НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

НАКАЗ

_____________

Київ

№___________

Про затвердження Змін до Порядку відбору
декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
для проведення їх повної перевірки та визначення
черговості такої перевірки
Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 7, абз. 6 ч. 1 ст. 513 Закону України «Про
запобігання корупції»
н а к а з у ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення
їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки, затвердженого
наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.03.2021
№ 144/21 (зі змінами), що додаються.
2. Установити, що підпункт 1 пункту 1 Змін, затверджених пунктом 1
цього наказу, та пункт 3 додатка до Порядку відбору декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
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для проведення їх повної перевірки та визначення черговості такої перевірки,
затвердженого наказом Національного агентства з питань запобігання
корупції від 03.03.2021 № 144/21 (зі змінами) (далі – Порядок), викладеного у
новій редакції згідно з пунктом 2 зазначених Змін, вводяться в дію одночасно
із введенням в дію Закону України «Про запобігання загрозам національній
безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну
та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)».
3. Встановити, що у 2022 році відбір декларацій суб’єктів декларування
для проведення повної перевірки за рівнем черговості, вказаним у підпункті 3
пункту 4 Порядку, починається з 01.05.2022.
4.

Відділу

комунікацій

та

інформаційної

політики

забезпечити

розміщення цього наказу на офіційному вебсайті Національного агентства з
питань запобігання корупції.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В.о. Голови Національного агентства
з питань запобігання корупції

Роман СУХОСТАВЕЦЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національного агентства
з питань запобігання корупції
___ ________ 2022 №________

ЗМІНИ
до Порядку відбору декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, для проведення їх
повної перевірки та визначення черговості такої перевірки

1. У пункті 4:
1) підпункти 2, 3 викласти у такій редакції:
«2) декларація, що подана службовою особою, яка займає відповідальне
та особливо відповідальне становище, суб’єктом декларування, який займає
посаду, пов’язану з високим рівнем корупційних ризиків, або особою,
визнаною такою, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному
житті (олігарх), з моменту її включення до Реєстру осіб, які мають значну
економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів) (далі – особа,
яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті), за
черговістю, визначеною у додатку до цього Порядку.
Декларації суб’єктів декларування, що займають посади (мають статус
особи, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному житті),
визначені в додатку до цього Порядку, відбираються для проведення повної
перевірки у разі, якщо суб’єкт декларування займав таку посаду (мав статус) у
році, що безпосередньо передує року, в якому здійснюється такий відбір за
рівнем черговості.
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У разі якщо суб’єкт декларування упродовж року займав декілька
визначених у додатку посад (мав статус особи, яка має значну економічну та
політичну вагу в суспільному житті), черговість повної перевірки його
декларації визначається за посадою (статусом), зазначеною у додатку
найвище;
3) декларація, що має найвище значення показника рейтингу ризику
декларації, за результатами логічного та арифметичного контролю;»;
2) доповнити новим абзацом такого змісту:
«За вказаними у підпунктах 2, 3 цього пункту рівнями черговості
відбирається для проведення повної перевірки остання подана суб’єктом
декларування декларація, що охоплює звітний рік. Не відбирається для повної
перевірки декларація, щодо якої складено і погоджено довідку про результати
проведення повної перевірки декларації; щодо якої триває повна перевірка;
подана суб’єктом декларування, щодо декларації якого за 2020 рік триває
повна перевірки або складено і погоджено довідку про результати проведення
повної перевірки; подана до 01.01.2021.».
2. Додаток до Порядку викласти у новій редакції, що додається.

Керівник Управління
проведення повних перевірок

Андрій ПАСІЧНИК

Додаток
до Порядку відбору декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
для проведення їх повної перевірки та
визначення черговості такої перевірки
(підпункт 2 пункту 4 Порядку)

Рекомендований перелік черговості проведення повної перевірки
декларацій, що подані службовими особами, які займають відповідальне
та особливо відповідальне становище, суб’єктами декларування, які
займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, або
мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті
1. Президент України.
2. Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України.
3. Особа, яка має значну економічну та політичну вагу в суспільному
житті.
4. Перші заступники, заступники міністрів.
5. Судді Конституційного Суду України.
6. Судді Верховного Суду, Верховного Суду України.
7. Судді Вищого антикорупційного суду.
8. Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники.
9. Голова Служби безпеки України та його заступники.
10. Члени Вищої ради правосуддя.
11. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
12. Народні депутати України.
13. Голова Національного банку України, його перший заступник та
заступники, члени Ради Національного банку України.
14. Секретар Ради національної безпеки і оборони України, його перший
заступник та заступники.
15. Директор Національного антикорупційного бюро України, його
перший заступник та заступники.
16. Директор Державного бюро розслідувань, його перший заступник та
заступники.
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17. Директор Бюро економічної безпеки України, його перший заступник
та заступники.
18. Голова Національної поліції України, його перший заступник та
заступники.
19. Голова Фонду державного майна України, його перший заступник та
заступники.
20. Члени Національної ради України з питань телебачення і
радіомовлення, Антимонопольного комітету України, Рахункової палати,
Центральної виборчої комісії.
21. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.
22. Уповноважений із захисту державної мови.
23. Уповноважений з розгляду скарг про порушення законодавства у
сфері публічних закупівель.
24. Головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Генерального
штабу, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних
Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
25. Керівник Офісу Президента України, його Перший заступник та
заступники.
26. Керівник та заступники керівника Державного управління справами.
27. Голова Державної судової адміністрації України, його перший
заступник та заступники.
28. Члени:
28.1. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг;
28.2. Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
28.3. Національної комісії зі стандартів державної мови;
28.4. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг;
28.5. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
зв’язку та інформатизації;
28.6. Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей.
29. Державні службовці, посади яких належать до категорії «А», у такій
черговості:
29.1. Керівник Апарату Верховної Ради України та його заступники;
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29.2. Керівник Апарату Офісу Президента України;
29.3. Державний
заступники;

секретар

Кабінету

Міністрів

України

та

його

29.4. державні секретарі міністерств;
29.5. керівники центральних органів виконавчої влади, які не є членами
Кабінету Міністрів України:
29.5.1. Державна податкова служба України.
29.5.2. Державна фіскальна служба Укрaїни.
29.5.3. Державна митна служба України.
29.5.4. Державна служба Укрaїни з питань геодезії, картографії та
кадастру.
29.5.5. Державна служба геології та надр Укрaїни.
29.5.6. Державна служба Укрaїни з лікарських засобів та контролю за
наркотиками.
29.5.7. Державне агентство автомобільних доріг України.
29.5.8. Національне агентство Укрaїни з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних тa інших злочинів.
29.5.9. Державна архітектурно-будівельна інспекція.
29.5.10. Державна інспекція архітектури та містобудування України.
29.5.11. Державна міграційна служба Укрaїни.
29.5.12. Державна служба Укрaїни з безпеки на транспорті.
29.5.13. Державна служба фінансового моніторингу Укрaїни.
29.5.14. Пенсійний фонд Укрaїни.
29.5.15. Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
Укрaїни.
29.5.16. Державне агентство резерву Укрaїни.
29.5.17. Державна авіаційна службa України.
29.5.18. Державна аудиторська служба України.
29.5.19. Державна казначейська служба Укрaїни.
29.5.20. Державна служба Укрaїни з надзвичайних ситуацій.
29.5.21. Державна служба експортного контролю Укрaїни.
29.5.22. Державне агентство інфраструктурних проектів Укрaїни.
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29.5.23. Державне агентство Укрaїни з управління зоною відчуження.
29.5.24. Державна екологічна інспекція Укрaїни.
29.5.25. Державна служба морського та річкового транспорту України.
29.5.26. Державна служба Укрaїни з питань праці.
29.5.27. Національна служба здоров'я України.
29.5.28. Національна соціальна сервісна служба України.
29.5.29. Державне агентство водних ресурсів Укрaїни.
29.5.30. Державне агентство лісових ресурсів Укрaїни.
29.5.31. Державне агентство меліорації та рибного господарства Укрaїни.
29.5.32. Державна служба Укрaїни з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів.
29.5.33. Адміністрація Державної прикордонної служби Укрaїни.
29.5.34. Державна архівна службa України.
29.5.35. Державне космічне агентство України.
29.5.36. Державна інспекція ядерного регулювання Укрaїни.
29.5.37. Державна інспекція енергетичного нагляду Укрaїни.
29.5.38. Державна регуляторна служба України.
29.5.39. Національне агентство Укрaїни з питань державної cлужби.
29.5.40. Державна служба статистики Укрaїни.
29.5.41. Державна служба якості освіти Укрaїни.
29.5.42. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті.
29.5.43. Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України.
29.5.44. Агентство з управління державним боргом України.
29.5.45. Державне агентство Укрaїни з питань кіно.
29.5.46. Український інститут національної пам'яті.
29.5.47. Державна служба охорони культурної спадщини України.
29.5.48. Державне агентство розвитку туризму України.
29.5.49. Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької
освіти.
29.5.50. Державне агентство України з питань мистецької освіти.
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29.6. Заступники керівників центральних органів виконавчої влади, які не
є членами Кабінету Міністрів України, перелік яких наведений у підпункті
29.5 пункту 29 цього додатка.
30. Керівники секретаріатів Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України.

ради

правосуддя,

Вищої

31. Керівники апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду,
Верховного Суду України, Вищого антикорупційного суду.
32. Заступники керівників апаратів Конституційного Суду України,
Верховного Суду, Верховного Суду України, Вищого антикорупційного суду.
33. Заступники керівників секретаріатів Вищої ради правосуддя, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України.
34. Інспектори
Вищої
ради
правосуддя.
Інспектори
Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України. Члени відповідного органу, що
здійснює дисциплінарне провадження.
35. Голова Національної служби посередництва і примирення, його
перший заступник та заступники.
36. Голова Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
37. Радник або помічник Президента України, Прем’єр-міністра України.
38. Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці
Крим, його перший заступник та заступник.
39. Голови обласних державних адміністрацій, їх перші заступники та
заступники.
40. Керівники обласних (регіональних) прокуратур, їх перші заступники
та заступники.
41. Судді апеляційних судів.
42. Посадові особи органів місцевого самоврядування І - ІІІ категорій.
43. Керівники державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох
областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, їх перші
заступники та заступники.
44. Голови районних державних адміністрацій, їх перші заступники та
заступники.
45. Судді місцевих судів.
46. Керівники окружних прокуратур, їх перші заступники та заступники.
47. Прокурори.
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48. Керівники державних органів, органів влади Автономної Республіки
Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох
районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або
обласного значення, району в місті, міста районного значення, їх перші
заступники та заступники.
49. Керівники апаратів та самостійних структурних підрозділів
державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.
50. Військові посадові особи вищого офіцерського складу, крім вказаних
у пункті 24 цього додатка.
51. Інші службові особи, які займають відповідальне та особливо
відповідальне становище, суб’єкти декларування, які займають посади,
пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.

__________________________________________

