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Кабінет Міністрів України  

 
На виконання рішення Уряду (витяг з протоколу № 26 засідання від 02.03.2023) 

Національне агентство подає Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Державної антикорупційної програми на  

2023–2025 роки», доопрацьований у частині: 

уточнення у підпункті 8 пункту 4 проекту постанови строку подання 

Національним агентством Кабінету Міністрів України, Верховній Раді України, 

Президентові України національної доповіді щодо ефективності реалізації державної 

антикорупційної політики – не пізніше 1 квітня 2026 року; 

доповнення проекту постанови положенням щодо коригування строків 

підготовки проектів законів, передбачених додатком 2 до Державної антикорупційної 

програми на 2023–2025 роки (далі – Програма), з урахуванням строків, визначених 

планами законопроектної роботи Верховної Ради України на 2024, 2025 роки; 

виключення із тексту додатка 1 до Програми опису проблем, із включенням його 

до тексту проекту Державної антикорупційної програми; 

уточнення у заходах, передбачених у додатку 2 до Програми, строків виконання, 

зокрема тих, що визначені у січні або лютому 2023 року; 

об’єднання в один захід у додатку 2 до Програми завдань щодо супроводження у 

Верховній Раді України проекту Закону України «Про політичні партії» після 

проведення консультацій із Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою 

України; 

приведення у додатку 2 до Програми строків здійснення заходів у відповідність із 

Планом законопроектної роботи Верховної Ради України на 2023 рік, затвердженим 

постановою Верховної Ради України від 7 лютого 2023 р. № 2910-IX; 

виключення підпунктів 1.1.3.1.5, 1.1.1.6.9 і підпунктів 5 і 6 підпункту 1.1.2.1.1 з 

додатка 2 до Програми; 

узгодження посилань на пункти і підпункти у додатку 2 Програми з урахуванням 

результатів доопрацювання проекту. 

Стосовно зауважень щодо виключення з додатка 1 до Програми графи «Частка, 

відсотків в очікуваному стратегічному результаті» та відповідних значень у графі 

«Показник (індикатор) досягнення», а також виключення з додатка 2 поділу заходів з 

розроблення проектів нормативно-правових актів на етапи змушені повідомити, що їх 

врахування є об’єктивно неможливим, оскільки це унеможливить моніторинг та оцінку 
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ефективності реалізації Антикорупційної стратегії та Державної антикорупційної 

програми відповідно до вимог ст. 18-3 Закону України «Про запобігання корупції», 

п.п. 7 п. 2.1.1 Антикорупційної стратегії та ст. 6 Конвенції ООН проти корупції. 

Внесення таких змін буде проявом грубого порушення вимог чинного законодавства 

та міжнародних зобов’язань України, а також призведе до паралізації усієї системи 

координації, моніторингу та оцінки антикорупційної політики України. 

Щодо врахування зауважень і пропозицій Комітету Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій (далі – Комітет), висловлених у листі від 17.02.2023 

№ 04-24/11-2023/33153, повідомляємо, що Національне агентство ретельно їх 

опрацювало та, з метою вироблення спільного бачення очікуваних стратегічних 

результатів, визначення релевантних вимірюваних показників (індикаторів) їх 

досягнення, а також напрацювання конкретних пропозицій щодо змісту заходів 

законотворчого характеру, спрямованих на мінімізацію корупційних ризиків у сфері 

освіти, ініціювало створення робочої групи (лист від 03.03.2023 № 10-05/4479-23). 

Вказана ініціатива була повністю підтримана керівництвом Комітету (лист від 

03.03.2023 № 04-24/11-2023/45008), яке додатково підтвердило загальну підтримку 

запропонованих у Програмі шляхів усунення корупційних ризиків, проявів і практик у 

сфері освіти і науки, а також визнало нагальність якнайшвидшого затвердження 

Урядом Програми, враховуючи як законодавчо визначені вимоги, так і гостроту 

ситуації з виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань щодо набуття 

членства у Європейському Союзі. Зазначена вище робоча група планує підготувати 

відповідні змін до Програми вже після її затвердження, які планується подати на 

розгляд Уряду до 1 вересня 2023 року. 

З урахуванням зазначеного, висловлюючи вдячність за конструктивну співпрацю, 

покладаючись на переконаність у прихильності Уряду цінностям, завдяки яким 

Україна може досягти суттєвого прогресу в запобіганні та протидії корупції, а також у 

щирому прагненні забезпечити належний рух у напрямі набуття Україною членства в 

Європейському Союзі, Північноатлантичному альянсі та Організації економічного 

співробітництва та розвитку, Національне агентство подає для затвердження 

доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної антикорупційної програми на 2023–2025 роки». 

 

Додатки: 1. Проект постанови Кабінету Міністрів України на 3 арк. в 1 прим. 

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

додатками на 567 арк. в 1 прим. 

3. Пояснювальна записка до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

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

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

4. Інші додатки, відповідно до вимог Регламенту Регламенту Кабінету 

Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 18.07.2007 № 950 на 1431 арк. в 1 прим. 

 

 

Голова Національного агентства 

з питань запобігання корупції    Олександр НОВІКОВ 


