
ІНФОРМАЦІЯ 

про досягнення запланованої мети, завдань та результативних показників бюджетних програм, а також цілей державної політики за  результатами 2021  року. 

КВК  (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету) 

Національне агентство з питань запобігання корупції 633 

1. Видатки на надання кредитів у 2019 - 2021 роках тис. грн 

відхилення звітних 

показників від планових 

2020 рік 

 звіт план  

зі змінами 

Найменування 

4 6 5 3 2 1 

2019 рік 

звіт 

2021 рік 

звіт 

Видатки всього 566 735,5 592 162,3 1 109 742,1 1 161 733,2 -51 991,1 

у т.ч. загальний фонд 562 276,9 562 501,0 1 092 685,1 1 144 345,7 -51 660,6 

       спеціальний фонд 4 458,6 29 661,3 17 057,0 17 387,5 -330,5 

Надання кредитів, всього 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

у т.ч. загальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

       спеціальний фонд 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всього видатків та наданих кредитів 566 735,5 592 162,3 1 109 742,1 1 161 733,2 -51 991,1 

у т.ч. загальний фонд 562 276,9 562 501,0 1 092 685,1 1 144 345,7 -51 660,6 

       спеціальний фонд 4 458,6 29 661,3 17 057,0 17 387,5 -330,5 



2. Цілі державної політики та показники їх досягнення у 2019 - 2021 роках 

6 5 4 3 2 1 

 

Найменування, одиниці виміру 

рік 

план факт 
відхилення фактичних 

показників від планових 

 2021 
           2020 рік 

факт 

          2019 рік 

факт 

 Ціль 1. Запобігання корупції та підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб 

 1 535,0  447,0  1 050,0  1 133,0 1. Кількість перевірених декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, од. 

 83,0 

 10,0  9,0 2. Кількість проведених перевірок на 

доброчесність працівників Національного 

агентства, од. 

-1,0 

 9 110,0  13 332,0  6 000,0  16 181,0 3. Кількість опрацьованих запитів про перевірку 

відомостей щодо особи, яка претендує на 

зайняття посади, яка передбачає зайняття 

відповідального або особливо відповідального 

становища, або посади з підвищеним 

корупційним ризиком, од. 

 10 181,0 

 1,0  0,4  0,9  0,4 4. Зменшення кількості несвоєчасно поданих 

декларацій суб'єктами декларування, відс. 

-0,5 

 0,9  0,7  0,8  0,5 5. Зменшення кількості неподання декларацій 

суб'єктами декларування, відс. 

-0,3 

 47,0  30,0  31,0 6. Кількість розпочатих повних перевірок за 

результатами моніторингу способу життя, од. 

 1,0 

 1,0  0,9  0,9  1,7 7. Зменшення кількості повідомлень про 

порушення законодавства щодо запобігання  та 

врегулювання конфлікту інтересів, відс. 

 0,8 

 0,8  0,8  0,9  1,5 8. Зменшення кількості звернень щодо надання 

роз'яснень з питань застосування актів 

законодавства з питань етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

відс. 

 0,6 

 56,0  70,0  18,0  18,0 9. Кількість проведених перевірок організації 

роботи із запобігання та виявлення корупції в 

державних органах та лорганах місцевого 

самоврядування, в тому числі позапланових, од. 

 0,0 



 30,0  100,0 10. Кількість проведених антикорупційних 

експертиз проектів нормативно-правових актів, 

що вносяться на розгляд Верховної Ради України 

та Кабінету Міністрів України, од. 

 70,0 

 88,0  36,0  45,0  62,0 11. Кількість погоджених антикорупційних 

програм, од. 

 17,0 

 Висновок про досягнення цілі:  

За результатами ефективного функціонування та виконання Національним агентством з питань запобігання корупції покладених на нього завдань і функцій, ціль державної політики щодо 

запобігання корупції та підвищення рівня доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб у 2021 році досягнута, 

про що свідчить позитивна динаміка результативних показників. Так, зокрема, збільшення кількості перевірених декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування є результатом впровадження у роботу оновлених конфігураційних налаштувань модуля логічного та арифметичного контролю інформаційно-телекомунікаційної системи 

"Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", що значно спростило процес пошуку недостовірних відомостей, а 

також  виявлення ознак необґрунтованості активів та незаконного збагачення у декларації. Кількість опрацьованих запитів на проведення спеціальних перевірок збільшилася у зв'язку із 

відновленням проведення конкурсів на зайняття посад, зокрема посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним 

ризиком внаслідок втрати чинності постанови Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 290 "Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України      

від 24.04.2021 р. № 237 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". Позитивній динаміці результатів щодо зменшення кількості 

несвоєчасно поданих та неподаних декларацій суб'єктами декларування у 2021 році порівняно з 2020 роком сприяло те, що Національне агентство з питань запобігання корупції направило листи 

керівникам ЦОВВ (Офіс Генерального прокурора, Міністерство юстиції України, Державна податкова служба України, Державна служба надзвичайних ситуацій, Національна поліція України, 

Державна судова адміністрація України) про вжиття превентивних заходів для попередження та контролю неподання або несвоєчасного подання декларацій до початку кампанії декларування. 

Збільшення відсотка кількості повідомлень про порушення законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів пов'язане із активною громадянською позицією населення, 

громадських організацій, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. На збільшення відсотка кількості звернень щодо надання роз'яснень з питань застосування актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів вплинули звернення, що стосувалися надання роз'яснень з питань застосування ст. 25 положень 

Закону України "Про запобігання корупції" в частині обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Збільшення кількості погоджених антикорупційних програм 

пов'язане з поданням антикорупційних програм органами, які розпочали діяльність у 2021 році, або належністю до суб'єктів затвердження антикорупційних програм. Збільшення кількості 

проведених антикорупційних експертиз нормативно-правових актів пов'язане зі змінами до Регламенту Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 

грудня 2020 р. № 1285, відповідно до яких Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу проекту нормативно-правового акта Кабінету 

Міністрів з метою виявлення у ньому факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. З цією метою розробник одночасно з поданням відповідного проекту 

акта Мін'юсту для проведення правової експертизи надсилає такий проект до Національного агентства для визначення необхідності проведення антикорупційної експертизи. 



6 5 4 3 2 1 

 

Найменування, одиниці виміру 

рік 

план факт 
відхилення фактичних 

показників від планових 

 2021 
           2020 рік 

факт 

          2019 рік 

факт 

 Ціль 2. Подолання політичної корупції, створення прозорих засад фінансування політичних партій 

 100,0  100,0 1. Частка своєчасно затверджених та 

оприлюднених Національним агентством 

висновків за результатами аналізу (перевірки) 

звітів про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру політичних партій,  

 0,0 

 Висновок про досягнення цілі:  

За результатами ефективного функціонування та виконання Національним агентством з питань запобігання корупції покладених на нього завдань і функцій, ціль державної політики щодо 

подолання політичної корупції, створення прозорих засад фінансування політичних партій у 2021 році досягнуто. 

3. Мета, завдання та результативні показники бюджетних програм у 2021 році 

3.1 

0111  6331010 Керівництво та управління у сфері запобігання корупції 

Мета бюджетної програми 

(найменування бюджетної програми) КФКВК КПКВК ДБ 

Формування і реалізація державної антикорупційної політики 

Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

 1 Проведення антикорупційної політики, організація роботи із запобігання та виявлення корупції в державних органах та органах місцевого самоврядування 

 2 Забезпечення контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

 3 Розроблення проєктів нормативно-правових актів з питань антикорупційної політики 

 4 Методичне та консультативне забезпечення дотримання законодавства про конфлікт інтересів та з питань етичної поведінки 

4 



План зі змінами Звіт 
Відхилення звітних 

показників від планових 

1 2 3 4 

Всього 

у т.ч. загальний фонд 

       спеціальний фонд 

Видатки / надання кредитів у 2021 році тис. грн 

 447 252,2 

 17 387,5 

 415 974,6 

 17 057,0 

 464 639,7  433 031,6 -31 608,1 

-31 277,6 

-330,5 

Показники 
№ 

з/п 
одиниця 

виміру 

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 

разом разом спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ключові результативні показники бюджетної програми  
 

 1 од.  3,0  0,0  3,0  3,0  0,0  3,0 Кількість Єдиних державних 

реєстрів, функціонування яких 

забезпечується Національним 

агентством (Єдиний державний 

реєстр декларацій осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, Єдиний 

державний реєстр осіб, які вчинили 

корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення, 

Єдиний державний реєстр 

звітності політичних партій про 

майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового 

характеру) 

 0,0  0,0  0,0 

5 



 2 од.  2,0  0,0  2,0  1,0  0,0  1,0 Кількість програмних продуктів 

створення та функціонування яких 

забезпечується Національним 

агентством (Система управління 

справами, Єдиний портал 

повідомлень викривачів) 

-1,0  0,0 -1,0 

 3 од.  5,0  0,0  5,0  22,0  0,0  22,0 Кількість проведених регіональних 

off-line тренінгів для 

уповноважених підрозділів (осіб) 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування 

 17,0  0,0  17,0 

 4 од.  1,0  0,0  1,0  1,0  0,0  1,0 Кількість організованих 

Національних конференцій кращих 

практик з антикорупції та 

регіональних Форумів кращих 

практик з антикорупції для 

уповноважених підрозділів (осіб) 

органів державної влади та 

місцевого самоврядування, за 

результатами яких опубліковано 

брошуру "Огляд кращих практик 

запобігання корупції" 

 0,0  0,0  0,0 

 5 од.  6,0  0,0  6,0  29,0  0,0  29,0 Кількість розроблених проектів 

нормативно-правових актів з 

питань антикорупційного 

законодавства 

 23,0  0,0  23,0 

 6 од.  1,0  0,0  1,0  1,0  0,0  1,0 Кількість досліджень рівня 

корупції, у тому числі корупційних 

ризиків та проблем, пов'язаних із 

корупційними проявами у сферах 

найбільш вражених корупцією 

 0,0  0,0  0,0 

 7 од.  300,0  0,0  300,0  1 864,0  0,0  1 864,0 Кількість прийнятих та 

опрацьованих повідомлень про 

корупцію, що надійшли 

спеціальними каналами (через веб-

сайт, захищену електронну 

скриньку та спеціальну телефонну 

лінію) 

 1 564,0  0,0  1 564,0 
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 8 од.  18,0  0,0  18,0  18,0  0,0  18,0 Кількість проведених перевірок 

організації роботи із запобігання та 

виявлення корупції в державних 

органах та органах місцевого 

самоврядування, в тому числі 

позапланових 

 0,0  0,0  0,0 

 9 од.  45,0  0,0  45,0  62,0  0,0  62,0 Кількість погоджених 

антикорупційних програм 

 17,0  0,0  17,0 

 10 од.  300,0  0,0  300,0  512,0  0,0  512,0 Кількість наданих консультацій, 

роз'яснень уповноваженим 

підрозділам (особам)  органів 

влади із запобігання та виявлення 

корупції 

 212,0  0,0  212,0 

 11 од.  30,0  0,0  30,0  100,0  0,0  100,0 Кількість проведених 

антикорупційних експертиз 

проектів нормативно-правових 

актів, що вносяться на розгляд 

Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України 

 70,0  0,0  70,0 

 12 од.  100,0  0,0  100,0  127,0  0,0  127,0 Кількість каталогізованих 

корупційних ризиків у 

пріоритетних галузях 

управління/економіки 

 27,0  0,0  27,0 

 13 од.  8,0  0,0  8,0  8,0  0,0  8,0 Кількість підготовлених 

аналітичних оглядів та інфографік 

за результатами аналізу 

корупційних ризиків у 

пріоритетних галузях 

управління/економіки 

 0,0  0,0  0,0 

 14 од.  800,0  0,0  800,0  2 219,0  0,0  2 219,0 Кількість проведених перевірок, у 

тому числі в рамках моніторингу 

та контролю за виконанням актів 

законодавства з питань етичної 

поведінки, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів 

у діяльності осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, та 

прирівняних до них осіб 

 1 419,0  0,0  1 419,0 
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 15 од.  870,0  0,0  870,0  1 464,0  0,0  1 464,0 Кількість наданих роз'яснень 

юридичним та фізичним особам з 

питань етичної поведінки, 

запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів 

 594,0  0,0  594,0 

 16 од.  1 050,0  0,0  1 050,0  1 133,0  0,0  1 133,0 Кількість перевірених декларацій 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування 

 83,0  0,0  83,0 

 17 од.  6 000,0  0,0  6 000,0  16 181,0  0,0  16 181,0 Кількість опрацьованих запитів на 

проведення спеціальних перевірок 

 10 181,0  0,0  10 181,0 

 18 од.  30,0  0,0  30,0  31,0  0,0  31,0 Кількість розпочатих повних 

перевірок за результатами 

моніторингу способу життя 

 1,0  0,0  1,0 

 19 од.  25,0  0,0  25,0  53,0  0,0  53,0 Кількість проведених 

інформаційно-просвітницьких  та 

навчально-методичних заходів, 

спрямованих на підвищення рівня 

обізнаності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування (в тому 

числі дистанційно) та розроблення 

до них матеріалів 

 28,0  0,0  28,0 

 20 од.  30,0  0,0  30,0  63,0  0,0  63,0 Кількість проведених 

інформаційно-просвітницьких та 

навчально-методичних заходів, 

спрямованих на формування 

негативного ставлення до корупції 

або взаємодії з громадянами (в 

тому числі дистанційно) та 

розроблення до них матеріалів 

 33,0  0,0  33,0 

 21 відс.  100,0  0,0  100,0  86,2  0,0  86,2 Питома вага прийнятих 

нормативно-правових актів у 

загальній кількості розроблених 

-13,8  0,0 -13,8 
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 22 відс.  100,0  0,0  100,0  70,0  0,0  70,0 Рівень готовності інформаційно-

телекомунікаційних систем 

"Система управління справами" та 

"Єдиний портал повідомлень 

викривачів" 

-30,0  0,0 -30,0 

 23 відс.  100,0  0,0  100,0  100,0  0,0  100,0 Частка вчасно перевірених звітів 

політичних партій, з числа поданих 

до Національного агентства 

 0,0  0,0  0,0 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних результативних показників від планових: 

Показник 2. Відхилення пояснюється тим, що завершення створення Єдиного порталу повідомлень викривачів перенесено на 2022 рік. Відповідно до Угоди між Урядом США та Урядом 

України про гуманітарне і техніко-економічне співробітництво від 07.05.1992 та в межах проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в 

Україні "ВзаємоДія" за допомогою Менеджмент Систем Інтернешнл Інк. розпочався процес створення Єдиного порталу повідомлень викривачів. Однак 04.02.2021 Верховна Рада України 

прийняла законопроєкт № 3450 із новими доповненнями щодо засобів захисту викривачів, що призупинило процес створення Єдиного порталу повідомлень викривачів до прийняття 

Закону України від 01.06.2021 № 1502-ІХ "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів". Станом на кінець 

2021 року завершено 2 етапи з 5 та розпочато роботи за третім етапом створення інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний портал повідомлень викривачів". Наразі тривають 

заходи щодо створення порталу згідно з планом. 

 

Показник 3. Відхилення показника зумовлене зростанням запитів від уповноважених осіб щодо проведення навчальних заходів у режимі off-line та участю у навчальних заходах, 

організованих партнерами. Так, зокрема протягом 2021 року було проведено такі навчальні тренінги: 

"Організація роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в системі Національної поліції України" - 6 заходів, "Візування  проєктів 

актів організації публічного сектору антикорупційними уповноваженими" - 5 заходів, "Функціональні напрями роботи уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції" - 6 

заходів, "Управління корупційними ризиками для уповноважених органів" - 5 заходів.Показник 5. Збільшення кількості розроблених нормативно-правових актів пов'язане з унормуванням 

деяких положень актів у зв'язку із законодавчими змінами. 

  

Показник 7. Збільшення кількості опрацьованих повідомлень про корупцію, отриманих через вебсайт, захищену електронну скриньку та спеціальну телефонну лінію, відбулося у зв'язку із 

активною громадянською позицією населення, громадських організацій, працівників органів державної влади та місцевого самоврядування. 

  

Показник 9. Збільшення кількості погоджених антикорупційних програм пов'язане з поданням антикорупційних програм органами, які розпочали діяльність у 2021 році, або належністю до 

суб'єктів затвердження антикорупційних програм. 

  

Показник 10. Збільшення показника зумовлене зростанням кількості запитів у зв'язку зі змінами до Закону України "Про запобігання корупції", внесеними Законом України     від 

15.12.2020 № 1079-IX, щодо доповнення ст. 13-1 п. 6 стосовно основних завдань уповноважених підрозділів (уповноваженої особи). 

  

Показник 11. Збільшення кількості проведених антикорупційних експертиз нормативно-правових актів пов'язане зі змінами до Регламенту Кабінету Міністрів України, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1285, відповідно до яких Національне агентство з питань запобігання корупції може проводити антикорупційну експертизу 

проекту нормативно-правового акта Кабінету Міністрів з метою виявлення у ньому факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. З цією метою 

розробник одночасно з поданням відповідного проекту акта Мін'юсту для проведення правової експертизи надсилає такий проект до Національного агентства для визначення необхідності 

проведення антикорупційної експертизи. 
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Показник 12. Протягом 2021 року ідентифіковано та каталогізовано 127 ризиків, з яких у сфері земельних відносин 30 ризиків; містобудування - 12; оборони - 15; інфраструктури - 25; 

публічних закупівель - 25. Крім того, протягом 2021 року через те, що під час проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів щодо соціального забезпечення осіб з 

інвалідністю було виявлено значну кількість корупціогенних факторів, додатковою галуззю для дослідження виявилася соціальна сфера, яка під час дослідження стала предметом аналізу у 

2021 році. Таким чином, детально проаналізовано системні корупційні ризики соціального забезпечення осіб з інвалідністю, зокрема проведено дослідження щодо забезпечення таких осіб 

технічними засобами реабілітації та процедури встановлення групи інвалідності, у зв'язку з чим додатково ідентифіковано та каталогізовано 20 ризиків. 

  

Показник 14. Збільшення кількості проведених перевірок, у тому числі в межах моніторингу та контролю, зумовлене створенням у складі Департаменту з питань дотримання законодавства 

про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції профільного структурного підрозділу - відділу моніторингу та виявлення правопорушень.  Крім того, у 2021 році спільно з 

Громадською організацією "Антикорупційний штаб" упроваджено Портал "Приховані інтереси", який став першим диджитал-інструментом, що в автоматизованому режимі знаходить 

можливі конфлікти інтересів у діяльності публічних службовців. Завершується процес прийняття порталу Національним агентством.  

  

Показник 15. Збільшення кількості наданих роз'яснень пов'язане зі зростанням кількості звернень юридичних та фізичних осіб щодо внесених змін до Законів України "Про запобігання 

корупції" та "Про місцеве самоврядування в Україні" з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та обмежень щодо запобігання корупції. Крім того, на збільшення 

вплинули звернення, що стосувалися надання роз'яснень з питань застосування ст. 25 положень Закону України "Про запобігання корупції" в частині обмежень щодо сумісництва та 

суміщення з іншими видами діяльності. 

  

Показник 16. Збільшення кількості перевірених декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є результатом  

впровадження у роботу оновлених конфігураційних налаштувань модуля логічного та арифметичного контролю інформаційно-телекомунікаційної системи "Єдиний державний реєстр 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", що значно спростило процес пошуку недостовірних відомостей, а також  виявлення ознак 

необґрунтованості активів та незаконного збагачення у декларації. 

  

Показник 17. Збільшення кількості опрацьованих запитів на проведення спеціальних перевірок пов'язане із відновленням проведення конкурсів на зайняття посад, зокрема посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у зв'язку із втратою чинності постановою Кабінету 

Міністрів України від 22.04.2020 № 290 "Деякі питання призначення на посади державної служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" відповідно до постанови Кабінету Міністрів України      від 24.04.2021 р. № 237 "Про 

внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України". 

  

Показник 18. Збільшення кількості розпочатих повних перевірок пов'язано зі зміною функціональних обов'язків відділу моніторингу способу життя та заповненням вакантних посад. 
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 Показник 19. Збільшення кількості проведених інформаційно-просвітницьких та навчально-методичних заходів пов'язане зі зростанням кількості запитів від представників публічної 

служби щодо проведення  навчальних заходів з питань декларування та конфлікту інтересів. 

  

Показник 20. Збільшення кількості проведених інформаційно-просвітницьких  та навчально-методичних заходів пов'язане зі зростанням кількості запитів від представників закладів освіти 

та освітянських громадських організацій щодо проведення заходів з формування негативного ставлення до корупції. 

  

Показник 21. Національним агентством з питань запобігання корупції протягом 2021 року розроблено 29 нормативно-правових актів, з яких прийняті в установленому порядку 25 

нормативно-правових актів.  

Так, 3 нормативно-правові акти (законопроекти) перебувають на стадії узгодження пропозицій, наданих заінтересованими органами, з яких: 

а) проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Закону України "Про Вищий антикорупційний суд" щодо вдосконалення 

процедури притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією, та деякі інші правопорушення"; 

б) проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо удосконалення деяких антикорупційних механізмів"; 

в) проект Закону України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо удосконалення положень та процедур стосовно  

застосування адміністративної відповідальності за правопорушення, пов'язані з корупцією". 

 1 нормативно-правовий акт направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України: 

- наказ Національного агентства від 28.12.2021 № 830/21 "Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками". 

Крім того, слід зазначити що на звітну дату не прийнято проект Закону України "Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки" (реєстр. № 4135 від 21.09.2020), який 

у 2020 році прийнято лише в першому читанні за основу, що не дало можливості розробити проект Державної програми з виконання Антикорупційної стратегії, яка відповідно до ч. 4 ст. 

18 Закону України "Про запобігання корупції" розробляється на виконання Антикорупційної стратегії. 

 Показник 22. У зв'язку із надходженням до Верховної Ради України законопроекту № 3450 щодо засобів захисту викривачів, побудова ІТС "Єдиний портал повідомлень викривачів" була 

призупинена Проєктом "Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" через ризики впливу на досягнення мети та виконання завдань, які поставлені в 

"Концепції створення системи каналів повідомлення викривачів" і Технічних вимогах, що є Додатком 2 до Договору. Після низки проведених консультацій Проєкт "Підтримка організацій-

лідерів у протидії корупції в Україні "ВзаємоДія" продовжив розбудову Порталу. Таким чином, остаточне завершення проекту перенесено на 2022 рік. 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 

Національне агентство з питань запобігання корупції у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 6331010 "Керівництво та управління у сфері запобігання корупції" досягнуло 

запланованої мети, завдань та результативних показників. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками має вагомі та об’єктивні причини, пов’язані із 

внесенням змін до Закону України "Про запобігання корупції" та деяких нормативно-правових актів,  мінімальним витрачанням коштів платників податків та іншими об'єктивними 

причинами, викладеними у поясненнях. Цільове та ефективне витрачання бюджетних коштів в межах бюджетного року позитивно вплинули на окремі результативні показники бюджетної 

програми, які об'єктивно показують результат в межах кожного завдання, що визначались у бюджетній програмі для забезпечення реалізації державної політики. 

3.2 

0111  6331020 Фінансування статутної діяльності політичних партій 

Мета бюджетної програми 

(найменування бюджетної програми) КФКВК КПКВК ДБ 

Забезпечення державного фінансування статутної діяльності політичних партій 

Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

 1 Організація роботи із фінансування статутної діяльності політичних партій 

 2 Забезпечення контролю та перевірки даних звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру 
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 3 Нормативно-правове забезпечення впровадження механізмів державного фінансування статутної діяльності політичних партій 

План зі змінами Звіт 
Відхилення звітних 

показників від планових 

1 2 3 4 

Всього 

у т.ч. загальний фонд 

       спеціальний фонд 

Видатки / надання кредитів у 2021 році тис. грн 

 697 093,5 

 0,0 

 676 710,5 

 0,0 

 697 093,5  676 710,5 -20 383,0 

-20 383,0 

 0,0 

Показники 
№ 

з/п 
одиниця 

виміру 

Планові результативні показники Фактичні результативні показники Відхилення фактичних від планових 

загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 
разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд 

разом разом спеціальний 

фонд 
загальний 

фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ключові результативні показники бюджетної програми  
 

 1 од.  5,0  0,0  5,0  5,0  0,0  5,0 Кількість політичних партій, які 

мають право на державне 

фінансування статутної діяльності 

 0,0  0,0  0,0 

 2 од.  5,0  0,0  5,0  5,0  0,0  5,0 Кількість політичних партій, які 

отримують державне фінансування 

своєї статутної діяльності 

 0,0  0,0  0,0 

 3 од.  2,0  0,0  2,0  2,0  0,0  2,0 Кількість розроблених та 

затверджених нормативно-

правових актів з питань контролю 

за діяльністю політичних партій 

 0,0  0,0  0,0 

 4 відс.  100,0  0,0  100,0  100,0  0,0  100,0 Частка партій, які отримали 

державне фінансування своєї 

статутної діяльності з числа тих, 

щодо яких не виявлено порушень 

законодавства у сфері 

фінансування політичних партій 

 0,0  0,0  0,0 
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 5 відс.  100,0  0,0  100,0  100,0  0,0  100,0 Частка своєчасно оприлюднених 

на офіційному вебсайті 

Національного агентства звітів 

політичних партій про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру, які 

отримали право на державне 

фінансування своєї статутної 

діяльності, до загальної кількості 

поданих такими партіями звітів 

 0,0  0,0  0,0 

Узагальнений висновок про досягнення запланованої мети, завдань бюджетної програми: 

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" за бюджетною програмою 6331020 "Фінансування статутної діяльності політичних партій" затверджено 

видатки на суму 697093,5 тис.грн. За рахунок виділених бюджетних асигнувань Національне агентство у 2021 році забезпечило фінансування статутної діяльності 5 політичних партій, які 

за результатами виборів народних депутатів у 2019 році отримали таке право згідно з Законом України "Про політичні партії в Україні". Касові видатки за звітний період складають 

676710,5 тис.грн. Відхилення касових від затверджених видатків у сумі 20383,0 тис.грн  сталося у зв'язку із зупиненням державного фінансування політичної партії "Голос" у другому 

кварталі 2021 року, за результатами аналізу Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. 

Крім того, Департаментом запобігання політичній корупції розроблено та затверджено нормативні-правові акти з питань контролю за діяльністю політичних партій, у тому числі: 

1. Наказ Національного агентства  від 19.02.2021 № 102/21 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 15.04.2021 за № 507/35129), яким затверджено: 

- Порядок подання Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

- Форму Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

які є актуальними для подачі звітів  через Єдиний державний реєстр звітності політичних партій "POLITDATA". 

2. Наказ Національного агентства від 14.01.2021 № 6/21 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29.01.2021 за № 117/35739), яким затверджено: 

- Порядок проведення перевірки звітності політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; 

- Форму Висновку про результати перевірки Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

Голова Національного агентства  

з питань запобігання корупції 

 

_______________________ 
                                  (підпис) 

Олександр НОВІКОВ 

 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 
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