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Національне агентство з питань 
запобігання корупції

Щодо погодження проєкту акта

У Національному антикорупційному бюро України (далі – Національне 
бюро) розглянуто лист Національного агентства з питань запобігання корупції 
(далі – Національне агентство) від 27.11.2022 № 10-05/24165-22 щодо 
погодження проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки» та повідомляємо про 
погодження його із такими зауваженнями.

Згідно з  пунктами 3.3.1.1.1–3.3.1.1.3, 3.3.1.2.1, 3.3.2.1.1, 3.3.2.3.1                                    
(п.п. 6–8) додатка № 2 до Програми «Заходи з виконання Державної 
антикорупційної програми на 2023–2025 роки» (далі – додаток № 2 до Програми) 
заплановано низку заходів з розробки законопроєктів, зокрема щодо: 

– усунення розбіжностей між положеннями Кримінального кодексу
України та Закону України «Про запобігання корупції» з визначення 
корупційних кримінальних правопорушень (виконавець – Національне 
агентство); 

– вдосконалення нормативно-правового регулювання санкцій за 
корупційні кримінальні правопорушення (виконавець – Національне агентство); 

– спрощення процедур здійснення окремих слідчих (розшукових) та інших 
процесуальних дій (виконавець – Національне агентство); 

– збільшення граничної чисельності Національного бюро, утворення 
експертної установи при Національному бюро, спрощення процедури внесення 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про можливе вчинення 
кримінального правопорушення народним депутатом України тощо           
(виконавець – Міністерство юстиції України). Оскільки вказані питання 
стосуються діяльності Національного бюро, просимо додати до переліку 
виконавців Національне бюро (за згодою).

Окрім того, заходом, визначеним пунктом 3.3.1.1.3. додатка № 2 до 
Програми, передбачено розроблення проєкту закону, яким буде усунуто 
термінологічні неузгодженості між Кримінальним кодексом України, 
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Кримінальним процесуальним кодексом України і Законом України «Про 
запобігання корупції» щодо визначення корупційних кримінальних 
правопорушень та пов’язаних з корупцією, що, вважаємо, потребує системного 
підходу, у зв’язку з чим потребує залучення до переліку виконавців крім  
Національного бюро також і Офіс Генерального прокурора (за згодою). 

Також заходом, визначеним пунктом 3.3.1.2.1 додатка № 2 до Програми, 
передбачено розроблення проєкту закону, яким буде передбачено врегулювання 
санкцій за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, що, очевидно, 
віднесені до підслідності Національного бюро, у зв’язку з чим також вважаємо, 
потребує залучення фахівців та практиків і, відповідно, доповнення переліку 
виконавців Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, за згодою.

Заходом, визначеним пунктом 1.6.2.3.1 додатка № 2 до Програми, 
передбачено розроблення проєкту закону, яким буде передбачено створення 
належних внутрішніх каналів для захищеного подання повідомлень про 
корупцію, які містять інформацію, що віднесена до державної таємниці, таємниці 
слідства та зібрана у процесі оперативно-розшукової діяльності. З огляду на 
викладене вважаємо за доцільне додати до переліку виконавців Національне 
бюро (за згодою).

Заходом, визначеним пунктом 1.6.3.1.3 додатка № 2 до Програми, 
передбачено надання доступу Національному агентству до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань (далі – ЄРДР), що вважаємо необґрунтованим та таким, 
що може становити ризики для службової інформації про досудові 
розслідування, яка обліковується в ЄРДР і доступ до якої наразі мають 
уповноважені користувачі та реєстратори ЄРДР. 

Також захід, який визначений пунктом 2.1.3.6.1  додатка № 2 до Програми, 
передбачає розроблення проєкту закону, яким встановлюватиметься 
кримінальна відповідальність за зловживання суддями своїми повноваженнями 
та особливості реєстрації такого кримінального провадження і безпосереднього 
здійснення досудового розслідування, що, вважаємо, потребує залучення 
відповідних експертів та практиків, окрім Національного агентства, у зв’язку з 
чим пропонуємо розглянути питання додання до кола виконавців Офісу 
Генерального прокурора та Національного бюро (за згодою).

Заходом, визначеним пунктом 2.1.7.3.1 додатка № 2 до Програми, 
передбачено розробку проєкту закону, яким запроваджено періодичне зовнішнє 
оцінювання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що, вважаємо, 
потребує залучення фахівців з питання діяльності Національного бюро і 
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та включення до переліку 
виконавців Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Національне бюро (за 
згодою).

Вважаємо пункти 3.3.1.3.5. і 3.3.1.3.6. додатка № 2 до Програми 
необґрунтованими та недопрацьованими, адже узагальнення слідчої практики і 
практики відповідних органів прокуратури можуть і мати місце, однак виключно 
в цілях внутрішнього використання, адже містять вказівки на тактичні чи інші 
проблеми досудового розслідування, які можуть бути допущені чи були 



допущені під час розслідування. У зв’язку з цим не можуть бути оприлюднені 
публічно в умовах змагального процесу.   

Заходами, визначеними пунктами 3.3.2.1.1., 3.3.2.4.1. та 3.3.4.1.1.  додатка    
№ 2 до Програми, передбачено підготовку проєкту закону, яким вирішуються 
важливі питання здійснення досудового розслідування, що вимагає залучення 
компетентних органів досудового розслідування, прокуратури до їх розробки, у 
зв’язку з чим пропонуємо додати Національне бюро, Спеціалізовану 
антикорупційну прокуратуру та Офіс Генерального прокурора, за згодою, до 
кола виконавців.

Просимо врахувати зауваження, викладені у цьому листі, під час 
опрацювання проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки».

 Додаток: витяг з наказу Національного антикорупційного бюро України  
від 30.11.2022 № 1781-Н «Про відрядження» на 1 арк.

Тимчасово виконуюча 
повноваження Директора                                         Тетяна ВАРВАРСЬКА

Євгеній Меньков 363-96-99 


