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 Міністерство соціальної політики в межах компетенції розглянуло проект 

постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Державної 

антикорупційної програми на 2023–2025 рокиˮ (далі – проект акта) та повідомляє, 

що погоджує його із зауваженнями. 

 Проект додатка 1 „Очікувані стратегічні результати з виконання Державної 

антикорупційної програми на 2023–2025 рокиˮ до проекту акта (далі – додаток 1) 

та проект додатка 2 „Заходи з виконання Державної антикорупційної програми на 

2023–2025 рокиˮ до проекту акта (далі – додаток 2) потребують доопрацювання в 

частині забезпечення виконання завдань, передбачених ними. 

 У зв’язку з цим пропонуємо: 

 У додатку 1: 

 підпункт 1.1.1.1 пункту 1.1.1 підрозділу 1.1 викласти в такій редакції:  

 „1.1.1.1. Дослідження, спрямовані на встановлення загальних показників та 

причин корупції в Україні, а також вимірювання досвіду та сприйняття корупції 

населенням здійснюються на регулярній основі із застосуванням гендерного 

підходуˮ; 

 у пункті 2.7.7 підрозділу 2.7: 

 в абзаці першому слова ,,отримувачів соціальних послуг” замінити словами 

,,отримувачів соціальної підтримки”; 

 у підпункті 2.7.7.1: 

 показники (індикатори) досягнення ,,1”, ,,2” та ,,4” виключити; 

 у показнику (індикаторі) досягнення ,,3”:  

 у позиції „аˮ слова „загальних підсистемˮ замінити словами „центральної 

підсистемиˮ; 

 у позиції „бˮ слова „прикладних підсистемˮ замінити словами 

„функціональних підсистемˮ; 
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 позицію ,,г” викласти в такій редакції: 

 ,,г) забезпечено опрацювання звернень та прийняття рішень щодо надання 

базових соціальних послуг в електронній формі (5%)”. 

 У розділі 2.7 додатка 2: 

 у підпунктах 2.7.3.4.1 – 2.7.3.4.7 пункту 2.7.3.4 підрозділу 2.7.3 головним 

виконавцем визначити Міністерство охорони здоров’я; 

 у пункті 2.7.7.1 підрозділу 2.7.7: 

 підпункти 2.7.7.1.1 – 2.7.7.1.9, 2.7.7.1.11, 2.7.7.1.14 виключити;  

 у підпункті 2.7.7.1.10 слова „загальних підсистемˮ замінити словами 

„центральної підсистемиˮ;  

 у підпункті 2.7.7.1.12 слова „прикладних підсистемˮ замінити словами 

„функціональних підсистемˮ; 

 у пункті 2.7.7.2:  

 у підпункті 2.7.7.2.1 у графі „Строк виконання” („дата початку” та „дата 

завершення”) слова та цифри „січень 2023 р.” замінити цифрою та словами                      

„6 місяців з дня закінчення або припинення воєнного стану”; 

 у підпунктах 2.7.7.2.2 – 2.7.7.2.4 дати початку та завершення визначити 

залежно від виконання підпункту 2.7.7.2.1; 

 у підпункті 2.7.7.2.8 у графі „Строк виконання” слова та цифри „січень                 

2023 р.” і слова та цифри „лютий 2023 р.” замінити, відповідно, цифрою та 

словами „6 місяців з дня закінчення або припинення воєнного стану” та „7 місяців 

з дня закінчення або припинення воєнного стану”; 

 у підпунктах 2.7.7.2.9 та 2.7.7.2.10 дати початку та завершення визначити 

залежно від виконання підпункту 2.7.7.2.8. 
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