
                                                                                         Національне агентство з 

питань запобігання корупції
бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103

           Державне підприємство «ПРОЗОРРО» розглянуло матеріали надіслані 
листом Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.11.2022      
№10-05/24161-22 щодо висловлення позиції до проекту постанови Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на 
2023-2025 роки» та повідомляє.

          Ефективна боротьба проти корупції в Україні потребує належного 
законодавчого забезпечення, формування дієвої системи державних органів, 
забезпечення належного координування формування та реалізації антикорупційної 
політики, превентивних заходів запобігання корупції. Розбудова такої інституційної 
системи повинна відповідати міжнародним стандартам і передовій світовій 
практиці. 

           Україна приєдналася до міжнародного антикорупційного руху, 
ратифікувавши низку міжнародно-правових документів і розробивши на їхній 
основі національне антикорупційне законодавство. Громадянське суспільство 
визнало антикорупційну реформу найбільш нагальною в нашій державі, спрямовану 
на узгодження антикорупційного законодавства з міжнародними, зокрема 
європейськими стандартами.

            Прийняття Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки» дозволить досягнути 
визначених Законом України «Про засади державної антикорупційної політики на 
2021-2025 роки» результатів шляхом реалізації певних заходів, які мають 
визначатися Державною антикорупційною програмою на 2023–2025 роки.

           Відповідно до положень Законів України «Про запобігання корупції» та «Про 
засади державної антикорупційної політики на 2021–2025 роки» інформація про 
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стан виконання заходів, передбачених державною антикорупційною програмою з 
виконання Антикорупційної стратегії, оприлюднюється Національним агентством 
за допомогою інформаційної системи моніторингу реалізації державної 
антикорупційної політики, яка забезпечує відкритий цілодобовий доступ через 
офіційний вебсайт Національного агентства до відповідної інформації.

            Впровадження цієї інформаційної системи надасть можливість як 
керівництву держави, так і громадянському суспільству отримувати в режимі 
«реального часу» інформацію про стан та динаміку виконання заходів, передбачених 
Програмою, про рівень досягнення очікуваних стратегічних результатів та ступінь 
розв’язання проблем, окреслених в Антикорупційній стратегії на 2021–2025 роки. 
Ця інформаційна система дозволятиме швидко та просто визначати всіх виконавців 
Програми, відповідальних за невиконання, невчасне виконання або неналежне 
виконання тих чи інших заходів та відповідним чином реагувати на це (у тому числі 
вживаючи заходи, що стимулюватимуть відповідальні органи до вчасного та 
належного виконання всіх заходів, передбачених Програмою).

                Враховуючи вищевикладене, держане підприємство «ПРОЗОРРО» вважає 
доцільним прийняття у найшвидші терміни Постанови Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки».
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