних перевірок декларацій з
виявленням
ознак
незаконного
збагачення,
необґрунтованості активів або порушення вимог і
обмежень,
встановлених
антикорупційним
законодавством, завершується щороку
Не менш як 10 відсотків повних перевірок декларацій з
виявленням завідомо недостовірних відомостей у

п.п. 23 п. 7 КПО

п.п. 24 п. 7 КПО

п.п. 25 п. 7 КПО

п.п. 26 п. 7 КПО
пп. 4.7, 4.8 ПР
п.п. 27 п. 7 КПО
п. 102 ППДУ
п. 3 НЕС
п. 4.7 ПР

п.п. 28 п. 7 КПО
п. 3 НЕС
п. 4.7 ПР
п.п. 29 п. 7 КПО
п. 3 НЕС
п. 4.7 ПР
п.п. 30 п. 7 КПО
п. 3 НЕС
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4.30

4.31

4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

декларації стосовно майна або іншого об’єкта
декларування, якщо такі відомості відрізняються від
достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб, завершується щороку
Не менш як 5 відсотків повних перевірок декларацій з
виявленням недостовірних відомостей у декларації
стосовно майна або іншого об’єкта декларування, якщо
такі відомості відрізняються від достовірних на суму
понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб,
завершується щороку
Не більш як 10 відсотків справ про порушення вимог
фінансового контролю, спрямованих Національним
агентством до суду, закрито у зв’язку із закінченням
строку давності через необґрунтовані затримки з боку
Національного агентства
Не менш як 80 відсотків повних перевірок декларацій
завершується у строки, визначені Національним
агентством
Не менш як 25 відсотків становить кількість випадків
незаконного збагачення або необґрунтованості активів,
виявлених у результаті повних перевірок декларацій,
середній обсяг (сума) яких перевищує 700 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб
Створення окремого самостійного структурного
Окремий структурний підрозділ Національного
підрозділу Національного агентства, який здійснює агентства функціонує та має достатню кількість персоналу
заходи фінансового контролю
Проведення аналізу та перегляду процедур
Аналіз та перегляд процедур з метою підвищення їх
контролю, перевірки декларацій, моніторингу ефективності проводиться періодично
способу життя
Забезпечення оприлюднення результатів повної
Результати перевірок оприлюднюються з урахуванням
перевірки декларацій суб’єктів декларування
законодавства про захист персональних даних

п. 4.7 ПР

п.п. 31 п. 7 КПО
п. 3 НЕС
п. 4.7 ПР

п.п. 32 п. 7 КПО
п. 3 НЕС

п.п. 33 п. 7 КПО
п. 3 НЕС
п.п. 34 п. 7 КПО
п. 3 НЕС

п.п. 35 п. 7 КПО
п.п. 36 п. 7 КПО
п. 4.3 ПР
п.п. 37 п. 7 КПО
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5. Законність та прозорість фінансування політичних партій, подання ними фінансової звітності, здійснення контролю за своєчасністю
подання звітів про надходження і використання коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах, повнотою таких
звітів, достовірністю включених до них відомостей
5.1

5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

5.7

5.8

Затвердження форми звіту політичної партії про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру
Затвердження порядку подання звіту політичної
партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру
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
Затвердження методології визначення розміру
(суми) внеску у формі робіт, товарів або послуг
Забезпечення
розроблення
методичних
рекомендацій,
інформаційно-роз’яснювальних
матеріалів щодо дотримання правил державного та
приватного фінансування політичних партій, а також
подання ними фінансової звітності
Забезпечення проведення навчання представників
політичних партій щодо дотримання правил
державного та приватного фінансування політичних
партій, а також подання ними фінансової звітності
Забезпечення надання відповідей за зверненнями
представників політичних партій, інших фізичних чи
юридичних осіб
Забезпечення розподілу коштів, виділених з
державного бюджету на фінансування статутної
діяльності політичних партій, відповідно до вимог
Закону України «Про політичні партії в Україні»

Форма є актуальною та не викликає обґрунтованих п.п. 1 п. 8 КПО
суттєвих зауважень
п. 5.1 ПР
Порядок є актуальним та не викликає обґрунтованих п.п. 2 п. 8 КПО
суттєвих зауважень
п. 5.1 ПР
Порядок і форма є актуальними та не викликають п.п. 3 п. 8 КПО
обґрунтованих суттєвих зауважень
п. 5.2 ПР

Методологія є актуальною та не викликає
обґрунтованих суттєвих зауважень
Методичні рекомендації, інформаційно-роз’яснювальні
матеріали, які є актуальними, поширено

п.п. 4 п. 8 КПО
п. 5.3 ПР
п.п. 5 п. 8 КПО
пп. 5.6, 5.12 ПР

Навчання представників політичних партій щодо п.п. 5 п. 8 КПО
дотримання
правил
державного
та
приватного пп. 5.6, 5.13, 5.14 ПР
фінансування політичних партій, а також подання ними
фінансової звітності проводяться
Відповіді надаються в порядку та у строки, що п.п. 7 п. 8 КПО
визначені законодавством
Рішення про відмову в наданні політичній партії п.п. 8 п. 8 КПО
державного фінансування приймається виключно за п. 5.8 ПР
наявності передбачених законодавством підстав
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5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

Забезпечення здійснення державного контролю за
Державний контроль є ефективним.
дотриманням встановлених законом обмежень щодо
У разі виявлення фактів порушення дотримання
фінансування політичних партій
встановлених законом обмежень щодо фінансування
політичних партій вживаються передбачені законом
заходи реагування
Забезпечення здійснення державного контролю за
Державний контроль є ефективним.
законним та цільовим використанням політичними
У разі виявлення фактів порушення законного та
партіями коштів, виділених з державного бюджету на цільового використанням політичними партіями коштів,
фінансування їх статутної діяльності
виділених з державного бюджету на фінансування їх
статутної діяльності, вживаються передбачені законом
заходи реагування
Забезпечення здійснення державного контролю за
Державний контроль є ефективним.
своєчасністю подання, повнотою, відповідністю
У разі виявлення фактів порушення вимог щодо
оформлення встановленим законом вимогам, а також своєчасності подання, повноти, відповідності оформлення
достовірністю
відомостей,
включених
до встановленим законом вимогам, а також достовірності
щоквартальних звітів партій про майно, доходи, відомостей, включених до щоквартальних звітів партій
витрати і зобов’язання фінансового характеру
про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру, вживаються передбачені законом заходи
реагування
Забезпечення здійснення державного контролю за
Державний контроль є ефективним.
своєчасністю подання, повнотою, відповідністю
У разі виявлення фактів порушення вимог щодо
оформлення встановленим законом вимогам, а також своєчасності подання, повноти, відповідності оформлення
достовірністю відомостей, включених до звітів встановленим законом вимогам, а також достовірності
зовнішнього незалежного фінансового аудиту відомостей, включених до звітів зовнішнього незалежного
діяльності партій
фінансового аудиту діяльності партій, вживаються
передбачені законом заходи реагування
Оприлюднення списку політичних партій, які не
Списки оприлюднюються на офіційному веб-сайті
подали звіти про майно, доходи, витрати і Національного агентства протягом 10 календарних днів з
зобов’язання фінансового характеру у визначений дня завершення строку подання політичними партіями
законодавством строк, на офіційному веб-сайті своїх звітів, та без необґрунтованих затримок вживаються
Національного агентства та вжиття заходів щодо всі належні заходи щодо притягнення до відповідальності
притягнення до відповідальності осіб, винних у осіб, винних у порушенні строків подання такої звітності
порушенні строків подання такої звітності
Проведення перевірки звітів політичних партій про
Перевірки проводяться у строк, що не перевищує
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 60 днів з дня надходження звітів.
характеру

п.п. 9 п. 8 КПО
п. 3 НЕС
п. 5.9 ПР
п.п. 10 п. 8 КПО
п. 3 НЕС
п. 5.9 ПР

п.п. 11 п. 8 КПО
п. 3 НЕС
п. 5.9 ПР

п.п. 12 п. 8 КПО
п. 3 НЕС
п. 5.9 ПР

п.п. 13 п. 8 КПО
п. 5.10 ПР

п.п. 14 п. 8 КПО
п. 3 НЕС
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5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

Кількість випадків складення Національним агентством
висновку, в якому відображено результати проведеного
аналізу, а також детальний виклад змісту всіх порушень із
зазначенням вжитих заходів реагування (у разі виявлення
порушень), становить 100 відсотків
Затвердження Порядку формування та ведення
Порядок є актуальним та не викликає обґрунтованих п. 5.4. ПР
Єдиного державного реєстру звітності політичних суттєвих зауважень
партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру
Забезпечення функціонування електронної системи
Єдиний державний реєстр звітності політичних партій п. 104 ППДУ
подання та оприлюднення звітності політичних про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового п. 3 НЕС
партій
характеру
введений
в
постійну
(промислову) п.п. «в» п. 1.3.1.1
експлуатацію та функціонує
цілі 1.3.1 РНП
пп. 5.5, 5.11 ПР
Створення програмних засобів для виявлення
Програмні засоби (зокрема автоматизованої перевірки п.п. 15 п. 8 КПО
порушень правил державного або приватного звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і п. 3 НЕС
фінансування політичних партій чи подання ними зобов’язання фінансового характеру), які забезпечують п.п. «в» п. 1.3.1.1
фінансової звітності
ризик-орієнтований підхід до здійснення контролю за цілі 1.3.1 РНП
діяльністю політичних партій, використовуються
п. 5.5 ПР
Вжиття під час перевірки фінансової звітності
Відповідно до закону вживаються всі необхідні заходи, п.п. 16 п. 8 КПО
політичних партій та інформації про потенційні у тому числі:
порушення правил державного або приватного
- обмін інформацією з іншими державними органами;
фінансування політичних партій чи подання ними
- використання інформації з відкритих джерел;
фінансової звітності уповноваженими особами
- надіслання запитів на отримання інформації від
Національного агентства необхідних заходів
компетентних органів іноземних держав;
- отримання відомостей, які становлять банківську
таємницю;
- отримання інформації від фізичних та юридичних осіб
Впровадження системи здійснення заходів щодо
Система здійснення заходів використовується та п.п. 17 п. 8 КПО
недопущення
несанкціонованого
розголошення забезпечує
недопущення
несанкціонованого
(витоків) інформації з обмеженим доступом, яка розголошення (витоків) інформації з обмеженим доступом
стосується здійснення Національним агентством
державного контролю відповідно до законодавства
про політичні партії та Закону
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Здійснення державного контролю за дотриманням
правил державного та приватного фінансування
політичних партій, а також подання ними фінансової
звітності
5.21
Забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті
Національного
агентства
висновків,
підготовлених за результатами перевірки фінансової
звітності політичних партій
5.22
Здійснення розгляду повідомлень фізичних та
юридичних осіб про потенційні факти порушення
правил державного або приватного фінансування
політичних партій чи подання ними фінансової
звітності
5.23
5.20

Державний контроль здійснюються повно, об’єктивно п.п. 18 п. 8 КПО
та безсторонньо, зокрема з дотриманням принципу п. 3 НЕС
політичної неупередженості
Всі висновки у межах визначеного законодавством п.п. 19 п. 8 КПО
строку оприлюднюються на офіційному веб-сайті п. 5.15 ПР
Національного агентства
Розгляд повідомлень здійснюється без необґрунтованих п.п. 20 п. 8 КПО
затримок у встановленому законодавством порядку

Не менш як 50 відсотків виявлених порушень за п.п. 21 п. 8 КПО
результатами перевірок фінансової звітності політичних
партій стосуються питань щодо достовірності інформації,
поданої у фінансових звітах політичних партій, або
незаконного фінансування
5.24
Вжиття заходів щодо притягнення винних до
Для притягнення винних до відповідальності п.п. 22 п. 8 КПО
відповідальності у разі виявлення під час перевірки вживаються усі належні заходи
п. 3 НЕС
фінансової звітності політичних партій чи інформації
про порушення законодавства у сфері фінансування
політичних партій ознак порушення вимог
законодавства, які є підставою для притягнення до
адміністративної відповідальності
5.25
Здійснення повідомлення органам (посадовим
Повідомлення
та
матеріали
надсилаються
у п.п. 23 п. 8 КПО
особам), уповноваженим забезпечити притягнення п’ятиденний строк з дня виявлення ознак порушень
осіб, які вчинили порушення вимог законодавства, до
передбаченої законом відповідальності, та надіслання
матеріалів, що підтверджують факт вчинення
правопорушення, у разі виявлення під час перевірки
фінансової звітності політичних партій чи інформації
про порушення законодавства у сфері фінансування
політичних партій ознак порушення вимог
законодавства, які є підставою для притягнення до
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кримінальної чи іншої передбаченої законом
відповідальності
5.26
Забезпечення звернення до суду з позовом про
Звернення до суду після формування достатніх для
встановлення відповідних фактів у разі виявлення цього матеріалів здійснюються невідкладно
Національним агентством фактів, які свідчать про те,
що кошти, виділені з державного бюджету на
фінансування статутної діяльності політичної партії,
використані нею на фінансування участі у виборах
народних депутатів України, виборах Президента
України, місцевих виборах або на цілі, не пов’язані із
статутною діяльністю
5.27
Не більш як 10 відсотків справ про порушення вимог
законодавства про партії, спрямованих Національним
агентством до правоохоронних органів чи суду, закрито у
зв’язку із закінченням строку давності через
необґрунтовані затримки з боку Національного агентства
5.28
Кількість випадків внесення Національним агентством
приписів про усунення політичними партіями допущених
правопорушень не менш як у 70 відсотках випадків
виявлення правопорушень, які не тягнуть за собою іншого
виду відповідальності
5.29
Прийняття Національним агентством у разі
У разі виявлення фактів, які є підставою для зупинення
виявлення фактів, які є підставою для зупинення фінансування статутної діяльності політичної партії,
фінансування статутної діяльності політичної партії, приймається рішення про зупинення фінансування
рішення про зупинення фінансування статутної статутної діяльності такої партії
діяльності такої партії
5.30
Прийняття Національним агентством у разі
У разі виявлення фактів, які є підставою для
виявлення фактів, які є підставою для припинення припинення фінансування статутної діяльності політичної
фінансування статутної діяльності політичної партії, партії,
приймається
рішення
про
припинення
рішення про припинення фінансування статутної фінансування статутної діяльності такої партії
діяльності такої партії
5.31
Забезпечення опублікування статистичних даних
Статистичні дані публікуються
щодо стану дотримання в Україні правил
фінансування політичних партій та подання ними
фінансової звітності

п.п. 24 п. 8 КПО

п.п. 25 п. 8 КПО

п.п. 26 п. 8 КПО

п.п. 27 п. 8 КПО
п. 3 НЕС

п.п. 28 п. 8 КПО
п. 3 НЕС

п.п. 29 п. 8 КПО
пп. 5.9, 5.16 ПР
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5.32

Забезпечення проведення опитувань представників
політичних
партій
та
громадськості
щодо
ефективності діяльності Національного агентства з
питань протидії порушенню правил приватного або
державного фінансування політичних партій чи
подання ними фінансової звітності

Опитування проводяться регулярно

п.п. 30 п. 8 КПО

6. Захист викривачів корупції
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7
6.8

6.9

Підготовка методичних матеріалів щодо захисту
Забезпечення державних органів комплексними
викривачів, прав викривачів та можливостей для методичними матеріалами щодо захисту викривачів, а
захисту
викривачів – щодо їх прав та можливостей для захисту, які
є комплексними та актуальними
Створення власних каналів комунікації для
Канали комунікації, зокрема канали онлайн-зв’язку,
анонімних викривачів
телефонні гарячі лінії та електронні поштові скриньки,
функціонують та є безпечними
Визначення вимог до безпеки каналів зв’язку для
Вимоги є актуальними та не викликають обґрунтованих
анонімних викривачів відповідно до ст. 53 Закону
суттєвих зауважень
Аналіз створюваних та функціонуючих безпечних і
Забезпечення
комплексного
виявлення
та
регулярних каналів повідомлення про можливі факти документування недоліків під час створення та
недотримання Закону під час захисту викривачів
функціонування таких каналів
Забезпечення зручного повідомлення про корупцію
Забезпечено запуск Порталу
та результативного розгляду таких повідомлень
шляхом запровадження роботи Єдиного порталу
повідомлень викривачів
Забезпечення реагування на запити щодо захисту
Реагування здійснюється з дотриманням вимог
викривачів
законодавства щодо всіх запитів і є вчасним
Забезпечення захисту викривачів
Відсутність необґрунтованих затримок під час захисту
викривачів
Здійснення заходів з метою захисту викривачів та
Вжиття всіх необхідних заходів з метою дієвого захисту
їх близьких осіб, зокрема захист анонімності
викривача, внесення приписів з вимогою про
усунення порушень трудових та інших прав
викривачів
Забезпечення
інформування
відповідних
Інформування є оперативним
компетентних органів у разі, коли за результатами

п.п. 1 п. 9 КПО
п. 6.2 ПР
п.п. 2 п. 9 КПО
п.п. 3 п. 9 КПО
п.п. 4 п. 9 КПО
п. 3 НЕС
п. 6.3 ПР
п.п. 5 п. 9 КПО
п. 6.1 ПР
п.п. 6 п. 9 КПО
п. 6.1 ПР
п.п. 7 п. 9 КПО
п. 6.1 ПР

п.п. 8 п. 9 КПО
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6.10

6.11

6.12

6.13

перевірки встановлено ознаки корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень чи інших
порушень Закону, про які повідомляли викривачі
Забезпечення
здійснення
заходів
для
представництва в суді інтересів викривача у випадках,
визначених законодавством
Ініціювання процедури притягнення до юридичної
відповідальності у разі встановлення Національним
агентством ознак порушень законодавства про захист
прав викривачів
Впровадження системи заходів щодо недопущення
несанкціонованого
розголошення
(витоків)
інформації з обмеженим доступом щодо викривачів
Забезпечення проведення моніторингу виконання
законодавства у сфері захисту викривачів, участь у
розробленні рекомендацій щодо його удосконалення

Заходи є належними.
За необхідності здійснюється вступ у судові справи для
захисту інтересів викривачів
Процедура притягнення до юридичної відповідальності
у зв’язку з порушенням законодавства про захист прав
викривачів ініціюється у передбачених законодавством
випадках
Система заходів функціонує
Моніторинг проводиться на постійній основі

п.п. 9 п. 9 КПО
п.п. 10 п. 9 КПО
п. 6.1 ПР
п.п. 11 п. 9 КПО
п.п. 12 п. 9 КПО
п. 6.4 ПР

7. Взаємодія Національного агентства з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами іноземних
держав, міжнародними організаціями та громадськістю
7.1

7.2

7.3

Забезпечення координації здійснення іншими
державними органами та органами місцевого
самоврядування
заходів,
передбачених
антикорупційною
стратегією
та
державною
програмою (планом дій) з її реалізації
Взаємодія з Верховною Радою України, Кабінетом
Міністрів України, міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади з питань
розроблення, обговорення та доопрацювання
законопроектів, а також інших нормативно-правових
актів, що можуть вплинути на державну
антикорупційну політику
Укладення та у разі потреби ініціювання змін до
меморандумів про співпрацю з органами державної
влади, взаємодія з якими має суттєве значення для
успішного здійснення Національним агентством

Координацію здійснення іншими державними органами п.п. 1 п. 10 КПО
та органами місцевого самоврядування заходів, п.п. «а» п. 1.2.1.1
передбачених антикорупційною стратегією та державною цілі 1.2.1 РНП
програмою (планом дій) з її реалізації забезпечено
Налагоджено взаємодію Національного агентства з
Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України,
міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади з питань розроблення, обговорення та
доопрацювання законопроектів, а також інших
нормативно-правових актів, що можуть вплинути на
державну антикорупційну політику
Налагоджено взаємодію Національного агентства з
органами державної влади, взаємодія з якими має суттєве
значення для успішного здійснення Національним

п.п. 2 п. 10 КПО
пп. 7.13, 7.14 ПР

п.п. 3 п. 10 КПО
п.п. «б» п. 1.2.1.3
цілі 1.2.1 РНП
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власних повноважень (Національне антикорупційне
бюро, Державне бюро розслідувань, Національне
агентство з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів, тощо)
7.4
Налагодження співпраці з іншими органами
державної
влади
та
органами
місцевого
самоврядування для успішного здійснення своїх
повноважень (зокрема щодо обміну інформацією)
7.5
Забезпечення безпосереднього автоматизованого
доступу Національного антикорупційного бюро до
інформаційно-телекомунікаційних
і
довідкових
систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що
містять інформацію з обмеженим доступом,
володільцем (адміністратором) яких є Національне
агентство
7.6
Забезпечення
оперативного
інформування
правоохоронних органів відповідно до компетенції
без необґрунтованих затримок про можливі факти
корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень чи інших порушень Закону, про які
повідомляли викривачі
7.7
Забезпечення координації виконання міжнародних
зобов’язань у сфері формування та реалізації
державної антикорупційної політики
7.8
Забезпечення в межах компетенції співпраці з
державними органами, неурядовими організаціями
іноземних держав та міжнародними організаціями
7.9
Забезпечення укладення меморандумів про
співпрацю з компетентними органами іноземних
держав (зокрема щодо обміну інформацією)
7.10
Забезпечення
обміну
інформацією
з
компетентними органами іноземних держав та
міжнародними організаціями
7.11
Залучення громадськості до формування, реалізації
та моніторингу державної антикорупційної політики

агентством власних повноважень, в тому числі шляхом
укладення або актуалізації меморандумів про співпрацю

Співпрацю з іншими органами державної влади та п.п. 4 п. 10 КПО
органами місцевого самоврядування налагоджено
пп. 7.11, 7.12 ПР
п.п. «в» п. 2.1.5.2
цілі 1.2.1 РНП
Доступ надано
п.п. 5 п. 10 КПО
п.п. «б» п. 1.2.1.3
цілі 1.2.1 РНП

Інформування є оперативним та здійснюється без п.п. 6 п. 10 КПО
необґрунтованих затримок

Координацію виконання міжнародних зобов’язань у
сфері
формування
та
реалізації
державної
антикорупційної політики забезпечено
Співпрацю з державними органами, неурядовими
організаціями іноземних держав та міжнародними
організаціями забезпечено
Забезпечено укладення меморандумів про співпрацю з
компетентними органами іноземних держав (зокрема
щодо обміну інформацією)
Обмін інформацією з компетентними органами
іноземних держав та міжнародними організаціями
налагоджено
Громадськість залучається до формування, реалізації та
моніторингу державної антикорупційної політики

п.п. 7 п. 10 КПО
п. 1.20 ПР
п.п. 8 п. 10 КПО
п.п. 9 п. 10 КПО
п.п. 10 п. 10 КПО
п.п. 11 п. 10 КПО
п. 7.1 ПР
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7.12

7.13

7.14
7.15

7.16

7.17

7.18

7.19

7.20

7.21

Проведення публічних громадських обговорень
або електронних консультацій з громадськістю щодо
розроблених Національним агентством проектів
нормативно-правових актів відповідно до вимог
законодавства
Оприлюднення
та
презентація
результатів
проведення щорічного оцінювання рівня корупції в
Україні, сприйняття і довіри до антикорупційних та
інших інституцій
Співпраця з неурядовими організаціями з питань
проведення досліджень
Створення окремого структурного підрозділу
Національного
агентства,
що
забезпечує
налагодження зовнішньої комунікації та взаємодії з
громадськістю
Забезпечення інформування громадськості про
здійснення заходів щодо запобігання корупції

За
результатами
обговорення
(консультацій) п.п. 12 п. 10 КПО
оприлюднюється інформація про пропозиції, які були п. 1.27 ПР
враховані, або надаються обґрунтовані пояснення щодо
причин неврахування поданих пропозицій
Результати проведення щорічного оцінювання рівня п.п. 13 п. 10 КПО
корупції в Україні, сприйняття і довіри до п. 1.17 ПР
антикорупційних та інших інституцій оприлюднюються
Забезпечено ефективну співпрацю з неурядовими п.п. 14 п. 10 КПО
організаціями з питань проведення досліджень
Окремий структурний підрозділ створено та п.п. 15 п. 10 КПО
забезпечено його функціонування

Інформування громадськості про здійснення заходів п.п. 16 п. 10 КПО
щодо запобігання корупції здійснюється на систематичній
основі
Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на
Заходи, спрямовані на формування у свідомості п.п. 17 п. 10 КПО
формування у свідомості громадян негативного громадян
негативного
ставлення
до
корупції, пп. 7.3 – 7.7, 7.9 ПР
ставлення до корупції, зокрема участь у проведенні здійснюються
просвітницьких кампаній
Вжиття заходів, спрямованих на формування
Склад Громадської ради сформовано відповідно до п.п. 18 п. 10 КПО
Громадської ради при Національному агентстві (далі результатів відкритого та прозорого конкурсу
– Громадська рада)
Подання (представлення) Громадській раді
Інформації про діяльність Національного агентства (за п.п. 19 п. 10 КПО
самостійно або за зверненням Громадської ради винятком інформації з обмеженим доступом) надається п. 7.10 ПР
інформації про діяльність Національного агентства Громадській раді
(за винятком інформації з обмеженим доступом)
Подання Громадській раді проекту національної
Проекти національних доповідей щодо реалізації засад п.п. 20 п. 10 КПО
доповіді
щодо
реалізації
засад
державної державної
антикорупційної
політики
надаються п. 7.10 ПР
антикорупційної політики
Громадській раді
Залучення членів Громадської ради до розроблення
Членів Громадської ради залучають до розроблення п.п. 21 п. 10 КПО
антикорупційної стратегії та державної програми з її антикорупційної стратегії та державної програми з її п. 7.10 ПР
виконання
виконання
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7.22

7.23
7.24

7.25

7.26

7.27

7.28

Залучення членів Громадської ради до розроблення
проектів нормативно-правових актів Національного
агентства
Залучення членів Громадської ради до проведення
антикорупційної експертизи
Забезпечення проведення опитувань відповідних
цільових аудиторій та експертів щодо якості,
доступності та зручності у користуванні методичних
рекомендацій
та
інших
інформаційнороз’яснювальних матеріалів Національного агентства
щодо: заходів фінансового контролю; запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, а також
дотримання інших вимог і обмежень, встановлених
антикорупційним
законодавством;
діяльності
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з
питань запобігання та виявлення корупції;
дотримання законодавства про політичні партії тощо
Забезпечення
проведення
та
врахування
результатів опитувань щодо ефективності діяльності
Національного агентства у сфері формування
антикорупційної політики, забезпечення дотримання
та здійснення заходів фінансового контролю,
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
дотримання інших вимог і обмежень, встановлених
антикорупційним
законодавством,
діяльності
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з
питань запобігання та виявлення корупції,
дотримання законодавства про політичні партії тощо
Забезпечення надання відповідей на запити та
звернення фізичних і юридичних осіб, що стосуються
будь-якої сфери діяльності Національного агентства
Створення каналів комунікації для надання
роз’яснень, консультацій, підтримки для суб’єктів
декларування
Забезпечення розгляду звернень та повідомлень
фізичних та юридичних осіб щодо можливих

Членів Громадської ради залучають до розроблення
проектів нормативно-правових актів Національного
агентства
Членів Громадської ради залучають до проведення
антикорупційної експертизи
Опитування проводяться

Опитування
враховуються

проводяться,

а

їхні

результати

п.п. 22 п. 10 КПО
п. 7.10 ПР
п.п. 23 п. 10 КПО
п. 7.10 ПР
п.п. 24 п. 10 КПО

– п.п. 25 п. 10 КПО

Відповіді надаються повно та своєчасно

п.п. 26 п. 10 КПО
п. 8.8 ПР

Канали комунікацій функціонують

п.п. 27 п. 10 КПО
пп. 8.3, 8.8 ПР

Розгляд звернень та повідомлень здійснюється у строки п.п. 28 п. 10 КПО
та в порядку, що визначені законодавством
п. 8.8 ПР
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порушень вимог антикорупційного законодавства або
законодавства про партії
7.29
Створення власних безпечних каналів комунікації
для анонімних викривачів, зокрема канали онлайнзв’язку, телефонні гарячі лінії та електронні поштові
скриньки
7.30
Підготовка щорічних звітів про свою діяльність

Канали комунікацій функціонують

п.п. 29 п. 10 КПО

Звіти містять об’єктивні відомості, зазначені у ст. 14 п.п. 30, 31, 32
Закону, надаються Громадській раді для підготовки п. 10 КПО
висновку та оприлюднюються не пізніше за 15 квітня на пп. 1.25, 1.26, 8.7 ПР
своєму офіційному веб-сайті разом з висновком
Громадської ради (у разі затвердження висновку в
установлений строк)

8. Управління та організаційна спроможність Національного агентства
8.1
8.2

8.3
8.4

8.5

8.6

Затвердження структури та штатного розпису
Структура та штатний розпис не викликають
Національного агентства
обґрунтованих суттєвих зауважень
Запровадження розподілу обов’язків між Головою
Розподіл
обов’язків
не
викликає
суттєвих
Національного агентства, його заступниками та обґрунтованих зауважень
керівниками структурних підрозділів Національного
агентства різного рівня
Забезпечення
інституційної
спроможності
Інституційна спроможність дає змогу органу бути
Національного агентства
незалежним на практиці
Затвердження стратегії інституційного розвитку
Стратегія розроблена за результатами проведення
належного аналізу попередніх результатів діяльності та
передбачає моніторинг її реалізації відповідно до
вимірюваних показників
Затвердження та реалізація комунікаційної
Стратегія є доречною, скоординованою з іншими
стратегії, що є доречною, скоординованою з іншими заінтересованими сторонами. За результатами її реалізації
заінтересованими
сторонами.
Національним проводиться регулярний аналіз її ефективності та в разі
агентством
проводиться
регулярний
аналіз потреби вносяться зміни до неї
ефективності комунікаційної стратегії та в разі
потреби вносяться зміни до неї
Запровадження електронної системи управління
Система (системи) належним чином функціонує
справами (e-case management) та електронної системи (функціонують)

п.п. 1 п. 11 КПО
п.п. 2 п. 11 КПО

п.п. 3 п. 11 КПО
п.п. 4 п. 11 КПО

п.п. 5 п. 11 КПО
п. 8.6 ПР

п.п. 6 п. 11 КПО
п. 2.21 ПР
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8.7

8.8

8.9
8.10

8.11

8.12

8.13

8.14
8.15

документообігу (як самостійна система або як
складова системи управління справами)
Налагодження між структурними підрозділами
Національного агентства взаємодії та обміну
інформацією, зокрема щодо виявлених ознак
порушень або з метою проведення контролю,
перевірок, заходів моніторингу
Здійснення Головою Національного агентства та
його заступниками у випадках неналежного
втручання у діяльність Національного агентства
заходів реагування на них

Взаємодія та обмін інформацією є належними

п.п. 7 п. 11 КПО

Заходи реагування є дієвими

п.п. 10 п. 11 КПО

Нормативно-правові акти Національного агентства є п.п. 11 п. 11 КПО
якісними та відповідають законам
Затвердження Головою Національного агентства
Положення не викликає обґрунтованих суттєвих п.п. 12 п. 11 КПО
положення про відкритий конкурс у Національному зауважень
агентстві
Здійснення добору персоналу Національного
Конкурси на зайняття вакантних посад проводяться п.п. 13, 14, 15, 16
агентства за участі представників Громадської ради
відповідно до вимог законодавства, є відкритими та п. 11 КПО
прозорими.
пп. 8.1, 8.2 ПР
Відсутність будь-яких обставин, які б свідчили про
недостатній рівень безсторонності членів конкурсних
комісій під час проведення відкритих конкурсів.
Приділення конкурсною комісією під час проведення
відкритих конкурсів належної уваги оцінці професійності,
компетентності та доброчесності кандидатів на посади
Призначення Головою Національного агентства п.п. 17 п. 11 КПО
заступників Голови, керівника апарату та заступника
керівника апарату без будь-якого зовнішнього втручання
Відсутність даних, які свідчать про зовнішнє втручання п.п. 18 п. 11 КПО
під час призначення або звільнення працівників
Національного агентства
Середньорічна кількість вакансій не перевищує п.п. 19 п. 11 КПО
20 відсотків затвердженої штатної чисельності
п. 8.2 ПР
Забезпечення належного рівня оплати працівників
Визначення
оплати
здійснюється
згідно
із п.п. 20 п. 11 КПО
Національного агентства
законодавством, а нарахування премій, надбавок, інших
додаткових виплат – на основі об’єктивних критеріїв

27

Проведення оцінки потреб професійної підготовки
Оцінка потреб здійснюється на періодичній основі
(підвищення кваліфікації) персоналу
8.17
Забезпечення підвищення кваліфікації працівників
Працівники Національного агентства проходять
Національного агентства
підвищення кваліфікації періодично, принаймні кожних
два роки, та вдосконалення власних знань і навичок з
урахуванням планів особистісного розвитку та результатів
оцінки потреб професійної підготовки (підвищення
кваліфікації)
8.18
Забезпечення працівників Національного агентства
Інструкції є чіткими
інструкціями щодо виконання ними своїх завдань
8.19
Недопущення
Національним
агентством
Відсутність випадків, що свідчать про суттєве
порушення законодавства про публічні закупівлі чи порушення Національним агентством законодавства про
бюджетного законодавства
публічні закупівлі чи бюджетного законодавства, які
призвели або можуть призвести до значних збитків
8.20
Забезпечення проведення оцінки корупційних
Оцінка корупційних ризиків проводиться належним
ризиків, розроблення та затвердження власної чином, а її результати в повній мірі враховані під час
антикорупційної програми
розроблення та затвердження власної антикорупційної
програми
8.21
Створення підрозділу внутрішнього контролю
Підрозділ функціонує та має достатню кількість
персоналу
8.22
Забезпечення
здійснення
підрозділом
Діяльність є результативною та безсторонньою
внутрішнього контролю Національного агентства
діяльності
щодо
забезпечення
доброчесності
працівників Національного агентства, дотримання
ними вимог Закону
8.23
Забезпечення підрозділом внутрішнього контролю
Розгляд повідомлень, звернень та заяв здійснюється у
Національного
агентства
реагування
на передбачені законом строки, повно, об’єктивно та
повідомлення,
звернення
чи
заяви
про безсторонньо
правопорушення з боку працівника Національного
агентства
8.24
Визначення Головою Національного агентства
Порядок є актуальним, не викликає обґрунтованих
порядку проведення перевірок на доброчесність щодо суттєвих зауважень та ефективно застосовується
працівників Національного агентства
8.25
Визначення Головою Національного агентства
Порядок є актуальним, не викликає обґрунтованих
порядку проведення моніторингу способу життя суттєвих зауважень та ефективно застосовується
працівників Національного агентства
8.16

п.п. 21 п. 11 КПО
п.п. 22 п. 11 КПО

п.п. 23 п. 11 КПО
п.п. 24 п. 11 КПО

п.п. 25 п. 11 КПО

п.п. 26 п. 11 КПО
п.п. 27 п. 11 КПО
п. 3.7 ПР

п.п. 28 п. 11 КПО

п.п. 29 п. 11 КПО
п.п. 30 п. 11 КПО
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8.26

8.27

8.28

8.29
8.30

8.31

8.32
8.33

8.34

Визначення Головою Національного агентства
Порядок є актуальним, не викликає обґрунтованих
порядку проведення повних перевірок декларацій суттєвих зауважень та ефективно застосовується
працівників Національного агентства
Забезпечення підрозділом внутрішнього контролю
Перевірки та моніторинг проводяться ефективно
Національного агентства проведення перевірок
декларацій працівників та моніторингу їх способу
життя
Забезпечення підрозділом внутрішнього контролю
Перевірки проводяться ефективно
Національного агентства проведення перевірок на
доброчесність щодо працівників Національного
агентства
Забезпечення
здійснення
дисциплінарних
Дисциплінарні провадження здійснюються повно та
проваджень
об’єктивно
Забезпечення створення дисциплінарної комісії, до
Дисциплінарна комісія функціонує за участі
складу якої включені представники Громадської ради представників Громадської ради та діє професійно,
об’єктивно та безсторонньо
Вжиття заходів у межах законодавства щодо
Працівники Національного агентства, які не пройшли
працівників Національного агентства, які не пройшли перевірку на доброчесність або мали суттєві розбіжності
перевірку на доброчесність або мали суттєві між способом життя і законними доходами, звільнені
розбіжності між способом життя і законними відповідно до законодавства
доходами
Створення підрозділу запобігання корупції
Підрозділ функціонує та має достатню кількість
персоналу
Визначення для працівників Національного
Стандарти доброчесності та етичної поведінки є
агентства стандартів доброчесності та етичної актуальними, не викликають обґрунтованих суттєвих
поведінки
зауважень та доведені до відома кожного працівника
Національного агентства, які мають можливість отримати
належні консультації з питань доброчесності, дотримання
вимог антикорупційного законодавства та стандартів
етичної поведінки.
Голова Національного агентства та його заступники
долучені до розроблення та впровадження заходів з
дотримання стандартів доброчесності та етичної
поведінки працівників Національного агентства
Проходження
працівниками
Національного
Навчання є регулярним
агентства навчання з питань доброчесності,

п.п. 31 п. 11 КПО
п.п. 32 п. 11 КПО
п. 4.8 ПР
п.п. 33 п. 11 КПО

п.п. 34 п. 11 КПО
п.п. 35, 36 п. 11 КПО
п.п. 37 п. 11 КПО

п.п. 38 п. 11 КПО
п.п. 39, 40, 42
п. 11 КПО
п. 2.17 ПР

п.п. 41 п. 11 КПО
п. 3.8 ПР
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8.35

8.36

8.37

8.38

8.39

8.40

8.41

8.42
8.43
8.44
8.45

дотримання вимог антикорупційного законодавства
та стандартів етичної поведінки
Забезпечення видання Головою Національного
агентства
чи
його
заступниками
наказів,
розпоряджень чи доручень відповідно до наданих
повноважень та закону
Створення внутрішніх каналів для сповіщення
уповноваженими особами Національного агентства
про випадки внутрішнього (у межах Національного
агентства) або зовнішнього втручання в їх діяльність
Забезпечення ведення Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення
Забезпечення ведення Єдиного державного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування
Забезпечення ведення Єдиного державного реєстру
звітності політичних партій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру
Забезпечення оприлюднення у формі відкритих
даних відомостей з реєстрів (крім інформації з
обмеженим доступом), володільцем яких є
Національне агентство
Забезпечення побудови та атестації комплексних
систем захисту інформації реєстрів, інших
інформаційно-телекомунікаційних
систем
Національного агентства
Забезпечення
розбудови
функціональних
структурних підрозділів
Забезпечення розбудови допоміжних структурних
підрозділів
Забезпечення визначення особи, яка проводить
внутрішній аудит
Забезпечення реагування Головою Національного
агентства на недоліки, виявлені за результатами

Відсутність випадків видання Головою Національного п.п. 43 п. 11 КПО
агентства чи його заступниками незаконних наказів,
розпоряджень чи доручень
Канали функціонують та є дієвими

п.п. 44 п. 11 КПО

Реєстр належним чином функціонує

п.п. 45 п. 11 КПО
пп. 2.13, 2.14 ПР

Реєстр належним чином функціонує

п.п. 46 п. 11 КПО

Реєстр належним чином функціонує

п.п. 47 п. 11 КПО
п. 5.5 ПР

Відомості з реєстрів оприлюднюються у форматі
відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі
відкритих даних відомостей з реєстрів (крім інформації з
обмеженим доступом)
Системи пройшли атестацію.
Служба захисту інформації належно функціонує та має
достатню кількість персоналу

п.п. 48 п. 11 КПО
п. 8.9 ПР

Структурні підрозділи належно функціонують та
забезпечені професійним та доброчесним персоналом
Структурні підрозділи належно функціонують та
забезпечені професійним та доброчесним персоналом
Особа, яка проводить внутрішній аудит, є професійною
та доброчесною
Реагування є оперативним

п.п. 50 п. 11 КПО
п. 8.2 ПР
п.п. 51 п. 11 КПО
п. 8.2 ПР
п.п. 52 п. 11 КПО

п.п. 49 п. 11 КПО
п. 8.5 ПР

п.п. 53 п. 11 КПО
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8.46

8.47
8.48

8.49

проведення внутрішнього аудиту, та здійснення
заходів щодо їх усунення
Здійснення аналізу необхідності створення
територіальних органів Національного агентства або
відсутності такої необхідності
Створення за умови визнання необхідності
територіальних органів Національного агентства
Визначення порядку здійснення автоматизованого
розподілу перевірок між уповноваженими особами
Національного агентства
Забезпечення
функціонування
системи
автоматизованого
розподілу
перевірок
між
уповноваженими особами Національного агентства

Голова Національного агентства
з питань запобігання корупції

Прийняття за результатами аналізу обґрунтованого
рішення створення територіальних органів Національного
агентства
Територіальні органи повноцінно функціонують та
укомплектовані достатньою кількістю працівників
Порядок є актуальним, не викликає обґрунтованих
суттєвих зауважень та забезпечує випадковість розподілу
перевірок
Система належним чином функціонує

п.п. 54 п. 11 КПО
п.п. 55 п. 11 КПО
п.п. 56 п. 11 КПО
п. 4.5 ПР
п.п. 57 п. 11 КПО

Олександр НОВІКОВ

