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Висновок 

Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції 

 щодо  проєкту Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – Громадська рада) на 

підставі п. 7 ч. 3 ст. 14 Закону України «Про запобігання корупції» підготувала висновок щодо проєкту 

Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Порядок). 

Члени Громадської ради ознайомились з Порядком й позитивно оцінюють документ.  

 

У Порядку наведені основні етапи здійснення контролю за повнотою заповнення декларації особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави та/або місцевого самоврядування. Визначені основні 

повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції щодо здійснення такої діяльності, 

вказано порядок фіксації виявлених порушень уповноваженими Національним агентством з питань 

запобігання корупції особами. 

На позитивну оцінку заслуговує визначення строку, протягом якого має бути завершені заходи з 

проведення контролю, складення довідки про отримані результати. 

Громадська рада підтримує прийняття вказаного Порядку за наступних умов:  

1) Визначити та оприлюднити алгоритм черговості проведення вторинного контролю щодо повноти.  

З огляду на те, що первинний контроль щодо повноти заповнення декларації проводиться суто 

шляхом порівняння відображених у декларації відомостей з відомостями реєстрами 

(інформаційно-телекомунікаційних і довідкових систем, реєстрів, банків даних, тощо), 

очікується, що в ході контролю буде виявлено велику кількість декларацій з низьким ступенем 

повноти. Такі очікування підтверджуються попередніми результатами тестування алгоритмів 

логічного та арифметичного контролю. Невизначеність алгоритму обрання таких декларацій 

для вторинного контролю викликає побоювання серед членів Громадської ради щодо можливого 

використання “ручного” режиму обрання таких декларацій, що не сприятиме прозорості 

запровадженого механізму. Також, є велика вірогідність, що алгоритми відбору будуть з 

обмеженим доступом, тобто невідомі громадськості, як і правила автоматизованої  перевірки 

логічного та арифметичного контролю. 

Крім того, члени Громадської ради рекомендують передбачити серед критеріїв визначення 

черговості для проведення вторинної перевірки - звернення фізичних або юридичних осіб, у 

тому числі отримані через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, 

засоби електронного зв’язку Національного агентства. 



2) Визначити, що результати (первинного та вторинного) контролю щодо повноти впливають на 

черговість проведення повної перевірки декларацій.  

Будь-який вид контролю сам по собі здатен перевірити значно вужче коло питань, ніж повна 

перевірка. Тому декларації, у яких було виявлено недоліки пов'язані з повнотою, повинні бути 

перевірені в межах повної перевірки для перевірки достовірності задекларованих відомостей, 

точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та 

ознак незаконного збагачення чи необґрунтованості активів. Тому виявлення у декларації 

недоліків, пов'язаних з повнотою, на думку членів Громадської ради, повинне впливати на 

черговість для проведення повної перевірки. 

Загальний висновок: Громадська рада при Національному агентстві з питань запобігання корупції 

рекомендує проєкт Порядку проведення контролю щодо повноти заповнення декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування до прийняття за умови 

врахування наданих пропозицій. 
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