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Кабінет Міністрів України 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції подає на розгляд Кабінету 

Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки», підготовлений відповідно 

до ч. 5 ст. 18 Закону України «Про запобігання корупції», п. 4 розділу II Прикінцевих 

положень Закону України «Про засади державної антикорупційної політики на  

2021–2025 роки», п.п. 1.1 п. 1 плану організації підготовки проектів актів та виконання 

інших завдань, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 20.06.2022 

№ 2322-ІХ «Про засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки», 

визначеного листом Кабінету Міністрів України від 15.07.2022 № 17494/1/1-22. 

Якісна імплементація заходів Державної антикорупційної програми на  

2023–2025 роки має закріпити безпрецедентний (навіть у світовому масштабі) рівень 

довіри населення до органів державної влади, який у травні 2022 року становив 56% 

(для порівняння – у грудні 2020 року рівень довіри населення до органів державної 

влади в Україні був лише 13%, а середній показник у країнах ОЕСР у 2021 році складав 

41%). 

Крім того, без затвердженої Державної антикорупційної програми, що належним 

чином реалізується на практиці, неможливий подальший рух України до членства в 

ОЕСР, НАТО та ЄС. 

 

 

Додатки: 1. Проект постанови Кабінету Міністрів України на 2 арк. в 1 прим. 

2. Проект Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки з 

додатками на 532 арк. в 1 прим. 

3. Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

з додатками, у тому числі фінансово-економічними розрахунками, на  

280 арк. в 1 прим. та файл еxcel із 7 вкладками (75 КБ). 

4. Інші додатки, відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

18.07.2007 № 950, на 1145 арк. в 1 прим. 
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