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РЕЗЮМЕ
Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики
є результатом оцінки, яка проводилась Центром політико-правових реформ із залученням експертів
громадської платформи «Реанімаційний пакет реформ» та незалежних експертів.
Оцінка охоплює переважно 2017–2018 роки.
Мета Звіту – здійснити комплексну внутрішню незалежну оцінку реального стану справ з
корупцією в Україні та заходів, які виконує держава для боротьби з нею, і на цій основі зробити
висновки щодо ефективності вказаних заходів та запропонувати власні рекомендації.
Висновки і рекомендації у Звіті розташовані після кожного підрозділу.
Оцінка проводилась на основі спеціально розробленої методології силами незалежних
громадських експертів, які тривалий час спеціалізуються на питаннях запобігання корупції:
О. В. Калітенко, Д. О. Калмиков, І. Б. Коліушко, О. В. Лємєнов, Б. В. Малишев, А. Я. Марчук,
Р. В. Сіверс, В. П. Тимощук, М. І. Хавронюк. Двоє з експертів, у т.ч. керівник групи – М. І. Хавронюк,
брали участь і в підготовці першого аналогічного звіту в 2015 році.
Текст Звіту обговорювався:
- під час експертного обговорення «Державна антикорупційна політика: чи вона існує?»
(6 лютого 2019 р., готель «Хрещатик»);
- у соціальній мережі Фейсбук: https://www.facebook.com/pravo.org.ua/photos/a.4816593085267
39/3026319040727407/?type=3&theater;
- на веб-сторінці Центру політико-правових реформ у розділі «Протидія корупції»: http://pravo.
org.ua/ua/news/combating_corruption/;
- на веб-сторінці Transparency International Україна: http://ti-ukraine.org.
Результати обговорення враховані при доопрацюванні Звіту в лютому-березні 2019 р.
Цільова аудиторія Звіту – усе населення України, але його бенефіціарами є насамперед Верховна
Рада, Президент і Кабінет Міністрів України, Комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії
корупції, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро
України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Державне бюро розслідувань, Національне
агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів, Національна поліція, суди та інші державні органи.
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правопорушення, ефективність його застосування, статистичні дані щодо
повідомлень, вжитих заходів.

2.3. Впровадження стандартів належного врядування ................................. 145
2.3.1. Антикорупційна експертиза проектів актів (Д. Калмиков), зокрема: ............. 145
• ефективність процедури антикорупційної експертизи, наслідки висновків за
результатами антикорупційної експертизи, публічність висновків;
• достатність та ефективність законодавства, що регулює антикорупційну
експертизу;
• кількість проведених експертиз, у т.ч. за суб’єктами, кількість експертів, які
здійснюють експертизу;
• здійснення спільних з громадськістю експертиз, залучення до співпраці
громадянського суспільства;
• здійснення періодичних оглядів законодавства на предмет наявності
корупціогенних чинників;
• проведені тренінги для експертів.

2.3.2. Антикорупційні програми (Д. Калмиков), зокрема: ....................................... 161
• наявність антикорупційних програм у державних органах та органах місцевого
самоврядування;
• координація та методологічне забезпечення підготовки антикорупційних програм;
• наявність процедур підготовки антикорупційних програм на основі здійснення
аналізу ризиків корупції;
• відповідальні особи за імплементацію антикорупційних програм;
• достатність та ефективність процедур контролю, у т.ч. громадського, за
виконанням антикорупційних програм.

2.3.3. Законодавство про адміністративні процедури (В. Тимощук), зокрема: ....... 176
• наявність (достатність), ефективність законодавства про адміністративні
процедури, відповідність його міжнародним стандартам;
• оцінки процедур на предмет корупціогенності, здійснення періодичних оцінок та
аналізів корупціогенних ризиків при здійсненні адміністративних процедур;
• процедури оскарження адміністративних рішень: судові та позасудові. Статистичні
дані щодо оскаржених рішень та наслідків оскарження.

2.3.4. Фінансовий контроль та аудит (Д. Калмиков), зокрема: ............................... 180
• проведені Рахунковою палатою України заходи щодо контролю за формуванням
та використанням публічних фінансів, кількість виявлених порушень, у т.ч. тих, які
можуть бути пов’язані із корупційними правопорушеннями, кількість матеріалів,
переданих до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції,
результати їх розгляду;
• проведені Державною фінансовою інспекцією/Державною аудиторською службою
перевірки, кількість виявлених порушень, у т.ч. тих, які можуть бути пов’язані із
корупційними правопорушеннями, кількість матеріалів, переданих до спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, результати їх розгляду.
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2.3.5. Державні закупівлі (О. Лємєнов), зокрема: .................................................. 200
• відповідність законодавства про державні закупівлі міжнародним стандартам;
• застосування антикорупційних процедур та контроль за здійсненням державних
закупівель (в т.ч. проведення уповноваженими органами перевірок державних
закупівель, кількість виявлених порушень, застосованих санкцій, матеріалів,
переданих до правоохоронних органів та результати їх розгляду).

2.3.6. Доступ до інформації (О. Лємєнов), зокрема: .............................................. 207
• відповідність законодавства про доступ до інформації міжнародним стандартам;
• практика застосування законодавства про доступ до інформації, у т.ч.:
• кількість поданих запитів про доступ до інформації;
• кількість задоволених запитів та запитів, у задоволенні яких було відмовлено;
• кількість скарг, поданих до вищої посадової особи чи органу (у т.ч. задоволених та
скарг, у задоволенні яких відмовлено);
• кількість скарг до суду (у т.ч. задоволених та скарг, у задоволенні яких відмовлено);
• кількість скарг до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (у т.ч.
задоволених та скарг, у задоволенні яких відмовлено);
• дані щодо заходів реагування, у т.ч. щодо притягнення до відповідальності.

2.3.7. Запобігання корупції у приватному секторі (О. Лємєнов), зокрема: .............. 209
• відповідність законодавства щодо запобігання корупції в приватному секторі
міжнародним стандартам;
• практика застосування заходів із запобігання корупції в приватному секторі, у т.ч.
кодексів поведінки, антикорупційних програм, внутрішнього контролю, створення
умов для повідомлень про правопорушення та захисту викривачів.

Розділ 3. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ КОРУПЦІЇ І ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ...... 214
3.1. Криміналізація корупції відповідно до міжнародно-правових
стандартів (М. Хавронюк): .................................................................................... 215
• включення до кримінального закону злочинів, передбачених Конвенцією ООН
проти корупції, Кримінальною конвенцією про боротьбу з корупцією;
• відповідність елементів складів злочинів міжнародним стандартам (об’єктивна
сторона, суб’єктивна сторона, суб’єкт);
• відповідальність юридичних осіб за корупцію;
• достатність та ефективність санкцій за корупційні правопорушення;
• конфіскаційний режим (конфіскація доходів та знарядь від злочинів, «еквівалентна
конфіскація», конфіскація доходів у третіх осіб тощо), ефективність режиму
управління майном, на яке накладено арешт;
• імунітети та інші підстави для звільнення від відповідальності.

3.2. Застосування кримінального закону, наявність ефективних
процедур розслідування та розгляду кримінальних справ
про корупційні злочини (М. Хавронюк) .............................................................. 265

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

9

3.3. Спеціально уповноважені інституції із виявлення
та розслідування справ про корупційні злочини (М. Хавронюк): ................. 270
• наявність законодавства, яке регулює статус та засади діяльності органу,
повноваження органу, гарантії незалежності його діяльності;
• відповідність стандартам процедур добору та звільнення керівника органу;
• структура органу, кількість персоналу, його освіта та досвід;
• тренінги для персоналу, регулярність та кількість персоналу, який пройшов
підвищення кваліфікації;
• загальний бюджет органу, процедура його формування, динаміка фінансування за
останні три роки;
• підзвітність і прозорість, в т.ч. обов’язкове періодичне звітування перед
суспільством.

3.4. Статистична інформація щодо застосування кримінального
законодавства про боротьбу з корупцією. Аналіз статистичних
даних про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів
у сфері протидії корупції в порівнянні з аналогічним періодом
за минулі два роки (А. Марчук): .......................................................................... 283
• кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та
правопорушення, пов’язані з корупцією;
• кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими
суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність;
• кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними
кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з
корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень,
пов’язаних з корупцією;
• кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду
щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких
накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією;
• кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо
вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне
адміністративне провадження без накладення стягнення;
• відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 Закону
України «Про запобігання корупції», і за видами відповідальності за корупційні
правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;
• кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до
відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані
з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове
покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю;
• відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними та
правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування;
• відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних
правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфісковані за
рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи
пільг, стягнені на користь держави;
• відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних
правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в Україну
з-за кордону;
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• відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних корупційних
правопорушень;
• відомості про співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними
організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди
про співробітництво;
• діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених суб’єктів
у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень їх
працівниками, результати розгляду таких повідомлень, притягнення працівників
підрозділів внутрішньої безпеки до відповідальності.

РОЗДІЛ 4. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО (Б. Малишев).............................. 307
4.1. Участь України в міжнародно-правових інструментах
з питань боротьби з корупцією ......................................................................... 307
4.1.1. Участь України в міжнародно-правових інструментах щодо боротьби з
корупцією, зокрема Конвенції ООН проти корупції, Кримінальній та Цивільній
конвенціях про боротьбу з корупцією, Конвенції ОЕСР щодо боротьби
з хабарництвом іноземних посадових осіб у ділових операціях, а також
моніторингових механізмах, передбачених цими інструментами ........................... 307

4.2. Міжнародна співпраця та взаємна правова допомога ........................... 322
4.2.1. Аналіз та порівняння статистичних даних щодо кількості одержаних/
надісланих та виконаних/відмовлених у виконанні запитів про міжнародну
правову допомогу: ................................................................................................ 322
• у зв’язку із розслідуванням кримінальних справ про корупційні правопорушення,
у т.ч. щодо екстрадиції;
• у зв’язку із пошуком, арештом, заморожуванням та конфіскацією коштів та іншого
майна за межами України/в Україні; сума коштів/майна, які були предметом такого
запиту;
• щодо коштів та іншого майна, повернутих до України/повернутих до іншої
держави з України за результатами виконання запитів про міжнародну правову
допомогу; сума коштів/майна, які були повернуті.

ДОДАТКИ .................................................................................................................... 327
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СПИСОК ОСНОВНИХ СКОРОЧЕНЬ
БК

– Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 р.

ГК

– Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.

ГПК

– Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р.

КУпАП

– Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р.

КЗП

– Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р.

КВК

– Кримінально-виконавчий кодекс від 11 липня 2003 р.

КАС

– Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.

КК

– Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р.

КПК

– Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р.

ПК

– Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р.

ЦК

– Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р.

ЦПК

– Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.

АК

– Антимонопольний комітет України

АРК

– Автономна Республіка Крим

БВПД

– безоплатна вторинна правова допомога

ВГС

– Вищий господарський суд України

ВККС

– Вища кваліфікаційна комісія суддів України

ВР

– Верховна Рада України

ВС

– Верховний Суд

ВСС

– Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних
справ

ВСПЗС

– Військова служба правопорядку у Збройних Силах України

ГП

– Генеральна прокуратура України

ДАС

– Державна аудиторська служба України

ДБР

– Державне бюро розслідувань

ДКЦПФР

– Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ДСА

– Державна судова адміністрація України

ЄДРД

– Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування

ЄДРОКП

– Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з
корупцією правопорушення

ЄДРЮО

– Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань

ЄКПЛ

– Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (Європейська
конвенція з прав людини)
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ЄДРСР

– Єдиний державний реєстр судових рішень

ЄРДР

– Єдиний реєстр досудових розслідувань

ЄСПЛ

– Європейський суд з прав людини

ЗМІ

– засоби масової інформації

ЗС

– Збройні Сили України

КМ

– Кабінет Міністрів України

КМРЄ

– Комітет Міністрів Ради Європи

КС

– Конституційний Суд України

МАПП

– Міністерство аграрної політики та продовольства України

МВС

– Міністерство внутрішніх справ України

МЕРТ

– Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МЕВП

– Міністерство енергетики та вугільної промисловості України

МЕПР

– Міністерство екології та природних ресурсів

МЗС

– Міністерство закордонних справ України

МІ

– Міністерство інфраструктури України

МК

– Міністерство культури України

МО

– Міністерство оборони України

МОЗ

– Міністерство охорони здоров’я України

МОН

– Міністерство освіти і науки України

МОП

– Міжнародна організація праці

МРР

– Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України

МСП

– Міністерство соціальної політики України

МФ

– Міністерство фінансів України

МЮ

– Міністерство юстиції України

НАВРУА
(АРМА)

– Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів

НАДС

– Національне агентство України з питань державної служби

НАЗК

– Національне агентство з питань запобігання корупції

НАБ

– Національне антикорупційне бюро України

НБ

– Національний банк України

НКРЕ

– Національна комісія регулювання електроенергетики України

НУО

– неурядова організація (неурядові організації)

ОДВ та ОМС

– органи державної влади та органи місцевого самоврядування

ОЕСР

– Організація економічної співпраці та розвитку

ОРД

– оперативно-розшукова діяльність

ООН

– Організація Об’єднаних Націй
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ПАРЄ

– Парламентська асамблея Ради Європи

ПВС

– Пленум Верховного Суду

ПФ

– Пенсійний фонд України

РНБО

– Рада національної безпеки і оборони України

РП

– Рахункова палата України

РПР

– Реанімаційний пакет реформ

РЄ

– Рада Європи

САП

– Спеціалізована антикорупційна прокуратура

СБ

– Служба безпеки України

УДО

– Управління державної охорони України

ФДМ

– Фонд державного майна України

ЦВК

– Центральна виборча комісія

ЦОВВ

– центральний орган виконавчої влади

ЦППР

– Центр політико-правових реформ

затв.

– затверджений (-на, -не, -ні)

мрзп

– мінімальний розмір заробітної плати

нмдг

– неоподатковуваний мінімум доходів громадян

ухв.

– ухвалений (-на, -не, -ні)
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Розділ 1.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА
1.1. ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ ЩОДО БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
(Д. Калмиков, І. Коліушко)
Політичну волю в антикорупційній сфері слід розглядати як здатність і бажання держави (в
особі відповідних інституцій та окремих осіб) ефективно запобігати та протидіяти корупції.
Оскільки політична воля є суб’єктивною категорією, то єдиним способом її дослідження є
аналіз тих процесів і явищ, в яких вона знаходить свій прояв. В Україні до числа таких процесів і
явищ, передусім, варто віднести:
1) процес прийняття та якість політичних програмних документів у сфері антикорупції
(Антикорупційна стратегія, Державна програма щодо реалізації Антикорупційної стратегії,
Коаліційна угода в Парламенті тощо), об’єктивна оцінка стану їх виконання;
2) процес прийняття, удосконалення та загалом якість базового антикорупційного законодавства
(спеціальний закон, законодавство, що передбачає відповідальність за корупційні правопорушення
та правопорушення, пов’язані з корупцією, діяльність уповноважених органів), а також галузевого
законодавства, яке закріплює основні механізми запобігання корупції (у сфері державної служби,
надання адміністративних послуг, державних закупівель, покращення доступу до публічної
інформації, забезпечення прозорості фінансування партій тощо);
3) відповідність дій ключових носіїв політичної волі у сфері антикорупції (Парламент,
Уряд, Президент, міністерства, НАЗК, Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції,
Національна рада з питань антикорупційної політики тощо) пріоритетам, задекларованим
у політичних програмних документах та відповідних законах, насамперед щодо утворення
спеціалізованих антикорупційних інституцій та забезпечення їхньої нормальної діяльності;
4) ефективність діяльності спеціалізованих антикорупційних інституцій щодо протидії корупції:
НАБ, САП, ДБР, НАЗК (в частині виявлення фактів правопорушень), НАВРУА, а також здійснення
правосуддя у корупційних справах і справах про правопорушення, пов’язані з корупцією;
5) ефективність співпраці держави (в особі відповідних інституцій й посадових осіб) з
громадськістю у питаннях запобігання корупції, прозорість антикорупційної діяльності влади для
населення.
У підрозділах 1.1.1.–1.1.3. Альтернативного звіту будуть розглянуті основні питання, пов’язані
зі змістом і якістю програмних документів Президента, КМ, коаліції депутатських фракцій у ВР 8-го
скликання та окремих парламентських партій, а також відповідність дій ключових носіїв політичної
волі у сфері антикорупції задекларованим у цих програмних документах цілям.
Більш розгорнуте уявлення про сучасну політичну волю у сфері антикорупції має скластися
після ознайомлення зі змістом всього Альтернативного звіту.

1.1.1. Пріоритетність питань боротьби з корупцією у програмних
політичних документах Президента України та Кабінету Міністрів України
У 1997–2013 роках ключовим носієм політичної волі у сфері запобігання та боротьби з
корупцією (принаймні, формально) був Президент України, який брав на себе роль визначення
головних пріоритетів в антикорупційній сфері. Так, 10 квітня 1997 р. Указом Президента
затверджено «Національну програму боротьби з корупцією»; 24 квітня 1998 р. – «Концепцію
боротьби з корупцією на 1998 – 2005 роки»; 11 вересня 2006 р. – «Концепцію подолання корупції в
Україні «На шляху до доброчесності»; 21 жовтня 2011 р. – «Національну антикорупційну стратегію
на 2011 – 2015 роки». Задля втілення в життя зазначених стратегічних документів Уряд приймав
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власні програмні документи. Йдеться про «Державну програму щодо запобігання і протидії
корупції на 2011–2015 роки», а також низку планів заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією
на поточний рік (щоправда, приймалися ці плани заходів, як правило, вже в середині року)1.
Водночас, зазначені вище стратегічні документи не були результатом всебічного аналізу
поточної ситуації з корупцією, не ґрунтувалися на фундаментальному аналізі попередніх зусиль у
цій сфері, не узгоджувалися із загальноєвропейськими тенденціями у сфері подолання корупції, не
враховували позитивного досвіду зарубіжних країн, а відтак були низької якості і не відповідали
реальним потребам щодо запобігання корупції. У 1998, 2002, 2004–2013 роках Уряд взагалі не
затверджував відповідних щорічних планів заходів, що зводило його активність у цій сфері до
мінімуму. Навіть ці, вочевидь неякісні програмні документи, практично не виконувалися Урядом й
іншими інституціями; стан їх виконання (реалізації) та ефективності ніколи і ніким не аналізувався;
підсумки не підбивалися. Таким чином, діяльність Президента та Уряду у 1997–2013 роках варто
охарактеризувати як перманентне імітування боротьби з корупцією (у вигляді «штампування»
численних концепцій, стратегій, програм, планів тощо, які ніхто і не збирався реалізовувати).
У 2014 р. ситуація у цій сфері почала стрімко покращуватися. Так, 2 липня Урядом затверджено
План першочергових заходів з подолання корупції, який одразу ж почав втілюватися в життя:
влада вживала реальних та дієвих заходів, почалося широке обговорення антикорупційної реформи
з громадськістю, що дозволило почати розробку низки якісних нормативних документів, та
забезпечити початок їх імплементації.
14 жовтня (у день прийняття нині чинного Закону «Про запобігання корупції») було затверджено
Засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційну стратегію) на 2014–
2017 роки2 (далі – Антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки). Ця стратегія визначає пріоритети
державної антикорупційної політики до 2018 р., реалізація яких має створити основу для подальших
реформ. Вона є базовим програмним документом не лише для діяльності НАЗК, а й Парламенту,
Уряду та інших інституцій у сфері протидії корупції.
На виконання Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки, а також належної імплементації
нового базового антикорупційного законодавства (зокрема, законів «Про запобігання корупції»
та «Про Національне антикорупційне бюро України» Урядом розроблено та затверджено
Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки (далі – Державна програма щодо реалізації
Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки). Ця Програма передбачає конкретні завдання і
заходи (із визначенням відповідальних суб’єктів, строків виконання, джерел фінансування тощо),
згруповані в межах чотирьох напрямків: 1) формування та реалізація державної антикорупційної
політики; 2) запобігання корупції; 3) покарання за корупцію; 4) формування негативного ставлення
до корупції3.
На думку розробників Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–
2017 роки, її виконання повинне було:
- забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики на основі
результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють, впровадити
ефективний моніторинг та координацію реалізації антикорупційної політики незалежним
спеціалізованим органом із залученням представників громадянського суспільства;
1
План заходів організаційного забезпечення реалізації у 1997 році Національної програми боротьби з корупцією затв.
постановою КМ від 24 квітня 1997 р. №388; План заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 1999 рік, затв. постановою
КМ від 10 травня 1999 р. №799; План заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2000 рік, затв. постановою КМ від
3 липня 2000 р. №1050; План заходів, спрямованих на боротьбу з корупцією, на 2001 рік, затв. розпорядженням КМ від 6
травня 2001 р. №179-р; План заходів щодо посилення боротьби з організованою злочинністю і корупцією на 2003 рік, затв.
розпорядженням КМ від 15 травня 2003 р. №270-р.
2
Антикорупційну стратегію на 2014–2017 роки вперше було затверджено не Указом Президента (як відбувалося це раніше),
а спеціальним законом. Ця обставина мала б надавати додаткової «ваги» цьому програмному документу та забезпечувати
максимальний рівень виконання передбачених нею заходів.
3
Про конкретні заходи, відповідальних за їх виконання суб’єктів та строки їх виконання можна дізнатися безпосередньо
зі змісту Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015 – 2017 роки.

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

16

- зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність органів законодавчої влади, посилити
громадський контроль за їх діяльністю;
- створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних
стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, іншими особами,
утворити з цією метою НАЗК;
- посилити ефективність діяльності органів судової влади та системи кримінальної юстиції у
переслідуванні осіб, які вчинили корупційні правопорушення, забезпечити ефективну роботу НАБ;
- сприяти усуненню корупційних передумов ведення бізнесу, сформувати нетолерантне
ставлення бізнесу до корупції;
- розширити можливості для доступу до суспільно важливої інформації;
- сформувати в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищити рівень довіри населення
до влади;
- забезпечити виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних моніторингових
механізмів, зокрема у рамках моніторингового механізму Конвенції ООН проти корупції, Групи
держав проти корупції (GRECO), Антикорупційної мережі ОЕСР для Східної Європи та Центральної
Азії, імплементацію критеріїв у рамках виконання Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС
та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Європейським Співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами – членами.
Проекти Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки та Державної програму щодо її реалізації
пройшли досить широке обговорення з громадськістю, одержали позитивну оцінку вітчизняних
експертів та міжнародних організацій. Ці стратегічні документи є якісними і такими, що дають
можливість почати реалізацію ефективної антикорупційної політики.
Дія Антикорупційної стратегії (на 2014–2017 роки) та державної програми з її реалізації (на
2015–2017 роки) мала закінчиться 31 грудня 2017 р. (в ідеалі – шляхом реалізації всіх запланованих
заходів). З 1 січня 2018 р. в Україні мали набрати чинності нові Антикорупційна стратегія та
державна програма з її реалізації.
Згідно з чинним законодавством відповідальним за розробку антикорупційної стратегії в
Україні є НАЗК як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує
формування та реалізує державну антикорупційну політику.
У Державній програмі щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки чітко
визначено, що:
1) не пізніше червня 2017 р. НАЗК повинне було провести дослідження кількісних та якісних
показників корупції в Україні, а також стану виконання Антикорупційної стратегія на 2014-2017
роки» та державної програми з її реалізації;
2) не пізніше вересня 2017 р. НАЗК повинне було: а) на основі результатів аналізу корупційних
ризиків та стану виконання чинної стратегії розробити проект нової антикорупційної стратегії;
б) провести широке громадське обговорення цього проекту; в) забезпечити проведення міжнародної
експертизи проекту нової антикорупційної стратегії;
3) протягом вересня-грудня 2017 р. всебічно сприяти прийняттю Парламентом Антикорупційної
стратегії на 2018–2020 роки.
Всупереч зазначеному вище, дослідження стану корупції в Україні НАЗК завершило лише в
середині вересня 2017 р. Оцінку стану виконання Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки,
а також аналізу корупційних ризиків на той момент не здійснило взагалі. Чи здійснювалася
міжнародна експертиза проекту нової антикорупційної стратегії та хто її проводив досі невідомо.
Попри це, вже 29 вересня 2017 р. (через 10 днів після узагальнення результатів дослідження
стану корупції в Україні) НАЗК затвердило проект Закону «Про Антикорупційну стратегію на 20182020 роки»1.
Жодних громадських обговорень чи експертних дискусій щодо змісту цього документу НАЗК
В НАЗК затвердили Антикорупційну стратегію на 2018 – 2020 роки // Офіційний сайт НАЗК. – Режим доступу : https://
nazk.gov.ua/news/v-nazk-zatverdyly-antykorupciynu-strategiyu-na-2018-2020-roky.
1
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не проводило. Проект Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки не був опублікований для
ознайомлення на жодному електронному чи іншому ресурсі (зокрема, не було його й на офіційному
сайті НАЗК).
Вперше проект цього документу отримано (як додаток до електронного листа) кількома
громадськими організаціями, які були запрошені на презентацію вже начебто завершеного (під
кутом зору фахівців НАЗК) проекту Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки.
Про існування робочої групи з розробки цього надважливого документу експертне середовище
дізналося вже на презентації цього проекту, яка відбулася 20 жовтня 2017 р.1.
Після ознайомлення з проектом Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки міжнародні та
вітчизняні фахівці з державної антикорупційної політики дійшли однозначного висновку про те,
що Антикорупційна стратегія в такому вигляді не здатна забезпечити досягнення значних
успіхів у реалізації антикорупційної реформи в Україні.
Саме тому 13 жовтня 2017 р. експертами ЦППР підготовлено та надіслано до НАЗК
розгорнутий експертний висновок з численними зауваженнями та пропозиціями щодо системного
доопрацювання цього документу2. За результатами глибинного аналізу цього документу фахівцями
Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI), Програми розвитку ООН (UNDP) і Проекту
«Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!» (SACCI) підготовлено
та надіслано на адресу НАЗК (25 жовтня 2017 р.) Об’єднаний експертний висновок щодо проекту
Антикорупційної стратегії України на 2018–2020 роки. Свої зауваження та пропозиції надсилали
до НАЗК й інші міжнародні, наукові та громадські установи та організації. Наприклад, в частині
забезпечення реалізації реформи політичних фінансів свої пропозиції надсилала Міжнародна
фундація виборчих систем (IFES). Востаннє ці пропозиції оприлюднені у Виборчому бюлетені
№62 від 20 червня 2018 р3.
На жаль, НАЗК врахувало лише деякі (найменш принципові) з усіх цих зауважень та надіслало
проект цього вкрай неякісного документу на погодження до Уряду.
Отримавши ще на початку листопада 2017 р. проект Антикорупційної стратегії на 2014-2017
роки Уряд ніби «впав у зимову сплячку». Понад півроку він і не вносив проект відповідного закону
в Парламент (де його можна було б суттєво доопрацювати в межах роботи профільного комітету),
і сам не робив практично нічого для того, щоб зробити цей документ більш якісним. Звернення та
пропозиції експертного та громадського середовища щодо створення спеціальної робочої групи та
ґрунтовного доопрацювання цього документу Уряд ігнорував. Лише 25 квітня 2018 р. КМ схвалив
цей документ фактично у первинному (абсолютно неякісному) вигляді, а наступного дня – вніс до
Парламенту.
Цей законопроект наразився на критику з боку як експертів Головного науково-експертного
управління апарату ВР (див. висновок №16/3-306/8324 від 11 травня 2018 р.), так і представників
профільного комітету (див. відповідний висновок від 16 травня 2018 р.). За результатами засідання,
що відбулося 16 травня 2018 р. (протокол №119), Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції
рекомендував ВР за результатами розгляду у першому читанні повернути цей законопроект суб’єкту
права законодавчої ініціативи на доопрацювання. При цьому абсолютна більшість зауважень
парламентських експертів (від 11 та 16 травня 2018 р.) збіглася із зауваженнями, висловленими
вітчизняними та зарубіжними експертами.
З того часу жодної дій, спрямованих на ухвалення нової Антикорупційної стратегії, не
здійснювало ні НАЗК, ні Уряд, ні Парламент. Зокрема, Парламент і не повернув цей законопроект
суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання, і не прийняв його.
1
В НАЗК спільно з громадськістю обговорили законопроект «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки» //
Офіційний сайт НАЗК. – Режим доступу : https://nazk.gov.ua/news/v-nazk-spilno-z-gromadskistyu-obgovoryly-zakonoproekt-proantykorupciynu-strategiyu-na-2018.
2
Висновок Центру політико-правових реформ на проект Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020
роки» // Сайт ЦППР. – Режим доступу : http://pravo.org.ua/ua/news/20872350-visnovok-tsentru-politiko-pravovih-reform-na-proektzakonu-ukrayini-pro-antikoruptsiynu-strategiyu-na-20182020-roki.
3
Виборчий бюлетень №62 // IFES Україна. – 20 червня 2018 р. – Режим доступу : https://gallery.mailchimp.
com/8a39d40b8b64140d1e69644f5/files/84a42bdc-edcc-4ec1-be3e-b6aba49ad39f/IFES_Election_Bulletin_2018_06_20_Issue_62_Ukr.pdf.
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Таким чином, в Україні вже понад рік немає основного стратегічного документу у сфері
запобігання та боротьби з корупцією. За таких обставин антикорупційні інституції діють
розбалансовано та малоефективно, а інші державні органи та органи місцевого самоврядування –
здійснюють ті антикорупційні заходи, які вважають за доцільне (на інтуїтивному рівні), або взагалі
не здійснюють жодних заходів у цій сфері.
І така ситуація, схоже, цілком задовольняє усіх: і владу, і корупціонерів, і корупціонерів при
владі.

***
Програму діяльності нині чинного Уряду схвалено Парламентом 14 квітня 2016 р. У розділі
ІV цього документу «Оновлення влади та антикорупційна реформа» йдеться про такі антикорупційні
заходи:
1) запровадження ефективної системи подання та оприлюднення декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
2) запровадження моніторингу доходів та витрат осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
3) запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
4) забезпечення діяльності НАЗК та НАБ;
5) забезпечення прозорості державних реєстрів та баз даних;
6) забезпечення фінансування політичних партій та виборчих кампаній;
7) забезпечення розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів;
8) забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства про доступ до
публічної інформації;
9) подальше скорочення кількості адміністративних послуг, запровадження електронних
технологій, сервісів відкритих даних для мінімізації необхідності звернення громадян до державних
органів, вдосконалення та регламентація адміністративних процедур з належним захистом прав
громадян;
10) підвищення ефективності роботи антикорупційних підрозділів, створених в ОДВ та ОМС;
11) вдосконалення механізму антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;
12) запровадження на парламентських виборах пропорційної виборчої системи з відкритими
списками.
До числа антикорупційних заходів умовно можна віднести і задеклароване КМ забезпечення
ефективної діяльності ДБР (складова реформи системи органів правопорядку).
Ця Програма діяльності Уряду є досить якісним програмним документом, який узгоджується з
Угодою про коаліцію депутатських фракцій у ВР 8-го скликання «Європейська Україна», правильно
визначає значну частину заходів, які мали б бути реалізовані у найкоротшій перспективі.
Проте, задекларовані в цій Програмі пріоритети не повною мірою узгоджуються із обов’язками,
які покладалися на Уряд Антикорупційною стратегією на 2014–2017 роки та Державною програмою
з її реалізації. Зокрема, в Програмі діяльності Уряду від 14 квітня 2016 р. серед напрямків діяльності
не знайшлося місця для заходів, спрямованих на реалізацію таких завдань:
- створення інструментів отримання достовірної інформації щодо кількісних та якісних
показників корупції1;
- встановлення нових форм співпраці з громадськістю у формуванні та моніторингу реалізації
державної антикорупційної політики;
- усунення корупціогенних чинників у діяльності представницьких органів влади2;
1
Ідеться, зокрема, про загальнонаціональну методику оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, яку Уряд
мав затвердити ще у грудні 2015 р.; забезпечення організації щорічних досліджень стану корупції на її основі; забезпечення
проведення досліджень або замовлення проведення досліджень з проблем, пов’язаних із корупційними проявами у сферах,
найбільш вражених корупцією, тощо.
2
Зокрема, проведення антикорупційної експертизи законів, що регулюють процедури проведення виборів.
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- створення прозорих засад лобіювання;
- посилення громадського контролю за прийняттям рішення виборними посадовими особами1
- підвищення рівня прозорості діяльності ВР та місцевих рад;
- запровадження механізмів дотримання етичних стандартів осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування;
- проведення перевірок на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування;
- створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
(викривачів);
- сприяння прийняттю та реалізації законів «Про адміністративну процедуру» та «Про
адміністративний збір»;
- імплементація стратегії подолання корупції у приватному секторі;
- формування у суспільстві негативного ставлення до корупції (виховання так званої «нульової
толерантності» до корупції);
- підготовка нової (наступної) Антикорупційної стратегії (на підставі ґрунтовних досліджень
у цій сфері).
Між тим, Державною програмою щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки
на КМ та ЦООВ, діяльність яких ним координується, покладався обов’язок вжиття низки заходів,
спрямованих на реалізацію кожного із зазначених вище завдань.
27 травня 2016 р. Урядом В. Гройсмана затверджено План пріоритетних дій Уряду на 2016
рік.
Згідно з цим Планом одним зі стратегічних пріоритетів діяльності Уряду є «забезпечення
верховенства права та протидія корупції»2. У межах реалізації антикорупційної реформи (підрозділ
7 розділу V) у 2016 р. Уряд планував:
1) утворити та забезпечити ефективне функціонування НАЗК, що передбачає здійснення
таких заходів: а) матеріально-технічне забезпечення роботи НАЗК; формування апарату НАЗК,
необхідного для виконання його функцій; б) забезпечення доступу НАЗК до інформаційних баз
даних ОДВ та ОМС; в) затвердження та оприлюднення нової форми подання декларацій особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в електронному
вигляді; г) створення та забезпечення функціонування системи контролю за встановленням
обмежень і забезпечення прозорості та підзвітності фінансування політичних партій і виборчих
кампаній, запровадження прямого державного фінансування діяльності політичних партій;
2) створити та забезпечити ефективний механізм виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів, що передбачає здійснення таких заходів: а)
проведення конкурсу з обрання Голови НАВРУА; б) формування штату, необхідного для ефективного
виконання функцій НАВРУА; в) створення та забезпечення функціонування Єдиного державного
реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
3) створити та забезпечити ефективне функціонування ДБР, що передбачає здійснення таких
заходів: а) проведення конкурсу з обрання Директора ДБР та його заступників; б) формування
штату, необхідного для ефективного виконання функцій ДБР; в) розроблення та подання КМ
проектів актів, необхідних для початку діяльності ДБР3.
План пріоритетних дій Уряду В. Гройсмана на 2016 рік (в частині антикорупційної реформи),
з нашої точки зору, був неякісним програмним документом, оскільки він:
- не враховував переважної більшості положень Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки та
Зокрема, шляхом запровадження механізму попереднього громадського обговорення суспільно важливих рішень.
До розділу V цього Плану, що має назву «Забезпечення верховенства права та безпеки громадян, протидія корупції» Уряд
відніс сім напрямків своєї діяльності у 2016 році: 1) розвиток підрозділів патрульної поліції; 2) спрощення процедур надання
послуг у сфері Міністерства внутрішніх справ; 3) реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
4) розширення доступу до безоплатної правової допомоги та покращення її якості; 5) реформування системи примусового
виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); 6) реформа пенітенціарної системи України; 7) антикорупційна
реформа.
3
Детальніше про ці заходи та стан їх виконання див. підрозділ 1.1.3.
1
2
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Державної програми з її реалізації. Фактично в ньому йдеться лише про 4–6% заходів, визначених
згаданими документами як обов’язкових до виконання Урядом у 2015–2016 роках;
- не узгоджувався з антикорупційними положеннями Програми діяльності Уряду, затвердженої
ним же місяцем раніше. Програма діяльності Уряду мала б відображати основні пріоритети
антикорупційної реформи, виходячи з положень Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки та
Державної програми з її реалізації, а План пріоритетних дій Уряду – конкретизувати заходи, за
рахунок яких Уряд у 2016 р. планував досягти цих пріоритетів. Натомість, зазначені вище документи
не узгоджуються між собою як за формою1, так і за змістом2. План пріоритетних дій Уряду на 2016
рік відтворює не більше 10% тих заходів, про які йдеться у Програмі діяльності Уряду і які мали б
бути реалізовані вже у 2016 році;
- неправильно визначає місце опису антикорупційних заходів в загальній структурі Плану
пріоритетних дій Уряду на 2016 рік. Зокрема, заходи з антикорупції не мають нічого спільного
із розвитком підрозділів патрульної поліції; реформуванням пенітенціарної системи України і
державної служби з надзвичайних ситуацій тощо, а тому не повинні описуватися в межах одного
розділу. Запровадження та розвиток сервісних центрів МВС не просто не має нічого спільного з
антикорупцією, а й є одним із проявів створення попереднім Урядом умов для розвитку корупції
через ці сервіси. Їхнє існування суперечить чинному законодавству, адже адміністративні послуги
повинні надаватися тільки через єдину систему ЦНАПів;
- не містить жодної ініціативи власне Уряду (заходів, не передбачених базовими стратегічними
документами; заходів, що потребують більш дієвих дій чи рішень ніж передбачено ними; заходів,
які потребують оперативної реакції саме на цьому етапі забезпечення антикорупційної реформи,
тощо)3.
3 квітня 2017 р. КМ затвердив Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період
до 2020 р.
У ньому сформовано такі цілі антикорупційної реформи:
1) мінімізація можливостей для проявів корупції;
2) збільшення ризику відстеження і покарання за корупційну поведінку та мінімізація її
наслідків;
3) усунення толерантного ставлення до проявів корупції.
Виходячи з цих цілей Урядом визначено такі ключові пріоритети на 2017–2020 роки:
1
Так, у Програмі діяльності Уряду В. Гройсмана про антикорупційні заходи йдеться в межах розділу «Оновлення влади та
антикорупційна реформа», а в Плані пріоритетних дій Уряду на 2016 рік – в межах розділу «Забезпечення верховенства права
та безпеки громадян, протидія корупції».
2
Зміст усього Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік в контексті антикорупції зводиться до створення та забезпечення
ефективного функціонування трьох органів: НАЗК, НАВРУА та ДБР. Проте: а) згідно з Програмою діяльності цього Уряду
створення та забезпечення ефективного функціонування ДБР є складовою реформи системи органів правопорядку (що загалом
й правильно); б) про НАВРУА в Програмі діяльності Уряду не йшлося взагалі; в) НАЗК на той момент уже було створено.
3
Зокрема, говорячи про забезпечення ефективного функціонування НАЗК у першу чергу слід було вести мову про
необхідність якнайшвидшого формування повного складу членів НАЗК.
У Плані немає жодного слова про здійснення Урядом (в особі МЮ) антикорупційної експертизи нормативно-правових актів
(НПА) та їх проектів відповідно до положень ст. 55 Закону «Про запобігання корупції». Між тим, це надзвичайно ефективний
механізм у запобіганні корупції шляхом мінімізації корупціогенних факторів у НПА та їх проектах. Натомість, МЮ фактично
ним не користується: антикорупційна експертиза проектів НПА, що вносяться на розгляд Уряду, не об’єктивна та не ефективна;
антикорупційна експертиза чинних НПА взагалі не проводиться, бо немає, навіть, відповідного щорічного плану; те саме
стосується й антикорупційної експертизи підзаконних НПА, що підлягають державній реєстрації.
Дуже важливими, під кутом зору запобігання та боротьби з корупцією, є й «внутрішня» (власна) протидія корупції в межах
Уряду, окремих міністерств, інших ЦОВВ (інспекцій, агентств тощо), а також у підпорядкованих ним суб’єктах (територіальних
підрозділах, підпорядкованих їм ДП, інститутах, академіях тощо). Ні для кого не секрет, що «в середині» Уряду, в міністерствах
та інших ЦОВВ процвітає корупція (особливо це стосується тих міністерств, що мають відношення до розподілу значних
ресурсів (фінанси, нерухомість, надра), мають значні повноваження відносно звичайних громадян (зокрема, МВС) та бізнесу
(МЮ, Мінекономрозвитку тощо). Катастрофічною (під кутом зору корупціогенності) є проблема у системі тих закладів (заклади
охорони здоров’я, освітні заклади) чи підрозділів, що знаходяться в системі МОЗ, МОН та Мінсоцполітики.
В аналізованому Плані не передбачено й жодних заходів, спрямованих на виховання «нульової толерантності» до корупції
у суспільстві. Між тим, саме Уряд (зокрема в особі міністра освіти і науки України) має найбільші можливості для поступового
досягнення цієї мети.
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1) забезпечення подальшого зменшення можливостей для корупції в державному секторі. За
для досягнення цього результату, Уряд планував такі заходи:
- зміцнення інституціональної інфраструктури та підвищення потенціалу з планування та
реалізації політики антикорупційними установами (зокрема, забезпечення ефективної роботи
превентивних антикорупційних органів, завершення формування ДБР та НАВРУА);
- забезпечення функціонування системи електронного декларування в повному обсязі;
- зміцнення системи контролю фінансування політичних партій;
2) забезпечення фінансування антикорупційних інституцій (НАБ, САП, НАЗК, НАВРУ, ДБР) у
обсязі, достатньому для організації їх діяльності та забезпечення ефективної роботи;
3) забезпечення ефективної координації роботи з проведення антикорупційної реформи
(зокрема шляхом налагодження співробітництва, обміну досвідом та інформацією між окремими
органами для досягнення спільних цілей подолання корупції в Україні);
4) оновлення Антикорупційної стратегії, яка визначатиме ключові цілі та показники
оцінки прогресу у проведенні антикорупційної реформи. Програма з імплементації Стратегії
складатиметься з переліку конкретних ініціатив та кроків, відповідальних за виконання та строків
досягнення зазначених у Стратегії цілей.
Ключовий показник ефективності досягнення поставлених цілей до 2020 року – входження
України до ТОП-50 країн за Індексом сприйняття корупції (Transparency International).
Оцінюючи цей програмний документ під кутом зору антикорупційної складової варто звернути
увагу на те, що він:
- є безсистемним документом, адже закріплює лише певний набір напрямків, ініціатив чи
конкретних заходів, які не враховують ні нагальних проблем у цій сфері, ні існуючої в Україні
системи запобігання корупції. Ці ініціативи, заходи тощо жодним чином не кореспондують і між
собою;
- практично не кореспондує з Антикорупційною стратегією на 2014–2017 роки та державною
програмою з її реалізації. У Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду на період до 2020
року навіть не згадується про існування цих (базових) програмних документів, які в першу чергу
й мали б імплементуватися Урядом;
- лише частково узгоджується антикорупційними положеннями Програми діяльності Уряду,
затвердженої ним же у 2016 році;
- настільки абстрактно та неоднозначно визначає антикорупційні пріоритети та заходи, що
зрозуміти, що ж саме Уряд планує робити у 2017 – 2020 роках просто неможливо. Наприклад, важко
собі уявити, які саме активності Уряд планує робити, коли говорить про «забезпечення ефективної
координації роботи з проведення антикорупційної реформи» чи «зміцнення системи контролю
фінансування політичних партій»;
- не визначає ні конкретних суб’єктів, відповідальних за реалізацію антикорупційних ініціатив
/ заходів, ні кінцевих термінів їх реалізації. Відтак, поки цей Уряд функціонує, встановити факт
порушення ним своїх обіцянок не можна «в принципі»;
- ставить перед Урядом України абсолютно нереалістичну1 та водночас дещо некоректну мету
(показник ефективності) – входження України до ТОП-50 країн за Індексом сприйняття корупції.
Некоректною вона є тому, що рівень корупції в тій чи іншій країні відображає отриманий нею бал
(від 0 до 100) за результатами проведеного оцінювання, а не місце країни в рейтингу. Зокрема,
може бути так, що країна, яка не продемонструвала жодного прогресу у питаннях протидії корупції
(отримала один і той самий бал), може просунутися вгору чи вниз за цим рейтингом на десятки
позицій (через зменшення набраних балів іншими країнами). Тому за мету в контексті цього
1
Нагадаємо, що на момент затвердження цього плану (за результатами оцінювання, проведеного у 2016 році) у
всесвітньому рейтингу Індексу сприйняття корупції Україна посідала 131 місце (29 балів зі 100 можливих) зі 176 країн, в яких
проводилася така оцінка. За результатами оцінювання, проведеного у 2017 році Україна набрала лише на один бал більше (30
зі 100 можливих) та посіла 130 місце зі 180 країн, в яких проводилася оцінка. Наразі ж (вже після двох років реалізації цього
плану) Україна у цьому рейтингу посідає 122 місце (за результатами оцінювання, проведеного у 2018 році, Україна набрала 32
бали). На одному рівні з Україно наразі перебувають такі країни як Малі, Малаві та Ліберія.
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індексу можна ставити отримання країною певної мінімальної кількості балів, але аж ніяк не місце
в загальному рейтингу.
3 квітня 2017 р. КМ затвердив План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік.
З його змісту випливає, що у 2017 р. у межах реалізації антикорупційної реформи (див. розділ
ІV «Верховенство права і боротьба з корупцією») Уряд планував:
1) забезпечити функціонування ЄДР декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, що передбачало необхідність вжиття таких заходів:
- закупівля серверного обладнання для забезпечення функціонування ЄДР декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи ЄДР декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- отримання автоматизованого доступу до державних реєстрів та баз даних;
- утворення відомчого Центру обробки даних, розміщення серверів.
2) підвищити рівень стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також громадськості, що
передбачало необхідність вжиття таких заходів:
- проведення аналізу практики застосування положень щодо конфлікту інтересів, що містяться
в Законі України «Про запобігання корупції» та законах, які регулюють статус і порядок діяльності
народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
- проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з новим законодавством про
конфлікт інтересів для народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
- організація проведення на періодичній основі тренінгів для уповноважених підрозділів щодо
конфлікту інтересів;
- забезпечення виявлення проблем практичного застосування законодавства щодо запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів та підготовки відповідних методичних рекомендацій або в разі
потреби пропозицій щодо внесення змін до законодавства;
3) забезпечити ефективну загальну координацію та комунікаційну підтримку антикорупційної
реформи, що передбачало необхідність вжиття таких заходів:
- формування міжвідомчої робочої групи з питань координації антикорупційної реформи;
- затвердження регламенту та плану роботи робочої групи з питань координації антикорупційної
реформи, проведення регулярних зустрічей;
- розроблення та затвердження стратегії антикорупційних комунікацій;
- розроблення комунікаційного плану КМ в рамках реалізації антикорупційної реформи на 2017
рік;
- розроблення та проведення пілотних комунікаційних кампаній, спрямованих на зниження
толерантності до корупції в суспільстві;
4) забезпечити ефективну діяльність ДБР та НАВРУА, що передбачало необхідність вжиття
таких заходів:
- забезпечення добору персоналу апарату НАВРУА, поетапно не менш як на 90 відсотків та
організація проведення професійного навчання;
- матеріально-технічне забезпечення, обладнання робочих місць для не менш як 90 відсотків
персоналу апарату НАВРУА;
- здійснення заходів щодо приєднання НАВРУА, до автоматизованих інформаційних і
довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателями (адміністраторами) яких є державні
органи або органи місцевого самоврядування;
- забезпечення можливостей доступу до джерел інформації, які перебувають у розпорядженні
установ з розшуку майна, що функціонують у державах – членах ЄС, а також спеціалізованих
міжнародних організацій, які провадять діяльність у сфері виявлення, розшуку та управління
активами;
- розроблення та забезпечення прийняття підзаконних актів відповідно до розпорядження Уряду
від 14 грудня 2016 р. №1015;
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- забезпечення формування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у
кримінальному провадженні;
- утворення Громадської ради при НАВРУА;
- забезпечення виконання функцій з виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено
арешт у кримінальному провадженні, створення організаційно-правових передумов для управління
арештованим майном;
- обрання Директора ДБР, його першого заступника та заступника;
- обрання керівників підрозділів центрального апарату, внутрішнього контролю та керівників
територіальних підрозділів ДБР;
- розроблення та подання Уряду проекту акта про порядок формування Ради громадського
контролю при ДБР та положення про Раду громадського контролю при ДБР;
- організація проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа для
кандидатів на зайняття посад у ДБР;
- організація матеріально-технічного забезпечення ДБР;
5) удосконалити систему державного контролю за партійними фінансами, що передбачало
необхідність вжиття таких заходів:
- удосконалення законодавчої основи діяльності НАЗК в частині державного контролю за
партійними фінансами;
- підготовка технічного завдання для запровадження електронної системи звітності політичних
партій;
- посилення адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з фінансуванням
партій і передвиборної агітації.
План пріоритетних дій Уряду на 2018 рік затверджено 28 березня 2018 р.
Зі змісту цього документу випливає, що у 2018 р. Уряд планував вирішити такі завдання у
контексті протидії корупції:
1) забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що передбачало необхідність вжиття
таких заходів:
- завершення модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи ЄДР декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі
закупівля серверного обладнання для забезпечення її функціонування;
- отримання автоматизованого доступу до державних реєстрів та баз даних;
- утворення відомчого центру обробки даних, розміщення серверів;
2) підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також громадськості, що
передбачало необхідність вжиття таких заходів:
- розроблення та подання до КМ законопроекту щодо удосконалення стандартів доброчесності
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних
до них осіб;
- популяризація стандартів доброчесності;
- розроблення та подання до КМ законопроекту щодо посилення ролі уповноважених підрозділів
(осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
- здійснення із залученням громадськості оцінки корупційних ризиків у діяльності державних
органів;
- забезпечення приведення антикорупційних програм юридичних осіб державного сектору
економіки у відповідність з Типовою антикорупційною програмою юридичної особи;
3) забезпечення ефективної загальної координації та комунікаційної підтримки антикорупційної
реформи, що передбачало необхідність вжиття таких заходів:
- розроблення та подання до КМ проекту розпорядження КМ «Про затвердження плану заходів
з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік»;
- проведення оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання
комунікаційних каналів у розрізі окремих державних органів;
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4) забезпечення ефективної діяльності Державного бюро розслідувань та Національного
агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів, що передбачало необхідність вжиття таких заходів:
- завершення процесу забезпечення функціональної спроможності виконання НАВРУА,
покладених на нього функцій з виявлення, розшуку та управління активами;
- розроблення та подання до КМ законопроекту щодо внесення змін до Закону «Про
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів», а також деяких інших законів України;
- розроблення та подання до КМ законопроекту щодо поширення з 2020 р. повноважень
НАВРУА на активи, вартість яких менш як 200 розмірів МЗП, а також на ті, що підлягають
стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, та на забезпечення зберігання
речових доказів у кримінальних провадженнях;
- розроблення та подання до КМ проекту постанови Уряду про затвердження Порядку здійснення
Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів, контролю за ефективністю управління активами;
- початок роботи ЄДР активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні;
- обрання керівників підрозділів центрального апарату, внутрішнього контролю та керівників
територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань;
- організація матеріально-технічного забезпечення ДБР;
- розроблення та подання до КМ проекту постанови Уряду про умови оплати праці осіб, які
працюють у ДБР за трудовим договором;
- розроблення та подання до КМ проекту акта про перелік інформаційних систем органів
державної влади, доступ до яких як користувач має ДБР;
- розроблення та подання до КМ проекту акта про Порядок присвоєння спеціальних звань
начальницького складу ДБР та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими
званнями і рангами державних службовців;
5) удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами, що передбачало
необхідність вжиття таких заходів:
- розроблення та подання до КМ законопроекту щодо внесення змін до Закону «Про політичні
партії в Україні» щодо впровадження електронної системи звітності політичних партій;
- розроблення та подання до КМ законопроекту щодо внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення законодавства в
частині фінансування та подання звітності політичними партіям.
Аналіз планів пріоритетних дій Уряду на 2017–2018 роки дозволяє зробити такі основні
висновки:
- обидва ці документи в цілому узгоджуються з Середньостроковим планом пріоритетних
дій Уряду на період до 2020 року, що є їх позитивною характеристикою. Інша справа, що
Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року у питаннях протидії корупції
програмним документом невисокої якості (не базується на Антикорупційній стратегії на 2014–
2017 роки та державній програмі з її реалізації, лише частково узгоджується з антикорупційними
положеннями Програми діяльності цього ж Уряду, не враховує значної частини викликів у цій сфері,
не є документом, який здатен забезпечити функціонування всієї системи запобігання корупції тощо);
- обидва ці документи узгоджуються між собою як за формою, так і за змістом. Зокрема, за
змістом План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік є документом, який включає в себе заходи,
які планувалися ще на 2017 р., але реалізувати їх не вдалося, а також заходи, які, під кутом зору
представників Уряду, необхідно вжити у 2018 році за для успішного досягнення тих пріоритетів,
про які йдеться у Середньостроковому плані пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року;
- попри те, що План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік мав би увібрати в себе всі антикорупційні
заходи, які заплановані Державною програмою з реалізації Антикорупційної стратегії на 2014–2017
роки, але з тих чи інших причин ще не реалізовані, він взагалі не кореспондує з ним (наприклад,
незрозуміло, чому цей документ не передбачав проведення перевірок на доброчесність осіб,
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уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; сприяння прийняттю
та реалізації законів «Про адміністративну процедуру» та «Про адміністративний збір»; створення
прозорих засад лобіювання та багато іншого). Проте, найбільший подив викликає те, що цей
документ не передбачав активної участі Уряду у підготовці нової (наступної) Антикорупційної
стратегії. Між тим, цього від Уряду вимагала як Антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки та
державна програма з її реалізації, так і Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період
до 2020 року;
- План пріоритетних дій Уряду на 2018 рік передбачав необхідність вжиття лише деяких
антикорупційних заходів з числа найбільших антикорупційних пріоритетів у 2018 р. Наприклад,
у цьому документі не знайшлося місця для заходів, спрямованих на створення та забезпечення
функціонування Вищого антикорупційного суду;
- обидва ці документи характеризуються низькою якістю та взагалі розумінням того, що таке
програмний документ у контексті реалізації тієї чи іншої антикорупційної політики. З одного
боку, нерідко в них заходи формулюються таким чином, що перевірити якість та ефективність
їхнього виконання просто неможливо (наприклад, «популяризація стандартів доброчесності»).
З іншого боку, деякі із запланованих «антикорупційних» заходів вимагають прийняття якогось
управлінського рішення чи регуляторного акту, що не має жодного стосунку до протидії корупції.
Наприклад, План пріоритетних дій Уряду на 2018 рік передбачав необхідність розробки проекту
«Порядку присвоєння спеціальних звань начальницького складу ДБР та їх співвідношення з іншими
спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців».
В контексті програмних антикорупційних документів Уряду не можна не відзначити той факт,
що під час реалізації Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» розроблено Заходи
щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, які 5
жовтня 2016 р. КМ затвердив розпорядженням №803-р. У документі перелічено 83 антикорупційних
заходів, які найближчим часом мають бути реалізовані 15 міністерствами (72 заходи), Державною
аудиторською службою (2 заходи), НАЗК (4 заходи) та ФДМ (5 заходів).
Позитивно оцінюючи будь-які антикорупційні ініціативи як громадськості, так і Уряду, варто
все ж таки відзначити, що:
- перш ніж планувати будь-які «додаткові» антикорупційні заходи, варто переконатися, що
основні антикорупційні заходи, які вже передбачено базовими політичними документами в цій
сфері (Антикорупційна стратегія, Державна програма з її реалізації, Коаліційна Угода, Програма
діяльності та План дій Уряду) будуть реалізовані вчасно та в повному обсязі. В цьому ж випадку
має місце ситуація, коли Уряд, міністерства та інші ЦОВВ не виконавши й половини основних
антикорупційних заходів вже запланували низку «додаткових»;
- документ не повною мірою узгоджується з приписами Антикорупційної стратегії на 2014–
2017 роки та Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки;
- документом не визначено граничних термінів реалізації заходів (а тому він схожий на
декларацію намірів);
- більшість «додаткових» антикорупційних заходів сформульовано таким чином, що, навіть,
якщо їх не виконати, то однак можна буде прозвітуватися про їх виконання (формулювання
починаються зі слів «Забезпечити», «Посилити», «Супроводжувати», «Зменшити», «Мінімізувати»,
«Проаналізувати», «Удосконалити», «Залучити», «Підвищити прозорість», «Спростити»,
«Запобігати», «Ліквідувати корупційні схеми» тощо).
Із цього випливає, що покладати великі надії на цей документ не варто було із самого початку.
Роль Президента П. Порошенка в контексті антикорупційної реформи в 2014–2018 роках
можна охарактеризувати як процес безперервних голослівних обіцянок та імітації активності1.
До числа здобутків чинного Президента можна віднести хіба що факт створення 14 жовтня
Детальніше про це див., наприклад: Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики
/ Р. Г. Рябошапка, О. С. Хмара, А. В. Кухарук, М. І. Хавронюк, О. В. Калітенко ; за заг. ред. А. В. Волошиної. – К., 2015;
Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики / [М. І. Хавронюк, І. Б. Коліушко,
В. П. Тимощук та ін.]; за заг. ред. М. І. Хавронюка. – К., 2017.
1
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2014 р. Національної ради з питань антикорупційної політики. Проте, перше засідання цього
консультативно-дорадчого органу при Президентові відбулося лише через рік (6 жовтня 2015 р.), а
за весь період його функціонування відбулося лише чотири засідання. Вплив же цього органу (як і
Президента) на формування та реалізацію антикорупційної політики держави є мізерним1.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Чинна Програма діяльності Уряду від 14 квітня 2016 р. є досить якісним програмним
документом, який у цілому правильно визначає значну частину тих заходів (напрямків), які мали
б бути реалізовані у найкоротшій перспективі. Проте, задекларовані в ній пріоритети не повною
мірою узгоджуються із тими обов’язками, які покладалися на Уряд Антикорупційною стратегією
на 2014–2017 роки та Державною програмою з її реалізації.
2. План пріоритетних дій Уряду на 2016 рік від 27 травня 2016 р. є неякісним стратегічним
документом, який не враховує переважної більшості положень Антикорупційної стратегії на 2014–
2017 роки та Державної програми з її реалізації; не узгоджується з антикорупційними положеннями
Програми діяльності Уряду; неправильно визначає місце опису антикорупційних заходів в загальній
структурі Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік і не містить жодної власної ініціативи Уряду2.
3. Середньостроковий план пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року у контексті протидії
корупції є документом, який не повною мірою враховує існуючу ситуацію в антикорупційній
сфері; практично не кореспондує з Антикорупційною стратегією на 2014–2017 роки та державною
програмою з її реалізації; лише частково узгоджується антикорупційними положеннями Програми
діяльності Уряду, затвердженої ним же у 2016 році. Передбачені ним пріоритети та напрямки
активності є занадто абстрактними для того, щоб можна було говорити про контроль за станом
їхньої реалізації. Тим більше, що цей документ не визначає ні конкретних суб’єктів, відповідальних
за реалізацію антикорупційних ініціатив / пріоритетів, ні кінцевих термінів їх реалізації.
4. Плани пріоритетних дій Уряду на 2017–2018 роки хоч у цілому й узгоджуються з
Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року, але не базуються на
Антикорупційній стратегії на 2014–2017 роки та державній програмі з її реалізації, лише частково
узгоджуються з антикорупційними положеннями Програми діяльності цього ж Уряду, не враховують
значної частини викликів у цій сфері, а отже й не є програмними документами, які здатні суттєво
підвищити ефективність функціонування всієї системи запобігання корупції.
5. У найкоротші терміни (у І кварталі 2019 р.) необхідно створити міжвідомчу (НАЗК –
Уряд – Парламент) робочу групу з розробки нової Антикорупційної стратегії на 2019–2023 роки,
включивши до її складу:
- фахівців (включно з головою) НАЗК;
- представників Уряду та кожного з міністерств;
- представників антикорупційних інституцій України;
- представників Комітету ВР з питань запобігання та боротьби з корупцією;
- міжнародних та вітчизняних експертів з питань формування та реалізації антикорупційної
політики держави;
- представників громадськості.
6. Протягом першого півріччя 2019 року слід розробити проект концептуально іншої (відносно
того, що наразі перебуває в Парламенті) Антикорупційної стратегії на 2019–2023 роки. Цей документ
повинен бути результатом всебічного аналізу поточної ситуації з корупцією, ґрунтуватися на
фундаментальному аналізі попередніх зусиль у цій сфері, узгоджувалися із загальноєвропейськими
тенденціями у сфері подолання корупції та враховувати позитивний антикорупційний досвід
зарубіжних країн. Під час підготовки цього документу доцільно використовувати вже вироблені
зауваження та пропозиції вітчизняних та міжнародних експертів.
Детальніше про це див. підрозділи 1.1.3. та 1.6. цього звіту.
На етапі розробки цього Плану представники громадськості (зокрема, і ЦППР) надсилали свої рекомендації щодо його
удосконалення, проте представники Уряду їх не сприйняли.
1
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7. Одразу після завершення підготовки проекту Антикорупційної стратегії на 2019–2023 роки
цей документ слід оприлюднити на всіх можливих ресурсах (передусім на сайті НАЗК), забезпечити
максимально широке громадське обговорення цього документу та забезпечити проведення
міжнародної експертизи проекту нової антикорупційної стратегії.
8. Ще до парламентських виборів 2019 року слід погодити цей проект з Урядом, внести його
в Парламент як документ, що затверджується постановою ВР (а не спеціальним законом), та
затвердити його.
9. У майбутньому під час розробки антикорупційних положень Програми діяльності наступного
Уряду представникам КМ слід виходити як з положень на той час чинних Антикорупційної стратегії
та Державної програми з її реалізації, так і коректно виписаних обов’язків влади, викладених у
Коаліційній угоді.
Під час підготовки середньострокових та щорічних планів дій Уряду слід пам’ятати, що вони
мають бути спрямовані на реалізацію пріоритетів (у т.ч. антикорупційних), визначених у Програмі
діяльності Уряду.

1.1.2. Місце та значення питання боротьби з корупцією у програмних
документах політичних партій та угоді про створення коаліції
депутатських фракцій у Верховній Раді України
26 жовтня 2014 р. відбулися позачергові вибори народних депутатів України, за результатами
яких до Парламенту пройшло шість партій: «Народний фронт», «Блок Петра Порошенка
«Солідарність», «Об’єднання «Самопоміч», «Опозиційний блок», «Радикальна Партія Олега
Ляшка» та «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».
Щоб зрозуміти, з якими ж антикорупційними ідеями прийшли в Парламент ці партії, є сенс
коротко охарактеризувати їхні програми.
Так, у розділі «Політичний розвиток» Програми політичної партії «Народний фронт», фракція
якої є найчисленнішою в Парламенті, зазначається, що з метою більш ефективної протидії корупції
партія ініціює оновлення антикорупційного законодавства та запровадження нових антикорупційних
практик, зокрема: створення незалежного антикорупційного органу з широкими повноваженнями;
запровадження декларування чиновниками, політиками, суддями тощо як доходів, так і витрат, із
обов’язковою перевіркою цих відомостей; залучення громадськості до процесу антикорупційного
моніторингу. Серед заходів антикорупційної політики названо також: розкриття структури власності
підприємств до кожного конкретного вигодонабувача, зменшення кількості дозволів, контролюючих
органів і перевірок тощо1.
Програма партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» містить спеціальний підрозділ
з назвою «Боротьба із корупцією», яка визначена як пріоритетне завдання влади. Основою
викорінення корупції має стати загальна нетерпимість суспільства до будь-яких виявів корупції.
Подолання корупції можливе за умови публічності діяльності органів влади, спрощення дозвільних
процедур, максимального надання послуг електронними засобами зв’язку, гідної оплати праці
чиновників та невідворотності покарань за корупційні діяння. Доходи та витрати чиновників
мають бути публічними. Майно, походження якого відповідна особа не може пояснити, підлягає
конфіскації. Впровадження моніторингу діяльності чиновників є елементом постійного контролю
над ними, і такий моніторинг відбуватиметься шляхом зовнішнього аудиту органів влади та
існування процедури перевірки на доброчесність усіх чиновників. Боротися із корупцією мають
спеціально уповноважені органи. НАБ має займатися попередженням, виявленням, припиненням та
розкриттям корупційних злочинів, а НАЗК – розробкою стратегічних документів та наглядом2. Про

Програма політичної партії «Народний фронт» // Сайт політичної партії «Народний фронт». – Режим доступу : http://
nfront.org.ua/program.
2
Програма політичної партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» // Сайт політичної партії «Блок Петра Порошенка
«Солідарність». – Режим доступу : http://solydarnist.org/wp-content/uploads/2015/12/programa_solidarnist.pdf.
1
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боротьбу з корупцією згадується й у підрозділах 4.2. та 7.1. цієї Програми в контексті необхідності
викорінення корупції в економіці та освіті.
В Антикризовій програмі політичної партії «Опозиційний блок», що має назву «11 кроків до
миру та розвитку», визначено кілька заходів, вжиття яких, на думку її представників, дозволило
б викоренити корупцію в Україні: ліквідувати тендерну мафію; забезпечити доступність
адміністративних послуг; захистити бізнес від бюрократичного свавілля; провести реформу судової
влади, зробити українські суди незалежними від політиків.
У програмі діяльності політичної партії «Об’єднання «Самопоміч»1 в контексті антикорупції
говориться лише про те, що вона відстоюватиме: дерегулювання, боротьбу з корупцією та
монополіями; створення незалежного органу для розслідування високопосадової корупції2.
Про конкретні антикорупційні заходи у Програмі діяльності політичної партії «Радикальна
Партія Олега Ляшка» взагалі не йдеться. У підрозділі ж з назвою «Корупцію – на вила» лише
наведено кілька популістських лозунгів абстрактного характеру, наприклад: «Українцям більше
не потрібно буде давати хабарі», «Радикальна партія знищить хабарництво», «Запрацює система
контролю видатків – нехай кожен чиновник доведе легальність свого майна», «Усунемо олігархів від
керівництва державними підприємствами, а значить – і від розкрадання прибутків цих підприємств»,
«Олігархи доплатять за копійчану приватизацію підприємств, які приносять їм надприбутки», тощо3.
Досить умовно до конкретних антикорупційних заходів можна віднести обіцянку запровадити
«техніку провокування хабарів із негайним затриманням і покаранням хабарника». Проте, як
відомо, така «техніка» суперечить міжнародним стандартам у сфері кримінального судочинства, а
в Україні визнається злочином (ст. 370 КК України).
Найбільшу кількість антикорупційних заходів передбачено у Програмі діяльності найменшої
парламентської партії – партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Зокрема, у розділі 2,
що має назву «Перемога над корупцією та люстрація», йдеться про такі антикорупційні заходи:
проведення справжньої та безкомпромісної люстрації; ухвалення закону про проведення виборів
до Парламенту за пропорційною системою; забезпечення, щоб чиновники та депутати декларували
не лише свої доходи, а й витрати; розробка та ухвалення закону, за яким кожен чиновник та його
родина будуть зобов’язані довести легальність походження свого майна (той, хто не пройде перевірку,
буде звільнений, а його майно – конфісковане); запровадження максимально суворої кримінальної
відповідальності за корупцію; унеможливлення призначення на посади осіб, які не позбулися власного
бізнесу; створення незалежного від жодного державного органу НАБ; запровадження механізму
приватного обвинувачення; відкриття універсамів «адміністративних послуг»; істотне скорочення
чисельності працівників державних органів і прийняття на службу за відкритими конкурсами;
забезпечення невідворотності кримінальної відповідальності за незаконне відшкодування ПДВ4.
27 листопада 2014 р. голови депутатських фракцій політичних партій «Народний фронт», «Блок
Петра Порошенка «Солідарність», «Об’єднання «Самопоміч», «Радикальна Партія Олега Ляшка» та
«Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»5 підписали Угоду про коаліцію депутатських фракцій
у Верховній Раді України восьмого скликання «Європейська Україна» (далі – Коаліційна угода).
У преамбулі до Коаліційної угоди її учасники пообіцяли провести реформи, націлені на
забезпечення європейської якості життя для громадян України, сталого розвитку суспільства,
подолання бідності, розбудову конкурентоспроможної економіки, встановлення сприятливих
умов для ведення бізнесу, зменшення безробіття, створення нових робочих місць, здобуття
Програма Політичної партії «Об’єднання «Самопоміч» // Сайт політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». – Режим
доступу : http://samopomich.ua/wp-content/uploads/2014/09/program_OS.pdf.
2
Про який саме орган (НАБ чи ДБР) йдеться у цій програмі визначити важко. Можна хіба що припустити, що йдеться про
НАБ, адже на момент проведення передвиборчої агітації (а програма готувалася саме під позачергові вибори до Парламенту
2014 р.) ідея про створення ДБР була ще на концептуальному рівні.
3
Програма Політичної партії «Радикальна Партія Олега Ляшка» // Сайт політичної партії «Радикальна Партія Олега
Ляшка». – Режим доступу : http://liashko.ua/program.
4
Програма Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» // Сайт політичної партії «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина». – Режим доступу : file:///C:/Users/office/Desktop/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F/programa_2014_1-1.pdf.
5
Тобто всі, крім голови депутатської фракції політичної партії «Опозиційний блок».
1
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енергонезалежності, розвиток громадянського суспільства та гарантування свободи слова, боротьбу
з корупцією та відновлення правосуддя, розвиток освіти і науки, культури та духовності.
Ураховуючи, що згідно з ч. 8 ст. 83 Конституції коаліція депутатських фракцій у ВР вносить
пропозиції Президенту щодо кандидатури Прем’єр-міністра України, а також щодо кандидатур до
складу КМ, є підстави стверджувати, що Коаліційна угода є (або, принаймні, має бути) нічим іншим
як спільним планом дій Парламенту та Уряду.
У розділі ІІІ Коаліційної угоди «Оновлення влади та антикорупційна реформа» визначено
антикорупційні пріоритети, які влада (Парламент та Уряд) зобов’язувалася реалізувати в 2015–2016
роках, а саме:
1) забезпечення діяльності НАБ;
2) утворення НАЗК;
3) запровадження процедури перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
4) ліквідація корупційних схем у державному секторі;
5) забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями
GRECO;
6) запровадження стандартів «відкритих даних»: оприлюднення органами влади наборів даних,
придатних для подальшої автоматизованої обробки;
7) забезпечення через мережу Інтернет вільного доступу до інформації про земельні ділянки,
у т.ч. про володільців прав на них;
8) утворення (визначення) незалежного органу державного нагляду у сфері забезпечення права
на доступ до публічної інформації;
9) законодавче встановлення заборони ОДВ та ОМС вимагати від фізичних та юридичних осіб
інформацію, якою держава вже володіє або яку ці особи надавали раніше.
До позитивних моментів, пов’язаних із Коаліційною угодою, слід віднести те, що:
- у роботі над її проектом мала можливість взяти участь і громадськість (зокрема у форматі
громадської ініціативи «Реанімаційний пакет реформ»), значну частину рекомендацій якої враховано
в остаточній редакції угоди;
- перші п’ять визначених у ній антикорупційних ініціатив станом на кінець 2014 р., дійсно,
були найбільш важливими у контексті започаткування повномасштабної реалізації антикорупційної
реформи.
Проте, оцінити антикорупційні ініціативи, виписані у Коаліційній угоді, як скоординовану
систему дій Парламенту та Уряду, спрямованих на успішну реалізацію всієї Антикорупційної
стратегії на 2014–2017 роки (Державної програми з її реалізації на той момент ще не було), на
жаль, не можна.
З одного боку, до числа надзвичайно важливих завдань у антикорупційній сфері (поряд із
зазначеними у пунктах 1–5 розділу ІІІ Коаліційної угоди) варто віднести низку інших пріоритетів
(створення інструментів отримання достовірної інформації щодо кількісних та якісних показників
корупції; усунення корупціогенних чинників у діяльності представницьких органів влади;
створення прозорих засад лобіювання; посилення громадського контролю за прийняттям рішення
виборними посадовими особами; запровадження механізмів дотримання етичних стандартів осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; створення механізму
захисту викривачів; формування в суспільстві негативного ставлення до корупції та багато інших).
З іншого боку, у пунктах 6–9 розділу ІІІ Коаліційної угоди визначено хоч і необхідні заходи,
але не першочергові. Ці заходи, як правило, мають вторинне (або побічне) значення для успішності
антикорупційної реформи.
Крім того, кінцевий термін антикорупційних заходів, передбачених Коаліційною угодою,
вичерпується 2016 роком, що дещо ускладнює розуміння того, якими пріоритетами влада
керуватиметься у 2017–2019 роках.
Завершуючи аналіз питань, зачеплених у цьому підрозділі, слід відзначити, що наведена в
ньому інформація вже до кінця 2019 року майже повністю втратить свою актуальність, оскільки:
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- ще в середині 2019 року програми більшості політичних партій, які наразі мають найбільшу
підтримку в суспільстві (а отже й пройдуть у наступний склад Парламенту), будуть докорінним
чином змінені (в тому числі у питаннях запобігання та протидії корупції), адже партії готуватимуться
до чергових парламентських виборів;
- у жовтні 2019 року скоріше за все відбудеться суттєва зміна політичної кон’юнктури
Парламенту (як за кількісним, так і за суб’єктним складом);
- наприкінці 2019 року має набрати чинності нова коаліційна угода.
Тому для того, щоб мати правильну уяву про місце та значення боротьби з корупцією у
програмних документах партій та коаліційній угоді, слід не лише ознайомитися з цим підрозділом,
а й вивчити актуальні на той момент документи.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Під час формулювання / оновлення антикорупційних пріоритетів (у т.ч. до парламентських
виборів 2019 року) представникам партій слід виходити з поточної ситуації з корупцією в
країні, міжнародних зобов’язань України в антикорупційній сфері та наданих їй рекомендацій
міжнародними інституціями, а також змісту чинних Антикорупційної стратегії та Державної
програми з її реалізації.
2. Під час визначення антикорупційних пріоритетів у наступній коаліційній угоді (сподіваємося,
що вона буде укладена наприкінці 2019 року), представникам політичних сил бажано керуватися
не інтуїцією, а вимогами чинних Антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації
(виняток – прийняття рішення про концептуальну зміну курсу в антикорупційній політиці
держави). Якщо ж таких документів на момент укладення цієї коаліційної угоди не буде, то слід
використовувати результати останніх досліджень, які висвітлюють основні проблеми, що заважають
подальшій реалізації антикорупційної реформи (у т.ч. звіти міжнародних інституцій), брати до
уваги міжнародні зобов’язання України в антикорупційній сфері та враховувати рекомендації,
надані Україні авторитетними міжнародними інституціями.
Коаліційна угода, з одного боку, має бути своєрідним узгодженим (спільним) планом дій нової
влади (в ній мають знаходити відображення ті ідеї, про які йдеться у програмах відповідних партій),
а, з іншого, – відображати чітке розуміння того, що саме на цьому конкретному етапі слід робити
у кожній сфері (у т.ч. в антикорупційній).

1.1.3. Відповідність дій ключових носіїв політичної волі задекларованим
у програмних документах пріоритетам
Для формування загальної картини щодо реалізації у 2017–2018 роках програмних
документів в антикорупційній сфері перш за все наведемо узагальнюючу інформацію про стан
виконання Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки, Державної програми щодо реалізації
Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки, Коаліційної угоди, Програми діяльності чинного
Уряду, Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду на період до 2020 року, а також щорічних
планів пріоритетних дій Уряду на 2016–2018 роки1.

Стан реалізації Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки
Положеннями Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки визначено чотири напрями
діяльності влади в антикорупційній сфері: 1) формування та реалізація державної антикорупційної
політики; 2) запобігання корупції; 3) покарання за корупцію; 4) формування негативного ставлення
до корупції2.
Інформація наводитиметься станом на 1 лютого 2019 р.
Про конкретні заходи, відповідальних за їх виконання суб’єктів та строки їх виконання можна дізнатися безпосередньо зі
змісту Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015 – 2017 роки, а також із Додатку 1 до цього звіту.
1
2
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В межах цих напрямів визначено 10 ключових проблем, які потребують вирішення у 2014–
2017 роках, та сформульовано 10 цілей, досягнення яких мало би повністю чи частково вирішити
описані проблеми. Щодо кожної з цілей сформульовано низку антикорупційних заходів (як правило,
комплексного характеру1). Загалом, Антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки налічує 44
комплексних антикорупційних заходів, реалізація яких має забезпечити досягнення усіх згаданих
цілей і вирішення згаданих проблем.
За нашими підрахунками, із 44 антикорупційних заходів, визначених Антикорупційною
стратегією на 2014–2017 роки, станом на 20 лютого 2019 р. (тобто з урахуванням результатів,
яких досягнуто й у 2018 р.) повністю виконано лише 11, частково – 23, і не виконано – 10 (див.
Діаграму 1).
Діаграма 1. Стан реалізації антикорупційних заходів,
передбачених Антикорупційною стратегією

52%

25%

23%

Реалізовано
Частково реалізовано
Не реалізовано
Більше того, за нашими оцінками жодної із поставлених у Антикорупційній стратегії на 2014–
2017 роки цілей повною мірою так і досягнуто. Із цього випливає, що станом на 20 лютого 2019 р.
жодної проблеми, про які йдеться в Антикорупційній стратегії на 2014–2017 роки, не вирішено.

Стан реалізації Державної програми щодо реалізації
Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки
На відміну від Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки, Державна програма щодо
її реалізації не тільки формулювала сфери, завдання та антикорупційні заходи, а й визначала
граничні терміни їх реалізації та суб’єктів, які за це відповідають. Це дозволяло не лише наводити
узагальнені показники ступеня реалізації антикорупційної реформи, а й робити висновки щодо
вчасності вжиття заходів, суб’єктів, винних в їх невжитті чи невчасному вжитті. Тому Державна
програма щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки була найінформативнішим
документом у сфері реалізації антикорупційної реформи.
У цьому документі, як і в Антикорупційній стратегії на 2014–2017 роки, йшлося про чотири
базових напрями діяльності влади в антикорупційній сфері, в межах яких сформульовано 27
завдань. З метою виконання останніх Державною програмою визначено 85 антикорупційних заходів,
переважна більшість з яких складається з низки більш конкретних заходів. У цілому встановлено
обов’язок різних суб’єктів виконати 207 конкретних антикорупційних заходів протягом 2015–2017
років2.
Йдеться про те, що кожен такий захід включає в себе реалізацію низки інших заходів, які є складовими цього більш
загального заходу.
2
Детальніше про це див. Додаток 1.
1
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Наведемо узагальнену інформацію про стан справ з реалізацією Державної програми щодо
реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки, що дозволить скласти уявлення про стан
антикорупційної реформи в цілому.
Попри те, що всі заходи, заплановані цим документом, мали бути реалізовані ще до 31 грудня
2017 р., навіть станом на сьогодні (20 лютого 2019 р.) залишаються абсолютно нереалізованими
(тобто, навіть формально) ще 47 із 207 запланованих антикорупційних заходів.
Діаграма 2. Стан реалізації Державної програми

77%

23%

Реалізовані заходи

Нереалізовані заходи

Наразі за жодним із чотирьох напрямків антикорупційної діяльності влади не виконано усі
заплановані заходи.
Важливо звернути увагу на те, що зі 160 виконаних антикорупційних заходів вчасно реалізовано
лише 53 заходи (детальніше про це див. Додаток 1 та Діаграму 3).
Діаграма 3. Загальна інформація про реалізацію
Державної програми
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Реалізовано вчасно

Реалізовано невчасно

НЕ реалізовано

Вчасно реалізовано не більше третини всіх антикорупційних заходів, передбачених
Державною програмою щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки, половина
антикорупційних заходів реалізована невчасно, а п’ята частина – не реалізована взагалі.
Щоб зрозуміти, хто винен у цій ситуації, слід ознайомитися з інформацією, наведеною у
Додатку 1.
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Утім, якщо заглибитися більш детально у ситуацію з кожним із заходів, про реалізацію
яких відзвітувалися відповідальні суб’єкти, то доведеться констатувати ту невтішну обставину,
що абсолютна більшість із них реалізована суто формально (для «галочки») і реальної користі у
питаннях запобігання та протидії корупції не принесли.

Стан реалізації антикорупційних положень Коаліційної угоди
Під кутом зору антикорупційного потенціалу Коаліційна угода від 27 листопада 2014 р. є
якісним документом, який станом на кінець 2014 р. передбачав вжиття дійсно найбільш важливих
антикорупційних заходів. При цьому всі ці заходи вже мали бути реалізовані (останній у ІІ кварталі
2016 р.).
П’ять найважливіших антикорупційних заходів визначено пунктами 1–5 розділу ІІІ Коаліційної
угоди: забезпечення діяльності НАБ; утворення НАЗК; запровадження процедури перевірки на
доброчесність та моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування; ліквідація корупційних схем у державному секторі; внесення до
законодавства змін з метою забезпечення прозорості фінансування партій та виборчих кампаній
згідно з рекомендаціями GRECO (див. Додаток 2).
З цих п’яти заходів вчасно і якісно реалізовано лише один – прийнято закон, покликаний
забезпечити прозорість фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями
GRECO1. «Забезпечення діяльності НАБ з січня 2015 року» відбулося із запізненням (директора
НАБ призначено лише 16 квітня 2015 р.).
Захід, що стосується повноцінного утворення НАЗК, реалізовано частково і невчасно. Так,
почало функціонувати НАЗК більше ніж через рік після сплину кінцевого терміну (планувалося,
що це відбудеться у ІІ кварталі 2015 р., а реально відбулося у ІІІ кварталі 2016 р.). Проведення
конкурсного відбору на посади членів НАЗК завершився лише у 201 7році. Щорічний зовнішній
антикорупційний аудит органів державної влади не запроваджено.
До нереалізованих заходів також варто віднести і передбачені у п. 3 розділу ІІІ Коаліційної
угоди (запровадження процедури перевірки на доброчесність і моніторингу способу життя осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), – Закон «Про
порядок проведення перевірки на доброчесність» та необхідні підзаконні акти не прийнято; не
відбулась і «ліквідація корупційних схем у державному секторі».
Діаграма 4. Стан виконання найважливіших антикорупційних
заходів, передбачених Коаліційною угодою
(пункти 1–5 розділу ІІІ Коаліційної угоди)
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1
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» від 8
жовтня 2015 р.
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Антикорупційні заходи, викладені у пунктах 6–9 розділу ІІІ Коаліційної угоди, слід
охарактеризувати як такі, що мають другорядне значення в контексті антикорупційної реформи
(це 4 конкретних заходи, яких, наприклад, у Державній програмі щодо реалізації Антикорупційної
стратегії на 2015–2017 роки визначено понад 200).
Що ж до стану їх реалізації, то вчасно реалізовано 2 із додаткових заходів, ще 2 реалізовано
невчасно, а один (щодо утворення/визначення незалежного органу державного нагляду у сфері
забезпечення права на доступ до публічної інформації) – не реалізовано взагалі1.

Стан реалізації антикорупційних положень
Програми діяльності Уряду від 14 квітня 2016 р.
У цілому чинна Програма діяльності Уряду за нашими підрахунками передбачає необхідність
вжиття 15 антикорупційних заходів (див. Додаток 3).
На жаль, у цьому документі не визначено ні суб’єктів, відповідальних за реалізацію
антикорупційних заходів, ні кінцевих термінів їх реалізації. Виходить, що поки Уряд В. Гройсмана
функціонує, встановити факт порушення ним своїх обіцянок не можна «в принципі», є можливість
лише визначити загальний рівень реалізації цих заходів станом на 20 лютого 2019 р. (див. Діаграму
5 та Додаток 3).
Діаграма 5. Стан виконання антикорупційних заходів,
передбачених Програмою діяльності Уряду

60%

40%

Реалізовано

НЕ реалізовано

Наразі залишилися ще нереалізованими такі антикорупційні заходи: 1) забезпечення ефективного
контролю за дотриманням вимог законодавства про доступ до публічної інформації; 2) подальше
скорочення кількості адміністративних послуг; 3) удосконалення та регламентація адміністративних
процедур з належним захистом прав громадян; 4) підвищення ефективності роботи антикорупційних
підрозділів, створених в ОДВ та ОМС; 5) запровадження на парламентських виборах пропорційної
виборчої системи з відкритими списками; 6) забезпечення ефективної діяльності ДБР.

Стан реалізації антикорупційних положень
Плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік від 27 травня 2016 р.
У цьому неякісному документі (в контексті антикорупції)2 Уряд поставив собі за мету виконати
три завдання – створити та забезпечити ефективне: 1) функціонування НАЗК; 2) виявлення, розшук
1
2

Детальніше про це див. Додаток 2.
Див. про це відповідні положення підрозділу 1.1.1.
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та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; 3) функціонування ДБР.
Для їх виконання заплановано реалізувати у 2016 році 11 антикорупційних заходів.
Жодне з цих трьох завдань в повному обсязі не було виконано у 2016 р. Щоправда, 4 з 5
запланованих заходів в контексті завдання «утворення та забезпечення ефективного функціонування
НАЗК» було реалізовано (крім забезпечення доступу НАЗК до інформаційних баз даних ОДВ та
ОМС). Завдання щодо створення та забезпечення ефективного механізму виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, виконано лише в частині
проведення конкурсу з обрання Голови НАВРУА. Що ж стосується ДБР, то жоден із запланованих
заходів не було вжито вчасно (детальніше про це див. Додаток 4).
Діаграма 6. Стан виконання антикорупційних заходів,
передбачених Планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік

45%

Реалізовано

55%

НЕ реалізовано

Навіть станом на сьогодні (після сплину двох років після втрати актуальності цим документом)
залишаються невиконаними такі заходи: 1) створення та забезпечення функціонування Єдиного
державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні; 2) розроблення
та подання КМ проектів НПА, необхідних для початку діяльності ДБР1.

Стан реалізації антикорупційних положень
Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік від 3 квітня 2017 р.
Згідно з цим документом у 2017 р. Уряд мав вирішити такі завдання у антикорупційній сфері:
1) забезпечити функціонування ЄДР декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування; 2) підвищити рівень стандартів доброчесності осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а
також громадськості; 3) забезпечити ефективну загальну координацію та комунікаційну підтримку
антикорупційної реформи; 4) забезпечити ефективну діяльність ДБР та НАВРУА; 5) удосконалити
систему державного контролю за партійними фінансами. З цієї метою заплановано здійснити
протягом 2017 р. 29 більш-менш антикорупційних заходів.
З певною долею умовності можна сказати, що лише три з п’яти запланованих завдань Уряду
вдалося хоча б частково вирішити. Жодних антикорупційних заходів, спрямованих на вирішення
двох інших завдань («Забезпечення функціонування ЄДР декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування», «Удосконалення системи державного
контролю за партійними фінансами»), у 2017 році не вжито (детальніше про це див. Додаток 5).
1

Детальніше про це див. Додаток 4.
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Діаграма 7. Стан виконання антикорупційних заходів,
передбачених Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік

17%
42%

Реалізовано

41%

Реалізовано частково

НЕ реалізовано

Станом на 20 лютого 2019 р. все ще не реалізовані такі антикорупційні заходи:
1) закупівля серверного обладнання для забезпечення функціонування ЄДР декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
2) модернізація інформаційно-телекомунікаційної системи ЄДР декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
3) отримання автоматизованого доступу до державних реєстрів та баз даних;
4) утворення відомчого Центру обробки даних, розміщення серверів;
5) проведення аналізу практики застосування положень щодо конфлікту інтересів, що містяться
в Законі «Про запобігання корупції» та законах, які регулюють статус і порядок діяльності народних
депутатів України та депутатів місцевих рад;
6) забезпечення формування Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у
кримінальному провадженні;
7) обрання керівників підрозділів центрального апарату, внутрішнього контролю та керівників
територіальних підрозділів ДБР;
8) розроблення та подання Уряду проекту акта про порядок формування Ради громадського
контролю при ДБР та положення про Раду громадського контролю при ДБР;
9) організація матеріально-технічного забезпечення ДБР;
10) удосконалення законодавчої основи діяльності НАЗК в частині державного контролю за
партійними фінансами;
11) підготовка технічного завдання для запровадження електронної системи звітності
політичних партій;
12) посилення адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з фінансуванням
партій і передвиборної агітації1.

Стан реалізації антикорупційних положень
Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік від 28 березня 2018 р.
У цьому програмному документі Уряд поставив собі за мету виконати п’ять завдань:
1) забезпечити функціонування ЄДР декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування; 2) підвищити рівень стандартів доброчесності осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до
них осіб, а також громадськості; 3) забезпечити ефективну загальну координацію та комунікаційну
1

Детальніше про це див. Додаток 5.
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підтримку антикорупційної реформи; 4) забезпечити ефективну діяльності ДБР та НАВРУА;
5) удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами. Як бачимо, більшість
цих завдань дублюються з аналогічними завданнями, що ставилися Урядом у 2017 р., але з певних
причин так і не виконані.
Аналіз стану виконання цього програмного документу дозволяє стверджувати, що станом
на 20 лютого 2019 р. лише за одним з п’яти цих напрямків вдалося реалізувати всі заплановані
заходи. При цьому реалізовані вони не Урядом, а НАЗК. За трьома напрямками Уряду вдалося
реалізувати лише деякі із запланованих антикорупційних заходів, а ще за одним («Забезпечення
функціонування ЄДР декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування») не вжито жодного антикорупційного заходу (детальніше про це див. Додаток 6).
Діаграма 8. Стан виконання антикорупційних заходів,
передбачених Планом пріоритетних дій Уряду на 2018 рік

32%
45%
23%

Реалізовано

Реалізовано частково

НЕ реалізовано

Станом на 20 лютого 2019 р. залишаються нереалізованими такі антикорупційні заходи:
1) завершення модернізації інформаційно-телекомунікаційної системи ЄДР декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у тому числі
закупівля серверного обладнання для забезпечення її функціонування;
2) отримання автоматизованого доступу до державних реєстрів та баз даних;
3) утворення відомчого центру обробки даних, розміщення серверів;
4) розроблення та подання до КМ законопроекту щодо удосконалення стандартів доброчесності
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних
до них осіб;
5) популяризація стандартів доброчесності;
6) проведення оцінювання ефективності антикорупційних комунікацій та використання
комунікаційних каналів у розрізі окремих державних органів
7) розроблення та подання до КМ законопроекту щодо внесення змін до Закону «Про
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними
від корупційних та інших злочинів», а також деяких інших законів України;
8) розроблення та подання до КМ законопроекту щодо поширення з 2020 р. повноважень
НАВРУА на активи, вартість яких менш як 200 розмірів МЗП, а також на ті, що підлягають
стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, та на забезпечення зберігання
речових доказів у кримінальних провадженнях
9) початок роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному
провадженні;
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10) розроблення та подання до КМ проекту акта про перелік інформаційних систем органів
державної влади, доступ до яких як користувач має Державне бюро розслідувань1.
***
Тепер спробуємо коротко охарактеризувати поведінку кожного з ключових носіїв політичної
волі у сфері антикорупції у 2016–2018 роках під кутом зору її відповідності пріоритетам, завданням
та обов’язкам, визначеним у законодавстві та задекларованим у зазначених вище стратегічних
документах.
Парламент. В Україні Парламент (передусім в особі сформованої коаліції) має визначальний
вплив на формування державної антикорупційної політики, адже лише він уповноважений приймати
базове законодавство в цій сфері та затверджувати поточну Антикорупційну стратегію. Крім того,
саме Парламент приймає інші закони, які мають значення для запобігання корупції.
Найбільшим досягненням ВР було прийняття ним 14 жовтня 2014 р. пакету вкрай необхідних
законів: «Про запобігання корупції»; «Про засади державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки» та «Про Національне антикорупційне бюро
України»2. До активу Парламенту варто віднести й прийняття законів «Про Державне бюро
розслідувань», «Про публічні закупівлі», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо запобігання і протидії політичній корупції», «Про державну службу». При цьому, починаючи
з 2014 р., Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції (особливо з моменту, коли його
головою став Є. Соболєв) показав неабияку жагу до забезпечення якісної антикорупційної політики
держави – як через активну участь у розробці законодавства, так і через інструмент антикорупційної
експертизи законопроектів, зареєстрованих у Парламенті3.
В окремих випадках у 2014–2016 роках Парламент саботував антикорупційну реформу.
Наприклад, 25 грудня 2015 р. ВР прийняла Закон «Про Державний бюджет України на 2016 рік»,
яким передбачалося відтермінування запуску електронного декларування ще на рік (ініціатива
належала народному депутату А. Деркачу). А вже 16 лютого 2016 р. Парламент прийняв Закон
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими
особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру у 2016 році»
(ініціатор – В. Денисенко), який руйнував систему електронного декларування та встановлював
низку шпарин для ухилення від відповідальності недоброчесних службовців4.
Починаючи ж з другої половини 2016 року і до теперішнього часу Парламент не тільки перестав
бути локомотивом у формуванні якісної антикорупційної політики, а й все більше вдавався до
спроб «вихолостити» вже прийняте законодавство. З середини 2016 року лише пакет законів щодо
створення Вищого антикорупційного суду був прийнятий ВР серед усіх необхідних законопроектів.
При цьому тиск громадськості та міжнародних партнерів для прийняття цього пакету законопроектів
став безпрецендентним і його можна вважати єдиним фактором успіху.
Красномовним показником регресивних процесів у Парламенті є й те, що із 30-ти законів, які
ВР мала прийняти на виконання базових програмних документів у сфері антикорупції, станом на
20 лютого 2019 р. прийнято лише 11 (детальніше про це див. Додаток 7) і практично всі вони були
прийняті у другій половині 2014 року – першій половині 2016 року.

Детальніше про це див. Додаток 6.
Разом із тим, як справедливо зазначалося у попередньому Альтернативному звіті, зазначені рішення приймалися не через
проактивну позицію ключових носіїв політичної волі, а під тиском міжнародної спільноти, суспільства, а також у контексті
позачергових парламентських виборів, що мали відбутися 26 жовтня 2014 р. (див.: Альтернативний звіт з оцінки ефективності
державної антикорупційної політики / Р. Г. Рябошапка, О. С. Хмара, А. В. Кухарук, М. І. Хавронюк, О. В. Калітенко ; за заг.
ред. А. В. Волошиної. – К., 2015. – С. 26).
3
Детальніше про антикорупційну експертизу див. підрозділ 2.3.1.
4
Див. про це: РПР вимагає не підписувати закон, який руйнує систему електронного декларування службовців / РПР
// Режим доступу : http://rpr.org.ua/news/rpr-vymahaje-ne-pidpysuvaty-zakon-yakyj-rujnuje-systemu-elektronnoho-deklaruvannyasluzhbovtsiv/; Експертна спільнота вимагає не підписувати закон про електронне декларування // Європейська правда. – Режим
доступу : http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/02/17/7044997/.
1
2
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Діаграма 9. Закони, які мали бути ухвалені Парламентом
на виконання антикорупційних програмних документів

63%
37%

Ухвалено

НЕ ухвалено

Не завжди у цьому був винен саме Парламент (наприклад, низку законопроектів просто не
розроблено відповідальними суб’єктами), але у значній частині випадків саме законодавчий орган
не демонстрував належної політичної волі до ухвалення законів. Наприклад, проект якісного
Закону «Про державну службу» було прийнято у першому читанні лише з 20-ї спроби1, а у другому
та в цілому – більш ніж через півроку після кількох перенесень, низки сигнальних голосувань2.
Нелегким виявився й шлях законопроектів «Про Державне бюро розслідувань», «Про Вищий
антикорупційний суд» та інших важливих антикорупційних законів.
Прийняття «антикорупційних» законів, як правило, не є результатом продуманої антикорупційної
політики і не ґрунтується на антикорупційних дослідженнях. Переважно вони мають інтуїтивний
характер та відображають думки окремих суб’єктів (окремих народних депутатів чи їх груп, членів
Уряду, Президента, найбільш впливових громадських організацій, представників ЄС в Україні
тощо). Яскравим прикладом таких змін є низка законів, які начебто спрямовані на так звану «візову
лібералізацію з ЄС». Деякі з них суперечать базовим положенням конституційного, кримінального,
кримінально-процесуального та іншого законодавства, необґрунтовано обмежують права людини і
здатні суттєво погіршити ситуацію у сфері боротьби з корупцією.
Уряд. Досягненням Уряду (А. Яценюка) у 2014 році є те, що переважна більшість найважливіших
та найбільш якісних антикорупційних законів ініційована саме ним.
Головною функцією Уряду на початку 2015 р. була розробка та затвердження якісної програми
щодо реалізації поточної Антикорупційної стратегії3. Із цим завданням Уряд успішно впорався –
чинна Державна програма щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки справді є
якісним програмним документом, який у цілому правильно визначає заходи, яких слід вжити різним
державним інституціям протягом 2015–2017 років задля того, щоб Антикорупційна стратегія була
реалізована на 100%.
Державна програма щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки містить
низку заходів, яких мав ужити й сам Уряд, з метою її реалізації. Згідно з цим документом Уряд мав
взяти участь у реалізації 20 антикорупційних заходів. Утім, вчасно ним реалізовано лише 3 з них.
12 антикорупційних заходів реалізовано Урядом невчасно, а ще 3 – не реалізовано взагалі.
1
Див. про це картку законопроекту та відповідні стенограми (режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=54571) та статтю А. Андрушківа (Андрушків А Реформа державної служби – тут і зараз / А. Анрушків //
Українська правда. – Режим доступу : http://www.pravda.com.ua/articles/2015/07/15/7074578/).
2
Див. зокрема, порядки денні третьої сесії ВР VIII скликання (Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua/meeting/awt/63).
3
Із початком функціонування НАЗК обов’язок розробки цієї програми покладається на НАЗК, а функція Уряду зводиться
до її затвердження.
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Попри зазначене, Уряд неодноразово створював й суттєві перешкоди для реалізації
антикорупційної реформи. Йдеться, передусім, про організацію представниками Уряду непрозорого
процесу обрання членів конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НАЗК від
громадськості1; про проблеми з прийняттям Порядку організації та проведення конкурсу з
формування Громадської ради при НАЗК та його змістом тощо.
Президент. Роль Президента у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики у
2014–2016 роках була мінімальною. Фактично його участь у цих процесах обмежувалася кількома
основними функціями.
По-перше, він як суб’єкт законодавчої ініціативи має можливість вносити в Парламент
законопроекти, спрямовані на реалізацію антикорупційної реформи (у т.ч. ті, про які йдеться у
Додатку 7). Цим правом Президент практично не користувався, а тому не можна сказати, що він
суттєво вплинув на формування антикорупційної політики за допомогою цього інструменту.
По-друге, Президент має право накласти вето на той чи інший закон, а також здійснює процедуру
підписання законів. І ось цими інструментами Президент у 2014–2016 роках користувався. Так,
після того як Парламент прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру у 2016 році», яким намагався зруйнувати систему електронного
декларування, Президент (під тиском громадськості) наклав на нього вето, і закон у подальшому
прийнято з урахуванням зауважень Президента, які розроблені у співпраці з громадськістю. А ось
із Законом «Про Державне бюро розслідувань» була принципово інша ситуація – після того як
Парламент прийняв цей Закон, Президент понад 2 місяці його просто не підписував2.
По-третє, Президент наділений правом здійснювати Моніторинг реалізації антикорупційної
політики через Національну рада з питань антикорупційної політики. Проте, утворивши цей орган,
Президент втратив до нього інтерес (за понад 2 роки діяльності відбулося лише чотири засідання,
за результатами яких не прийнято жодного значимого рішення). Між тим, результати системного
аналізу цією радою стану запобігання і протидії корупції в Україні, ефективності реалізації
антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції, могли б
використовуватися Президентом з метою внесення відповідних законодавчих ініціатив у Парламент.
Нарешті, Президент має можливість впливати на певні складові антикорупційної реформи
через діяльність Національної ради реформ. І такою можливістю він також користувався. Зокрема,
18 вересня 2015 р. на засіданні Національної ради реформ Президент зробив заяву про потребу
відкликати з Парламенту законопроект №2490 «Про державну службу» – начебто через те, що
до нього є претензії з боку ЄС (хоча насправді цей законопроект розроблений з урахуванням усіх
міжнародних стандартів і мав суттєво сприяти зменшенню корупції в державних органах)3.
Утім, у 2016–2018 роках Президент відігравав важливу роль у контексті формування
антикорупційної політики, а також темпів і напрямків її реалізації, але робив це не стільки через
легальні інструменти (про які йшлося вище), скільки через можливості, обумовлені складом
Парламенту, стосунками з особами, що очолюють ті чи інші державні інституції, тощо.
НАЗК. Згідно з положеннями Закону «Про запобігання корупції» саме на НАЗК покладено
обов’язок забезпечувати формування та реалізацію державної антикорупційної політики України.
Тому переважну більшість заходів, що визначені Державною програмою щодо реалізації
Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки, мала реалізувати саме ця інституція. Загалом з
207 заходів, які мали бути реалізовані, на НАЗК (одноосібно чи в співпраці з іншими органами)
покладалося 119 (57%). Як показує аналіз діяльності НАЗК, з числа цих заходів реалізовано вчасно
20%, невчасно – 53%, не реалізовано – 27%.
1
У зв’язку з цим в окружному адміністративному суді м. Києва розглядалася справа №826/11201/15 за позовом Transparency
International Україна до КМ щодо неправомірних дій і бездіяльності КМ під час організації процесу обрання членів Конкурсної
комісії з обрання членів НАЗК від громадськості.
2
Див. картку цього законопроекту (Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54012).
3
Детальніше про це див. підрозділ 2.2.1.
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Діаграма 10. Стан реалізації НАЗК антикорупційних заходів
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Реалізовано вчасно

Реалізовано невчасно

НЕ реалізовано

При аналізі цієї інформації слід мати на увазі, що створення НАЗК планувалося на початку
2015 р., а реально воно почало працювати лише наприкінці травня 2016 р. Керівний склад НАЗК
сформовано лише у 2017 р., а формування апарату НАЗК на рівні 80-90% забезпечено лише ближче
до кінця 2017 р. Ураховуючи зазначене вище, діяльність НАЗК в контексті реалізації положень
Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки слід визнати
задовільною. Утім, це не змінює тієї об’єктивної обставини, що певні заходи не вжиті, а цілі не
досягнуті.
Якщо ж оцінювати діяльність НАЗК більш загально (без прив’язки до конкретних заходів), то
в деяких принципово важливих питаннях цей орган поводив себе неоднозначно. Зокрема, провина
НАЗК є у тому, що:
- у 2016 році тривалий час не починався процес електронного декларування (у т.ч. через
неналежну співпрацю з Держспецзв’язку)1;
- хоча протягом так званого «першого етапу» електронного декларування (з 1 вересня до 30
жовтня 2016 р.) подано близько 107 000 декларацій, порядок їх повної перевірки затверджено лише
у лютому 2017 р., що унеможливило повноцінний аналіз декларацій «першої хвилі»;
- у 2016–2018 роках так і не було запущено автоматичну перевірку декларацій;
- перевірка декларацій, поданих до НАЗК у 2016–2018 роках, була фрагментарною та
малоефективною;
- у 2016–2018 роках НАЗК практично не реалізувало своїх повноважень щодо проведення
антикорупційної експертизи НПА та проектів НПА.
Цей перелік можна продовжувати. Проте, найбільшим «проколом» НАЗК стало те, що воно
так і не спромоглося підготувати проект якісної Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки, що
призвело до колапсу у питаннях реалізації антикорупційної реформи.
Існують суттєві проблеми щодо співпраці НАЗК з іншими органами. Складними та
неоднозначними є стосунки НАЗК з НАБ, МЮ та ін. Окремі державні органи всупереч вимогам
законодавства не надали НАЗК доступу до своїх реєстрів і баз даних, іншим чином не сприяють
ефективній діяльності НАЗК.
Мін’юст. На момент затвердження Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки і Державної
програми щодо її реалізації НАЗК ще не функціонувало. Тому близько третини заходів, спрямованих
на реалізацію антикорупційної реформи, покладено саме на МЮ. І з цим завданням міністерство
не впоралося.
1
Лише завдяки фінансовій та організаційній допомозі донорів (перш за все ПРООН в Україні) і шаленому тиску
громадськості цей процес вдалося запустити у вересні 2016 р.
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Так, на МЮ покладався тягар розробки переважної більшості законів, які мали бути прийняті
у 2014–2016 роках (див. Додатки 1 і 7), а саме законів, спрямованих на: забезпечення прозорості
та підзвітності політичних партій; запровадження на парламентських виборах пропорційної
виборчої системи з відкритими списками (ініціаторами прийнятого закону були народні депутати);
створення правових засад лобіювання; забезпечення реформування державної служби відповідно
до рекомендацій SIGMA (закони «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого
самоврядування»), посилення громадського контролю за ухваленням рішень виборними посадовими
особами (закони «Про публічні консультації» та «Про адміністративну процедуру»); врегулювання
питання оплати адміністративних послуг; визначення підстав та порядку проведення перевірок
публічних службовців на доброчесність; захист викривачів та багатьох інших законів.
Проте, МЮ не розробило жодного із зазначених законів: деякі розроблені іншими суб’єктами
(НАДС, народними депутатами, громадськістю тощо), а інші – не розроблені й досі.
Із 73 конкретних антикорупційних заходів, які МЮ, відповідно до положень Державної
програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки, мало вжити до кінця
2017 р.1, цей орган реалізував вчасно 25, невчасно – 12, не реалізував – 36.
Діаграма 11. Стан реалізації антикорупційних заходів,
виконання яких Державною програмою покладено на МЮ

17%
49%
34%

Реалізовано вчасно

Реалізовано невчасно

НЕ реалізовано

При цьому, значну частину (якщо не більшість) заходів, які віднесено до числа виконаних,
виконало не МЮ, а інші суб’єкти (див. про це вище). Весь цей час міністерство очолював один і
той самий міністр, а міністерство стало функціонує вже десятки років (для порівняння з НАЗК).
І наостанок. До числа виконавців різних заходів, визначених Державною програмою щодо
реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки, належить низка інших інституцій чи
суб’єктів (Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінсоцполітики, Мінрегіон, МВС, Міноборони, НАБ,
СБУ, РНБО, ГПУ, НАДС, ЦВК, РП, ФДМУ, Держкомтелерадіо та інші). Утім, оскільки вони не є
ключовими носіями політичної волі в антикорупційній сфері, то їх діяльність не розглядатимемо
(про заходи, які покладаються на цих суб’єктів, і стан їх реалізації див. Додаток 1).

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Станом на 20 лютого 2019 р. жодної з проблем, про які йдеться у Антикорупційній стратегії на
2014–2017 роки, остаточно не вирішено, жодної з цілей – не досягнуто. Загальний рівень реалізації
Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки становить 80%

1

МЮ повинно було взяти участь у реалізації 37% усіх запланованих заходів.

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

43

(160 із 207 запланованих заходів). І це при тому, що цей документ мав бути реалізований на 100%
більше ніж рік тому.
2. Пунктами 1–5 розділу ІІІ Коаліційної угоди визначено п’ять найважливіших (станом на
кінець 2014 р.) антикорупційних заходів (див. Додаток 2). З них вчасно та якісно реалізовано лише
один – прийнято закон, покликаний забезпечити прозорість фінансування політичних партій та
виборчих кампаній згідно з рекомендаціями GRECO. Другий захід (забезпечення діяльності НАБ)
реалізовано з незначним запізненням, а інші три так і залишилися невиконаними (60%).
3. Програма діяльності Уряду від 14 квітня 2016 р. передбачала необхідність вжиття 15
антикорупційних заходів (див. Додаток 3), з яких станом на 20 лютого 2019 р. реалізовано лише 9
(60%).
У Плані пріоритетних дій Уряду на 2016 рік від 27 травня 2016 р. визначено три антикорупційних
завдання (створення та забезпечення повноцінного функціонування НАЗК, НАВРУА та ДБР). Жодне
з них в повному обсязі у зазначеному році не виконано (див. Додаток 4).
План пріоритетних дій Уряду на 2017 рік передбачав вирішення Урядом п’яти завдань. Лише три
з п’яти запланованих завдань Уряду вдалося хоча б частково вирішити. Жодних антикорупційних
заходів, спрямованих на вирішення двох інших завдань, у 2017 році не вжито. Станом на 20 лютого
2019 р. залишаються нереалізованими ще 12 антикорупційних заходів (див. Додаток 5).
У Плані пріоритетних дій Уряду на 2018 рік Уряд поставив собі за мету виконати п’ять
завдань. Станом на 20 лютого 2019 р. лише за одним з п’яти цих напрямків вдалося реалізувати всі
заплановані заходи. При цьому реалізовані вони не Урядом, а НАЗК. За трьома напрямками Уряду
вдалося реалізувати лише деякі із запланованих антикорупційних заходів, а ще за одним не вжито
жодного антикорупційного заходу (див. Додаток 6).
4. У другій половині 2014 року – у першій половині 2016 року Парламент проявив себе як
досить продуктивний орган у сфері формування антикорупційної політики держави, адже прийняв
усі базові антикорупційні закони та абсолютну більшість з тих антикорупційних законів, які
потрапили до нього на розгляд.
Починаючи з другої половини 2016 року і до теперішнього часу Парламент не тільки перестав
бути локомотивом у формуванні якісної антикорупційної політики, а й все більше вдавався до спроб
«вихолостити» вже прийняте антикорупційне законодавство.
Антикорупційна політика Парламенту не ґрунтувалася на оцінці попередньої антикорупційної
політики та комплексному аналізі поточної ситуації у відповідній сфері, а тому в окремих випадках
її ефективність була невисокою1.
5. Уряд у цілому непогано впорався зі своєю роллю у процесах формування та реалізації
антикорупційної політики, затвердивши якісну Державну програму щодо реалізації Антикорупційної
стратегії на 2015–2017 роки. Водночас, КМ зняв із себе будь-яку відповідальність за виконання
передбачених нею заходів, а також не передбачив зі свого боку жодного механізму здійснення
контролю за їх реалізацією іншими суб’єктами. Попри вимоги ч. 5 ст. 18 Закону «Про запобігання
корупції» Державну програму щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки
жодного разу не було переглянуто.
6. У 2016–2018 роках Президент відігравав важливу роль у контексті формування
антикорупційної політики, а також темпів і напрямків її реалізації, але робив це не стільки через
легальні інструменти інституту Президента, скільки через можливості, обумовлені складом
Парламенту, стосунками з особами, що очолюють ті чи інші державні інституції тощо.
7. Парламенту, Уряду та Президенту слід забезпечити поступовий перехід від ситуативних
рішень Парламенту до рішень Парламенту, які будуть результатом реалізації якісної антикорупційної
політики. Тобто, основним розробником відповідних законопроектів (і генератором ідей) мають
бути не народні депутати, Уряд чи Президент, а НАЗК.
Крім того, Уряду слід забезпечити контроль за виконанням заходів, передбачених наступною
1
Наразі така «політика» носить хаотичний (особливо коли йдеться про ініціативи народних депутатів), ситуативний
(наприклад, як це було з виконанням Плану дій з візової лібералізації з ЄС), а подекуди й інтуїтивний характер.
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програмою з реалізації Антикорупційної стратегії (хоча б щодо тих суб’єктів, діяльність яких
спрямовується та координується Урядом безпосередньо чи через відповідних міністрів), а
Президенту – більш інтенсивне функціонування Національної ради з питань антикорупційної
політики, організувати ефективну співпрацю цієї ради з НАЗК, а результати її діяльності
використовувати для внесення законодавчих ініціатив у Парламент з метою удосконалення
антикорупційного законодавства.
8. Діяльність НАЗК у 2016–2018 роках варто визнати незадовільною. Наразі одним з головних
завдань НАЗК є забезпечення процесу розробки проекту принципово (концептуально) іншої
Антикорупційної стратегії та адвокації прийняття цього базового програмного документу у
питаннях протидії корупції.
У поточній же діяльності НАЗК слід нарешті забезпечити якісне виконання всіх обов’язків, які
покладаються на НАЗК відповідно до Закону «Про запобігання корупції», а також 100% виконання
заходів, які покладаються на НАЗК Антикорупційною стратегією на 2014–2017 роки та Державною
програмою щодо її реалізації та покладатимуться новими програмними документами у цій сфері.
9. МЮ у 2016–2018 роках було малоефективним у контексті реалізації антикорупційних заходів.
Зазначене міністерство не розробило й половини тих законопроектів, які мало розробити, що
призвело до того, що: а) частину із них довелося розробляти іншим інституціям чи індивідуальним
суб’єктам та самостійно забезпечувати процес їх адвокації (наприклад, закону, спрямованого на
забезпечення прозорості та підзвітності політичних партій); б) частина з них взагалі не розроблена
або процес їх розробки чи ініціювання в Парламенті заблокований через бездіяльність МЮ.
Протягом 2019 р. МЮ слід розробити та сприяти прийняттю всіх законів, розробку яких
передбачено Антикорупційною стратегією на 2014–2017 роки та Державною програмою щодо її
реалізації, але досі не прийняті (див. Додаток 7).

1.2. АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ І ПРОГРАМА/ПЛАН ДІЙ
(І. Коліушко, А. Марчук)
Наявність антикорупційної стратегії та плану дій із реалізації цієї стратегії можуть допомогти
кращому втіленню заходів із запобігання корупції, мають сприяти належній координації дій різних
суб’єктів та дозволять відслідковувати стан реалізації запланованих заходів. Антикорупційна
стратегія фактично має бути тим базисом, на якому розбудовується уся система антикорупційних
заходів. Положення ст. 5 Конвенції ООН проти корупції, яка набула чинності для України у 2010 р.,
зобов’язують кожну державу-учасницю розробляти й здійснювати ефективну скоординовану
політику протидії корупції, яка сприяє участі суспільства і відображає принципи правопорядку,
належного управління державними справами й державним майном, чесності й непідкупності,
прозорості й відповідальності. У 2003 р. у Комюніке Європейської Комісії щодо всеохоплюючої
політики ЄС проти корупції визначили «Десять принципів для посилення боротьби з корупцією в
країнах, що вступають до ЄС, країнах-кандидатах та інших третіх країнах», одним із яких визначено:
«Пам’ятаючи, що не існує універсально застосовного рецепту, національні антикорупційні стратегії
або програми, які охоплюватимуть превентивні та каральні заходи, мають бути розроблені та
імплементовані. Ці стратегії мають бути предметом широких консультацій на всіх рівнях»1. Крім
того, з огляду на найкращі практики та попередній досвід держав щодо розробки та імплементації
антикорупційних політик у 2013 р. схвалена Куала-Лумпурська заява щодо антикорупійних
стратегій, принципи якої можуть застосовуватись при розробці та втіленні антикорупційної
стратегії, зокрема і в Україні2.
1
Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee
«On a comprehensive EU policy against corruption» (COM/2003/0317, Європейська Комісія, 2003). – Режим доступу: https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52003DC0317&from=EN
2
National Anti-Corruption Strategies. A Practical Guide for Development and Implementation (UNODC, 2015), p. 53-56. – Режим
доступу: https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/National_Anti-Corruption_Strategies_-_A_Practical_Guide_
for_Development_and_Implementation_E.pdf
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1.2.1. Наявність антикорупційної стратегії або інших документів, які
визначають засади антикорупційної політики
Попередня Антикорупційна стратегія, прийнята ВР у жовтні 2014 р., була розрахована на
період 2014–2017 рр. Аналогічно, Державна програма з реалізації цієї стратегії, прийнята КМ у
квітні 2015 р., також була розрахована на період до кінця 2017 р. Хоча обидва документи досі є
чинними, вони втратили свою актуальність, а тому 2018 рік Україна, як очікувалось, мала почати із
оновленими засадами державної антикорупційної політики на наступні кілька років.
Державна програма прямо у плані заходів передбачала, яким чином та в які строки мав
здійснюватись процес підготовки нової Антикорупційної стратегії: не пізніше червня 2017 р. НАЗК
мало провести дослідження кількісних та якісних показників корупції в Україні, стану виконання
попередньої Антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації; не пізніше вересня –
розробити проект нової антикорупційної стратегії на основі результатів аналізу корупційних
ризиків, стану виконання чинної стратегії, проведення широкого громадського обговорення проекту,
проведення міжнародної експертизи проекту документа. Очікувалось, що не пізніше грудня
2017 р. ВР, як і передбачає ст. 18 Закону «Про запобігання корупції», визначить засади державної
антикорупційної політики, прийнявши Закон «Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки».
Однак, цей план так і не реалізовано.
Концепція нової редакції Антикорупційної стратегії напрацьовувалась робочою групою, яку
створили 20 липня 2017 р., і тоді ж визначили її склад рішенням НАЗК: окрім представників
самого Агентства, до робочої групи також включені голова Громадської ради при НАЗК;
представники МЕРТ, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції, Національної поліції, ДФС,
Держфінмоніторингу, НАДС, АРМА, НАБ, САП, Установи бізнес-омбудсмена, Ради суддів, а також
представники Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні та Програми розвитку ООН в Україні1.
Очевидно, що такий склад робочої групи не мав достатнього представництва громадянського
суспільства, бізнесу, науковців тощо. На початку вересня 2017 р. ця робоча група представила
концепцію нової редакції Антикорупційної стратегії2, а 29 вересня НАЗК своїм рішенням
схвалило проект Закону «Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки», направило його на
погодження іншим органам влади та оприлюднило для громадського обговорення на офіційному
веб-сайті НАЗК3. Агентство не забезпечило проведення належних консультацій із громадянським
суспільством та представниками приватного сектору, погодивши цей законопроект ще до початку
його публічного обговорення4.
Пізніше цей законопроект скерований на розгляд КМ і у квітні 2018 р. його внесено на розгляд
ВР5. Після його розгляду Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції рекомендував
повернути законопроект на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи. Але дотепер, станом
на січень 2019 р., рішення ані про прийняття цього законопроекту, ані про його відхилення, ані
про його повернення на доопрацювання суб’єкту законодавчої ініціативи, ані про його повторне
перше читання так і не прийнято. У цій ситуації найбільш легким і швидким способом розв’язання
1
Рішення №329 «Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань підготовки нової національної антикорупційної
стратегії на 2018 – 2020 роки» (офіційний веб-сайт НАЗК, 20.07.2017 р.). – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/rishennya-20lypnya
2
В НАЗК представили концепцію нової Антикорупційної стратегії на 2018-2020 роки (офіційний веб-сайт НАЗК,
08.09.2017 р.). – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/v-nazk-predstavyly-koncepciyu-novoyi-antykorupciynoyi-strategiyi-na2018-2020-roky
3
Рішення №836 «Про схвалення проекту Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки» (офіційний
веб-сайт НАЗК, 29.09.2017 р.). – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/rishennya-29-veresnya
4
Зокрема, це виражається у такій ситуації із обговоренням законопроекту: 6 жовтня 2017 р. ряд громадських організацій
отримали лист із проектом Антикорупційної стратегії та проханням надати до нього коментарі та пропозиції не пізніше 11
жовтня. Фактично, у представників ГО було три(!) робочих дні, аби опрацювати цей документ, підготувати до нього пропозиції
та спрямувати їх до НАЗК. При цьому, оскільки проект Закону вже був схвалений рішенням НАЗК вірогідність врахування цих
пропозицій була дуже низькою.
5
Проект Закону про Антикорупційну стратегію на 2018 – 2020 роки, р. №8324 від 26.04.2018 р. (офіційний веб-сайт ВР). –
Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63942
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проблеми могло би бути відкликання цього законопроекту Кабінетом Міністрів – такий сценарій
був можливим протягом кількох місяців, але оскільки 18 вересня 2018 р. законопроект включено до
порядку денного, то тепер відкликати його можна лише після відповідного рішення ВР.
Такий стан справ значною мірою зумовлений недосконалістю самого проекту Антикорупційної
стратегії й наявністю у ній суттєвих прогалин і суперечностей. Детальніше про це йдеться у розділі 1.2.2.
Доречно наголосити і на певних маніпуляціях з боку НАЗК. Після негативного висновку
профільного парламентського комітету Агентство на своєму офіційному веб-сайті зазначило, що
«… на розгляд Верховної Ради України надійшов консолідований проект Антикорупційної стратегії,
що був підготовлений з урахуванням громадської думки та експертних пропозицій міжнародних
партнерів»1. Але це твердження спростоване представниками громадянського суспільства, які
підкреслили, що Агентство врахувало лише незначну частину наданих рекомендацій, а принципово
важливі зауваження так і залишились поза увагою НАЗК2.

1.2.2. Відповідність антикорупційної стратегії/іншого документа, що
визначає засади антикорупційної політики, усталеним стандартам щодо
структури і змісту
Аналіз Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки міститься у попередньому
Альтернативному звіті. Оскільки наразі не затверджено нову редакцію Антикорупційної стратегії на
наступні роки, то у цьому розділі нижче коротко зазначається про відповідність ключовим усталеним
стандартам проекту Закону «Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки», який поданий
до ВР у квітні 2018 р. Цей варіант видається найбільш актуальним і наразі невідомо про будь-які
нові напрацювання НАЗК вдосконаленого проекту стратегії. Проект стратегії оцінювався, зокрема,
на предмет відповідності вимогам Конвенції ООН проти корупції та принципам, визначеним у
Куала-Лумпурській заяві про антикорупційні стратегії. Із детальними зауваженнями до проекту
стратегії можна ознайомитись у Висновку Центру політико-правових реформ3 або в Об’єднаному
експертному висновку щодо проекту Антикорупційної стратегії України на 2018–2020 роки4.

Наявність аналізу стану справ, рівня та поширеності
корупції, основних загроз ризиків, оцінки стану
імплементації попередніх антикорупційних стратегій
Проект Антикорупційної стратегії містить розділ І «Загальні положення», який містить
узагальнений опис стану корупції, коротко та узагальнено зазначено про основні досягнення
реалізації попередньої стратегії, а також визначено частину проблем, що стали на заваді повноцінній
реалізації антикорупційних заходів. Проте, немає опису як тих ключових проблем та ризиків, що
виникали і під час реалізації попередньої Антикорупційної стратегії, так і тих, що можуть стати
актуальними під час подальшої реалізації оновлених засад державної антикорупційної політики.
Визначення цілей та пріоритетних сфер
Проект Антикорупційної стратегії містить перелік цілей, які мають бути досягнуті за кожним із
напрямів антикорупційної політики. Також визначені очікувані результати від реалізації державної
У Комітеті Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції не знайшлося голосів для підтримки проекту
Антикорупційної стратегії (офіційний веб-сайт НАЗК, 16.05.2018 р.). – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/u-komitetiverhovnoyi-rady-ukrayiny-z-pytan-zapobigannya-i-protydiyi-korupciyi-ne-znayshlosya
2
Громадськість закликає доопрацювати проект Антикорупційної стратегії, розробленої НАЗК (РПР, 24.05.2018 р.). – Режим
доступу: https://rpr.org.ua/news/hromadskist-zaklykaje-doopratsyuvaty-proekt-antykoruptsijnoji-stratehiji-rozroblenoji-nazk/
3
Висновок Центру політико-правових реформ на проект Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020
роки» (М. Хавронюк, Д. Калмиков, О. Сорока, ЦППР; 17.10.2017 р.). – Режим доступу: http://pravo.org.ua/ua/news/20872350visnovok-tsentru-politiko-pravovih-reform-na-proekt-zakonu-ukrayini-pro-antikoruptsiynu-strategiyu-na-20182020-roki
4
Об’єднаний експертний висновок щодо проекту Антикорупційної стратегії України на 2018-2020 роки (підготовлено
EUACI, UNDP, SACCI 27.10.2018 р.). – Режим доступу: https://bit.ly/2rDbIFa
1
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антикорупційної політики. Пріоритетні напрями та заходи в проекті стратегії не визначені, тому
незрозуміло, щодо яких аспектів політики будуть приділятись ключова увага та найбільші зусилля.
Структурні розділи щодо пріоритетів у сферах антикорупційної
політики, запобігання корупції, криміналізації та переслідування
корупції, залучення громадянського суспільства та бізнесу
до боротьби з корупцією, формування світогляду
неприйняття корупції
Проект Антикорупційної стратегії має 10 структурних розділів безпосередньо щодо засад
державної антикорупційної політики:
- формування і реалізація антикорупційної політики;
- запобігання корупції у представницьких органах влади;
- запобігання корупції у діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування;
- запобігання корупції у судовій стратегії;
- запобігання корупції в органах кримінальної юстиції;
- запобігання корупції в органах прокуратури;
- запобігання корупції у державних та комунальних підприємствах;
- запобігання корупції у приватному секторі;
- невідворотність покарання за корупцію;
- формування негативного ставлення до корупції.
Така структура видається неповною і не дозволяє охопити деякі важливі аспекти, пов’язані
з антикорупційною політикою (наприклад, надмірно узагальнено аспекти запобігання корупції у
публічних закупівлях, відсутні заходи щодо запобігання корупції в секторі безпеки та оборони,
запобігання корупції в діяльності військово-промислового комплексу, діяльності Рахункової палати
та Державної аудиторської служби тощо).
Механізм моніторингу, критерії та порядок
здійснення оцінки імплементації стратегії
Проект Антикорупційної стратегії містить розділ «Оцінка результатів та механізм реалізації
Антикорупційної стратегії», де визначені узагальнені умови проведення моніторингу та оцінки
виконання передбачених заходів.
Оцінку виконання стратегії має здійснювати НАЗК, включати її до щорічного звіту про свою
діяльність та до національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики. Передбачено
також, що НАЗК має щорічно проводити експертні дослідження з питань успішності виконання
окремих напрямів Антикорупційної стратегії, а також здійснювати публічне обговорення висновків
спільно з недержавними аналітичними центрами, незалежними експертами, представниками
бізнесу, міжнародних організацій та представництв.
Ці механізми не передбачають безпосереднього залучення громадськості до моніторингу
та оцінки, а суто консультативно-дорадча роль громадянського суспільства у цих процесах не
відповідає найкращим практикам у цій сфері1.
У відповідному розділі також визначені деякі загальні критерії для проведення оцінки
успішності та ефективності виконання стратегії. Частина індикаторів визначена неконкретно:
«належний стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною стратегією», «висока
ефективність заходів передбачених Антикорупційною стратегією», «значна інтенсивність співпраці
держави із структурами громадянського суспільства у сфері антикорупційних заходів». Інша частина
1
Зокрема: Monitoring and Evaluation of the Implementation of National Anti-corruption Strategies and Action Plans (T. Hoppe,
RAI, 2015). – Режим доступу: http://rai-see.org/wp-content/uploads/2015/05/Methodology_on_Monitoring_2015.pdf
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індикаторів виглядає нерелевантною для оцінки ефективності та успішності антикорупційної
стратегії. Індикатори «високий рівень відкритості для суспільства інформації про результати
антикорупційної політики держави», «значна інтенсивність співпраці держави із структурами
громадянського суспільства і громадянами з антикорупційних питань» не свідчитимуть про
успішність виконання Антикорупційної стратегії та належну реалізацію державної антикорупційної
політики: навіть зараз існує високий рівень прозорості щодо втілення антикорупційних заходів
державними інституціями; інтенсивна співпраця громадськості та державних інституцій як така не
свідчить про належне виконання органами влади антикорупційних заходів.

1.2.3. Наявність та відповідність (у разі наявності) державної програми/
плану заходів із імплементації антикорупційної стратегії усталеним
стандартам
Оскільки проект Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки так і не затверджений, то і нова
Державна програма з її реалізації не розроблена та не затверджена. Проте, не маючи останньої,
НАЗК починало готувати, ніби на її основі, проект Державної програми1.

1.2.4. Оприлюднення антикорупційної стратегії та програми/плану
заходів, зокрема, проектів для обговорення; ухвалених документів;
звітів щодо їх виконання
Антикорупційна стратегія на 2014–2017 рр. та Державна програма з її реалізації перебувають
з моменту їх затвердження у відкритому публічному доступі на офіційному веб-порталі
«Законодавство України».
Як зазначалось вище, проект Антикорупційної стратегії на 2018–2020 рр. оприлюднений
спочатку на офіційному веб-сайті НАЗК (але після прийняття рішення Агентства про схвалення
цього законопроекту), а пізніше – на офіційному веб-сайті ВР як законопроект. Проект Державної
програми з реалізації засад державної антикорупційної політики, з огляду на відсутність
затвердженої стратегії, так і не підготовлений і не оприлюднений.
Також відбувається оприлюднення ключових документів щодо виконання Антикорупційної
стратегії: Закон «Про запобігання корупції» передбачає, що така інформація має міститись у
національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, яку щорічно до 1 квітня готує
НАЗК, після чого подає на розгляд КМ, а Уряд скеровує її на затвердження ВР і має оприлюднити
на своєму офіційному веб-сайті. Однак, ані у 2017, ані у 2018 роках ця національна доповідь так
і не була навіть розглянута ВР. Більше того, якщо проект національної доповіді щодо реалізації
засад антикорупційної політики за 2016 рік принаймні опубліковано на офіційному веб-сайті ВР
в якості додатку до відповідного проекту постанови, то проект національної доповіді за 2017 р.
відсутній навіть у такому форматі – його можна знайти лише серед багатьох рішень, прийнятих під
час засідань НАЗК2.
Крім того, виникають зауваження до змісту підготовлених національних доповідей (хоча вони
й підготовлені з формальним дотриманням вимог, визначених до змісту національної доповіді у ст.
20 Закону «Про запобігання корупції»). Так, у її проекті за 2017 рік не вдалось відшукати згадок
про такі визначальні події у сфері антикорупційної політики, як то спроби підірвати незалежність
деяких спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; проблематика здійснення
заходів фінансового контролю та запровадження обов’язку подання електронних декларацій для
представників громадських організацій тощо. Значна частина змісту національних доповідей є
цитуванням положень законодавства замість опису практичних аспектів реалізації відповідних
1
НАЗК запрошує громадськість до участі у підготовці проекту Державної програми щодо реалізації Антикорупційної
стратегії на 2018–2020 роки (офіційний веб-сайт НАЗК, 08.05.2018 р.). – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/nazkzaproshuye-gromadskist-do-uchasti-u-pidgotovci-proektu-derzhavnoyi-programy-shchodo
2
Рішення №550 «Про схвалення проекту Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017
році» (офіційний веб-сайт НАЗК, 30.03.2018 р.). – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/rishennya-30-bereznya
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норм права. Деякі висновки та рекомендації виглядають недостатньо обґрунтованими або
нерелевантними сучасному стану реалізації антикорупційної політики.
Наприклад, у проекті національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики за
2016 рік (у висновках та рекомендаціях до розділу ІІІ «Покарання за корупцію») приділено увагу
питанням невизначеного статусу прокурора як спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії
корупції та надання йому повноважень із апеляційного оскарження судових рішень у справах про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією; питанням кримінальної статистики. При
цьому не приділено уваги проблемним аспектам діяльності НАБ, зокрема витокам інформації про
досудові розслідування через відсутність права на проведення зняття інформації з транспортних
телекомунікаційних мереж або через проблемні ситуації, що виникали із витребуванням
кримінальних проваджень від слідчих органів прокуратури1. Не зазначається про проблеми, які
вже тоді виникали із судовим розглядом проваджень, досудове розслідування у яких здійснювали
детективи НАБ, а потреба створення спеціалізованого суду для розгляду цих проваджень стала
відчутною2. У проекті національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики за
2017 рік у висновках до розділу ІІ «Запобігання корупції» у контексті захисту викривачів корупції
зазначено про зростання кількості повідомлень про корупцію, потребу проведення широких
інформаційних кампаній та запровадження практики належного реагування на повідомлення.
Водночас, ані у викладі основного матеріалу доповіді, ані у висновках нічого не зазначено про
відсутність належного захисту викривачів, у т.ч. про недостатність механізмів захисту життя і
здоров’я викривачів, про що свідчив напад на одну з викривачів корупції суддю Ларису Гольник3.
Громадянське суспільство не залучене належним чином до підготовки звітів про виконання
Антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації, до процесів моніторингу та оцінки
їх реалізації. Натомість, громадськість готує власні аналітичні звіти щодо стану реалізації засад
антикорупційної політики в Україні, зокрема:
- Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики /
[М. І. Хавронюк, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук та ін.] ; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2017. – 445 с.;
- Оцінка виконання Антикорупційної стратегії: досягнення та проблеми: аналітичне
дослідження / Антон Марчук, Оксана Нестеренко // Міждисциплінарний науково-освітній центр
протидії корупції Києво-Могилянської Академії «ACREC»; ГО «Антикорупційний штаб». – К. –
2017. – 19 с.
Також аналітичне дослідження щодо стану реалізації Антикорупційної стратегії та Державної
програми з її реалізації підготовлене за ініціативою Антикорупційної ініціативи ЄС в України.
Інформація про реалізацію заходів антикорупційної політики, які одночасно із цим є вимогами
міжнародних партнерів України, відображається на окремому англомовному порталі «Map of Anticorruption Conditionalities», створеному ГО «Центр протидії корупції»4.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Відсутність актуальної Антикорупційної стратегії та Державної програми з її реалізації
мають загальний негативний вплив на впровадження державної антикорупційної політики, не
сприяють належній координації діяльності державних інституцій щодо запобігання корупції,
не встановлюють змісту цих заходів, обсягів та термінів їх реалізації. З огляду на це, потрібно
якнайшвидше напрацювати проект нової, більш якісної Антикорупційної стратегії та спрямувати
його на розгляд ВР. Раніше поданий законопроект має бути знятий з розгляду рішенням ВР.
2. Антикорупційна стратегія, як того вимагають найкращі світові практики, має бути адаптована
1
Можливості національного антикорупційного бюро України розслідувати справи, провадження за якими здійснює
прокуратура: від історії питання до нормативних пропозицій (С. Деркач, 2018 р). – Режим доступу: http://appj.tneu.edu.ua/
index.php/appj/article/download/292/289
2
Звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро України за серпень 2016 – лютий 2017 рр. – Режим доступу:
https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_2017_0.pdf
3
У Полтаві побили суддю Ларису Гольник (УП, 22.11.2017 р.). – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/
news/2017/11/22/7162980/
4
Map of Anti-corruption Conditionalities (AntAC, 2017). – Режим доступу: https://map.antac.org.ua/
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до місцевого контексту, поточного стану корупції в державі та повинна враховувати серйозні ризики,
які виникають при реалізації антикорупційної політики, зокрема через зниження політичної волі
до реалізації антикорупційних заходів (див. розділ 1.1 цього Звіту). За цих умов варто додатково
проаналізувати, чи усі рекомендації міжнародних організацій на цьому етапі є доцільними та які
наслідки вони можуть принести. Крім того, Антикорупційна стратегія має містити чітко визначені
пріоритети державної політики у цій сфері. Істотні умови проведення моніторингу та оцінки
виконання мають бути визначені безпосередньо в Антикорупційній стратегії та забезпечувати
належну участь громадянського суспільства у цих процесах.
3. На основі новоприйнятої стратегії має бути якнайшвидше розроблена, а пізніше прийнята
Державна програма щодо реалізації засад державної антикорупційної політики, яка міститиме
вичерпний перелік заходів, термінів їх реалізації, відповідальних за виконання, індикаторів виконання,
джерел фінансування їх реалізації. Крім того, на рівні Державної програми має бути визначено більш
детальні індикатори для оцінки впровадження політики; загальні очікувані результати; детальні
процедури щодо моніторингу, оцінки виконання, перегляду Державної програми.
4. Ігнорування ВР свого обов’язку затверджувати національні доповіді щодо стану реалізації
засад антикорупційної політики є неприйнятним. Крім того, серйозне занепокоєння викликає і зміст
проектів національних доповідей, підготовлених НАЗК, оскільки вони виглядають однобокими,
неповними, із недостатніми відомостями. Потрібно суттєво посилити спроможність НАЗК до
проведення оцінки впровадження політики. Також потрібно забезпечити належне оприлюднення
проектів національних доповідей та полегшити їх пошук громадянами.
Додатковою рекомендацією може бути подання принаймні частини інформації цих доповідей
у скороченому і простому для сприйняття широкого кола громадян викладі. Доцільно розглянути
можливість частішого періодичного поширення інформації про стан реалізації антикорупційної
політики, окремих її напрямів чи конкретних, найбільш важливих заходів.
5. Громадянське суспільство та міжнародні партнери наразі мають значно більшу довіру
суспільства в аспекті втілення антикорупційних заходів порівняно з державними інституціями1.
З огляду на це, залучення представників громадськості та представників міжнародних
організацій до процесів розробки, імплементації, моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної
стратегії може підвищити дієвість антикорупційної політики, уникнути суто формальної реалізації
передбачених заходів та створює передумови для вищої суспільної довіри до процесу імплементації.
Відтак, державні інституції через різні механізми мають забезпечувати широку участь громадськості
та міжнародних партнерів у процесах формування та реалізації антикорупційної політики.

1.3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЩОДО СТАНУ СПРАВ З КОРУПЦІЄЮ
(О. Калітенко)
1.3.1. Наявність загальнодержавних, регіональних, місцевих досліджень
щодо проблеми корупції, звітів за результатами аналізу корупційних
ризиків, у т.ч. здійснених державними органами/органами місцевого
самоврядування, інститутами громадянського суспільства, бізнесасоціаціями, міжнародними організаціями
У 2017–2018 роках таких досліджень та звітів було чимало і від різних суб’єктів. Значна їх частина
стосувалась проблем діяльності НАЗК. Так, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
у межах програми «Ініціатива з розвитку аналітичних центрів України», підготовлений перший
«ACREC Review» – періодичне видання Міждисциплінарного науково-освітнього центру протидії
1
Зокрема, такий висновок можна зробити, спираючись на дані опитування Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва. Наприклад, найбільше громадян були готові довірити відбір суддів Вищого антикорупційного суду представникам
антикорупційних ГО (47,6%) або експертам із західних країн (38,3%). Див. «Кому українці довірили би відбір антикорупційних
суддів» (Укрінформ, 01.06.2018 р.). – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2472176-komu-ukrainci-dovirili-bividbir-antikorupcijnih-suddiv.html
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корупції НаУКМА (ACREC), де публікуються аналітичні статті, підготовлені на основі наукових,
практично зорієнтованих досліджень у сфері дослідження запобігання і протидії корупції. Перший
випуск присвячений темі: «Як підвищити ефективність Національного агентства з питань запобігання
корупції». Вихід нових випусків «ACREC Review» заплановано здійснювати кожні 1-2 місяці.1 Центр
політико-правових реформ у грудні 2017 – грудні 2018 роках здійснював моніторинг виконання НАЗК
адміністративно-юрисдикційної функції в частині протидії адміністративним правопорушенням,
які пов’язані з корупцією (статті 172-4–172-9 КУпАП)2, і проводив моніторинг діяльності НАЗК в
частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.3 А ГО «Антикорупційний штаб»
оприлюднило аналітичний огляд «Електронне декларування в Україні: напрями вдосконалення» з 60
пропозиціями до НАЗК щодо його вдосконалення.4 Експерти Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні
надали НАЗК 85 рекомендацій з покращення бізнес-процесів перевірок електронних декларацій5 та 99
рекомендацій щодо вдосконалення врегулювання конфліктів інтересу6 та оцінки корупційних ризиків.7
НАЗК вказує, що дослідження щодо рівня корупції проводилися також на регіональному рівні
і наводить як приклад те, що аналітики Лабораторії демократичних трансформацій проаналізували
бізнес-зв’язки депутатів Чернівецької міської ради8. Однак, регіональних та місцевих досліджень
щодо проблеми корупції бракує, порівняно із загальнодержавними. Утім, у жовтні-грудні 2017 року
за підтримки USAID та Координатора проектів ОБСЄ в Україні із застосуванням фокус-групового
методу проводилось одне з найкращих подібного роду досліджень «Сприйняття успішності
проведення антикорупційної реформи в Україні: регіональний вимір» щодо представників
Вінницької, Полтавської, Рівненської, Закарпатської, Чернігівської, Тернопільської, Миколаївської,
Херсонської, Луганської та Харківської областей. У цих 10 регіонах обговорювались такі питання:
особливості антикорупційної діяльності; найгостріші місцеві корупційні проблеми; взаємодія
з державними структурами; перешкоди у боротьбі з корупцією; безпека роботи організацій і
активістів; огляд Антикорупційної стратегії.9 Дослідження показало, що активісти стикаються
з усіма можливими формами протидії їхній діяльності – від психологічного тиску до нанесення
тілесних ушкоджень і відкриття кримінальних проваджень. «Звіт показує цікаву річ, яка не зовсім
прямо пов’язана з антикорупцією, але є ядром проблеми – це практична пасивність і втягнення
правоохоронних органів у корупційну діяльність – вони не тільки не реагують на заяви місцевих
активістів, але і не реагують на акти погроз активістам, тиску на них, факти переслідування і
нанесення тілесних ушкоджень», – зазначав на презентації Борис Малишев, експерт Центру
політико-правових реформ.10
1
Міждисциплінарний науково-освітній центр протидії корупції НаУКМА. Щодо запуску ACREC Review // Facebook. –
Режим доступу: https://www.facebook.com/acrec.ua/posts/2283881091645813
2
Моніторинговий звіт з ефективності діяльності НАЗК (станом на 1 січня 2019 року) // Офіційний веб-сайт Центру
політико-правових реформ. – Режим доступу: http://www.pravo.org.ua/ua/news/20873472-monitoringoviy-zvit-z-efektivnostidiyalnosti-nazk-stanom-na-1-sichnya-2018-roku

http://www.pravo.org.ua/ua/news/20873145-monitoringoviy-zvit-schodo-efektivnosti-diyalnosti-nazk-stanom-na-1chervnya-2018-roku
Моніторинговий звіт щодо діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в частині забезпечення
законності та прозорості політичних фінансів (станом на 1 квітня 2018 року) // Офіційний веб-сайт Центру політико-правових
реформ. – Режим доступу: http://www.pravo.org.ua/img/books/files/1523957695monitoring%20report%20(cplr).pdf
4
Аналітичний огляд «Електронне декларування в Україні: напрями вдосконалення» // Офіційний веб-сайт ГО
«Антикорупційний штаб». – Режим доступу: http://shtab.net/news/e-declaration/
5
Бізнес-процес перевірки електронних декларацій НАЗК. Висновки і рекомендації // Офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим
доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2017/міжнародні%20програми/Summary%20&%20recommendations%20
business%20process%20for%20verifying%20declarations%20UKR.pdf
6
Управління конфліктами інтересів в Україні та НАЗК. Висновки і рекомендації // Офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим
доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/news/coisumua1.pdf
7
Оцінка корупційних ризиків в Україні: поточний стан справ. Висновки і рекомендації // Офіційний веб-сайт НАЗК. –
Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/news/crasumua.pdf
8
Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році. – С.24.
9
Сприйняття успішності проведення антикорупційної реформи в Україні: регіональний вимір. – Київ, 2018. – 124 с. –
Режим доступу: https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/375277?download=true
10
Населення має високий рівень недовіри до ефективності антикорупційної реформи – результати дослідження // Офіційний
веб-сайт Українського кризового медіа-центру. – Режим доступу: http://uacrisis.org/ua/65106-naselennya-maye-vysokyj-rivennedoviry-efektyvnosti-antykoruptsijnoyi-reformy-rezultaty-doslidzhennya
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Рада громадського контролю НАБ, Центр політико-правових реформ, ГО «Громадський
контроль», у свою чергу, презентували піврічний звіт судового моніторингу у справах НАБ-САП.1
Ініціатори проекту зазначили, що у планах на майбутнє здійснювати моніторинг справ НАБ-САП
у Вищому антикорупційному суді.2
ГО «Центр протидії корупції» у січні 2019 р. оприлюднила звіт «Чотири роки здорових
закупівель» – детальний аналіз 4-річного лікування корупції в сфері закупівель ліків.3 Центр протидії
корупції також презентував аналіз публічних закупівель за 2017 рік та перше півріччя 2018 р.4
У вересні 2017 р. вийшло порівняльне дослідження антикорупційних політик в Україні,
Молдові та Грузії, де представник Трансперенсі Інтернешнл Україна був дослідником від України.5
За 2017–2018 роки Трансперенсі Інтернешнл Україна опублікувала 10 інших досліджень та звітів
щодо проблеми корупції.6

1.3.2. Наявність секторальних/відомчих досліджень щодо проблеми
корупції, зокрема досліджень щодо довіри до органів, відповідальних
за запобігання і протидію корупції
З 1 по 6 червня 2018 р. соціологічною службою Центру Разумкова проведено дослідження
«Довіра громадян України до суспільних інститутів». Згідно з ним, антикорупційні органи мають
низький рівень довіри: НАБ довіряють 17,1% опитаних, не довіряють – 63,1%; НАЗК довіряють
12,5% опитаних, не довіряють – 63,2%; САП довіряють 13,5% опитаних, не довіряють – 64,3%.7
Інше загальнонаціональне опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені
Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 19 по 25 травня 2018 р.8.
Відповідно до нього, значна частина населення (48%) не бачить жодної інстанції, яка б активно
боролася з корупцією. Решта населення вбачає активних борців з корупцією насамперед у ЗМІ,
журналістах (26%), антикорупційних громадських організаціях (18%). Далі йдуть НАБ (11%),
населення (10,5%), окремі політики, громадські діячі (10%), країни Заходу (6%). Дуже незначний
відсоток населення вказували серед активних борців із корупцією ті державні інституції, які і мають
боротися з корупцією: СБ (5%), САП (5%), НАЗК (4%), Генеральну прокуратуру (4%), Президента
(4%), Національну поліцію (3%), уряд, міністерства (2%) Верховну Раду (2%), владу на місцях
(1,5%), а також суди (1%). Жоден з органів, які мають боротися із корупцією, не отримав позитивної
оцінки щодо ефективності цієї боротьби. Найбільше позитивних оцінок має НАБ, проте їх лише
Піврічний звіт судового моніторингу у справах НАБ-САП // Офіційний веб-сайт Ради громадського контролю НАБ. –
Режим доступу: https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/pivrichniy-zvit-sudovogo-monitoringu-u-spravakh-nabu-sap
2
Судова система не готова до розгляду антикорупційних справ // Офіційний веб-сайт Ради громадського контролю НАБ. –
Режим доступу: https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/sudova-sistema-ne-gotova-do-rozglyadu-antikoruptsiynikh-sprav
3
90% препаратів з програми дорослої онкології сьогодні закуповують дешевше ніж 2014 року – звіт ЦПК // Офіційний вебсайт Центру протидії корупції. – Режим доступу: https://antac.org.ua/publications/90-preparativ-z-prohramy-dorosloji-onkolohijisohodni-zakupovuyut-deshevshe-nizh-2014-roku-zvit-tspk/
4
Поза контролем: як відмивають мільйони на схемах під час тендерів та чому не працює Держаудитслужба // Офіційний
веб-сайт Центру протидії корупції. – Режим доступу: https://antac.org.ua/publications/poza-kontrolem-yak-vidmyvayut-miljonyna-shemah-pid-chas-tenderiv-ta-chomu-ne-pratsyuje-derzhaudytsluzhba/
5
Michael Emerson, Nadejda Hriptievschi, Oleksandr Kalitenko, Tamara Kovziridze and Elena Prohnitchi. Anti-Corruption Policies
in Georgia, Moldova and Ukraine. – Режим доступу: http://www.3dcftas.eu/system/tdf/Anti-corruption_3dcftas_final_02.10.07.pdf
6
Дослідження // Офіційний веб-сайт громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». – Режим доступу: https://
ti-ukraine.org/research/
7
Опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій
Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними
показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому
етапі. Див.: Довіра громадян України до суспільних інститутів // Офіційний веб-сайт Центру Разумкова. – Режим доступу: http://
razumkov.org.ua/uploads/socio/2018_06_press_release_ua.pdf
8
Опитування проводилось в усіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської
областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту «Програма
сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
здійснюється Pact в Україні. Для порівняння наводяться результати загальнонаціонального дослідження, проведеного Фондом
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 р.
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15%; ефективність у боротьбі із корупцією СБ позитивно оцінили 13% опитаних, Національної
поліції – 10%, Генеральної прокуратури – 9%, САП та НАЗК – 6%, судів – 4%. Найбільше ж
негативних оцінок мали суди (79%), Генеральна прокуратура (75%), Національна поліція (74%).
Водночас значна частина громадян не змогла дати певну оцінку діяльності цих органів (від 16%
щодо Національної поліції до 34% щодо НАЗК). Абсолютна більшість населення (83%) вважає
боротьбу з корупцією в Україні неуспішною, причому 50% – повністю провальною. Успішність у
боротьбі з корупцією вбачають 9%, причому лише 1% оцінює цю боротьбу як повністю успішну.
Тільки у питанні добору суддів Антикорупційного суду населення найбільше довіряє представникам
громадськості (на них вказали 41% опитаних), експертам із західних країн (35%) та юристам, які
не працювали суддями (32%). Найменше населення в цьому питанні довіряє Президенту (5%),
Верховній Раді (5%) та органам суддівського самоврядування (7%).1
Натомість на думку Івана Преснякова, антикорупційного експерта проекту USAID «Долучайся!»,
на замовлення якого проведене опитування «Корупція в Україні: сприйняття, досвід, ставлення»,
нові антикорупційні органи, НАБ, САП та НАЗК проявили себе непогано – 16% громадян
вважають, що в них справді є бажання побороти корупцію. На думку Преснякова, неурядовий
сектор, який користується значною довірою, міг би залучити до антикорупційної діяльності
людей, які заявили, що готові до цього.2 Згідно з третьою хвилею національного опитування щодо
громадянського залучення, проведеного у червні 2018 р. організацією Пакт (Pact), довіра громадян
до громадянського суспільства зросла за 9 місяців. 60% опитаних довіряли волонтерам та 45% –
громадським організаціям (у вересні 2017 р. ці показники складали відповідно 53% та 40%).3
З 18 вересня по 3 жовтня 2017 р. Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та
фірма «Юкрейніан соціолоджі сервіс» проводили загальнонаціональне опитування «Корупція у
повсякденному житті українців: за що даємо хабарі? Кому і чому?». Згідно з ним: 90% вважає корупцію
поширеною високою мірою, 50% опитаних вказали, що корупція дуже поширена, а ще близько
38% – що це явище достатньо поширене. На думку населення, найбільш корумпованими установами
є суд (52% опитаних вказали, що тут корупція дуже поширена), Верховна Рада (51% відповідних
оцінок), прокуратура (45%), уряд (43%), митниця (39%), медичні установи (39%), тоді як найменш
корумпованими вважають церкву, громадські організації та ЗМІ. Серед суб’єктів, здатних боротися
з корупцією, найчастіше називали самих громадян (так вважають 39% опитаних), президента (37%),
спеціалізовані антикорупційні органи (34%), ЗМІ (33%) та прокуратуру (33%). Натомість найменші
надії населення покладає на політичні партії (10%), органи місцевої влади (11%) і на податкові органи
(11%). Майже половина населення – 44% – оцінює корупцію як найбільш серйозну проблему в Україні,
ще 36% вважають її досить серйозною. Лише 2% населення певні, що проблема корупції надумана,
а 12% не вважають її серйозною. Ставлення до хабарів у населення неоднозначне. Зокрема, лише
49% населення оцінили хабарі як неприпустиме явище, тоді як 44% знаходять для них часткове або
цілковите виправдання: як «негативне явище, але в деяких випадках може бути виправдане» (35%) або
навіть як «нормальний спосіб швидкого і ефективного вирішення проблем» (9%).4
Як в Україні борються з корупцією – думка громадян // Офіційний веб-сайт громадської організації «Трансперенсі
Інтернешнл Україна». – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/yak-v-ukraini-boriutsia-z-koruptsiieiu-dumka-hromadian/
2
«Згідно з цифрами, в таких заходах готові брати участь переважно люди 18-44 років, з вищою освітою, високим доходом
та ті, хто вже стикався з корупцією. Аби заохотити їх, треба дати їм відчуття, що така робота стосується безпосередньо їхніх
інтересів – для 69% опитаних це головний фактор, який може спонукати їх до антикорупційної діяльності. 62% хочуть мати
гарантії безпеки та анонімності. Натомість головним демотиватором є відсутність віри, що вони можуть щось змінити (72%) і
знову ж відчуття незахищеності (71%)».
1

Чому люди нещадні до політичної корупції і толерують власну – пояснили експерти // Офіційний веб-сайт
Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/chomu-lyudibezposhchadni-do-politichnoi-koruptsii-i-toleruyut-vlasnu-poyasnili-eksperti

3
Незадоволення українців роботою чинного уряду зростає, натомість збільшується довіра до громадських активістів
// Офіційний веб-сайт Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/
nezadovolennya-ukraintsiv-robotoyu-chinnogo-uryadu-zrostae-natomist-zbilshuetsya-dovira-do-gromadskikh-aktivistiv
4
Корупція у повсякденному житті українців: За що даємо хабарі? Кому і чому? // Офіційний веб-сайт Фонду «Демократичні
ініціативи» імені Ілька Кучеріва. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/koruptsiya-u-povsyakdennomu-zhitti-ukraintsiv-zashcho-daemo-khabari-komu-i-chomu
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НАЗК повідомляло, що за ініціативи Державної фіскальної служби України протягом травнячервня 2017 р. проведено інтерактивне анкетування платників податків, покликане вивчити загальне
ставлення суб’єктів господарської діяльності до питань корупції, а також виявити поширеність
корупції в органах доходів і зборів. На запитання щодо рівня корупції в органах Державної
фіскальної служби України 30% респондентів вказали на його зниження (у грудні 2016 р. таких
було 27%).1
За даними іншого опитування, українська молодь вже зустріла корупцію в своєму житті. 60%
дітей віком від 15 до 19 років і 78% представників молоді віком від 20 до 24 років сказали, що
колись давали хабар, навіть якщо це – шоколадка за послуги лікаря. Тож хабар дають, але вважають
це невиправданим. Лише 10% молодих українців різного віку ствердили, що корупція у більшості
випадків виправдана. В опитуванні U-Report Ukraine взяли участь понад 12 тисяч людей.2

1.3.3. Дослідження щодо стану справ з корупцією, що здійснюються на
періодичній основі з метою оцінки якісних характеристик корупції
у динаміці
В липні-серпні 2018 р. Програмою сприяння громадській активності «Долучайся!» була
проведена вже п’ята хвиля опитування «Корупція в Україні: сприйняття, досвід, ставлення».
Раніше воно проводилось у 2007, 2009, 2011 та 2015 роках. Метою цього широкомасштабного
дослідження громадської думки щодо стану корупції в Україні було дослідити зміни в сприйнятті
та досвіді корупції, починаючи з 2007 р. Це дослідження будується на методології, що застосована
в дослідженнях 2007-2015 років в інших програмах за підтримки USAID.3
Загальне сприйняття рівня корупції за цим опитуванням майже не змінилося з 2015 року,
середня оцінка загальної поширеності корупції за шкалою від 1 (не розповсюджена взагалі) до 5
(дуже розповсюджена) в 2015 році становила 4,52 балів; за даними 2018 року – 4,53 бали. Однак,
порівняно з 2015 роком набагато більше громадян вважають корумпованими Верховну Раду,
Кабінет Міністрів та Президента України, і значно менша їх частка вірить, що ці органи бажають
боротися з корупцією. Ірина Бекешкіна пояснює, що це пов’язано загалом із негативним ставленням
до всіх гілок влади і зменшенням довіри до них.4 Однак, за оцінками респондентів, рівень корупції
в повсякденному житті трохи знизився.
Порівняно з 2015 роком знизилися оцінки корумпованості 13 із 19 сфер життя, зокрема – сфери
вищої освіти (відсоток переконаних у значній корумпованості сфери знизився із 47,0% в 2015 до
38,0% в 2018 році), прокуратури (зниження із 62,4% до 54,3%), податкових служб (зниження із
47,2% до 41,6%), сфери реєстрації об’єктів нерухомості (зниження із 38,7% до 33,4%). Порівнюючи
дані з 2007 роком, можна відзначити зростання поширеності корупції в судовій системі, у сфері
приватизації, володіння та користування землею, реєстрації або приватизації об’єктів нерухомості.
Проте, трохи знижується рівень корупції, пов’язаної зі зверненнями до органів влади з питань
регламентації підприємницької діяльності, отримання державного житла, підключення чи ремонту
комунальних послуг або послуг зв’язку, оформлення чи отримання допомоги з безробіття та інших
соціальних виплат (пенсій, субсидій та ін.). Частка опитаних, які покладають відповідальність за
боротьбу з корупцією на саме населення, становила лише 10,6% (в попередніх хвилях дослідження
вона зростала від 15,8% у 2007 році до 18,0% у 2011 році та 24,0% у 2015 році).
Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році. – С. 23.
Корупція. Результати опитування // Офіційний веб-сайт U-Report Ukraine. – Режим доступу: https://ukraine.ureport.in/
poll/3081/
3
Розроблена для дослідження вибірка є репрезентативною для дорослого населення (віком 18 років і старшим) України в
цілому, а також для кожної області України. Дослідження проводились за випадковою багатоступінчастою вибіркою з квотним
відбором на останньому етапі. Обсяг вибірки складає 10 169 респондентів, теоретична похибка вибірки для України в цілому
складає 1%. Усі польові роботи та обробка даних для цього дослідження були проведені Київським міжнародним інститутом
соціології.
4
Чому люди нещадні до політичної корупції і толерують власну – пояснили експерти // Офіційний веб-сайт Фонду
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/chomu-lyudi-bezposhchadni-dopolitichnoi-koruptsii-i-toleruyut-vlasnu-poyasnili-eksperti
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Під час фокус-груп дослідники з’ясували, що 83% опитаних розуміють негативні наслідки
корупційних дій. З’ясувалося, що дві третини таких цінностей виправдовують корупцію і тільки
чверть спонукає від неї відмовитися. На першому місці серед таких цінностей – безпека та можливість
вирішити свою проблему, не контактуючи з чиновниками (66%), потім йшлося про комфорт (15%)
та виживання (8%). Тільки 10% відмовляться від корупції тому, що вона шкідлива для суспільства,
майже 8% отримують задоволення, коли кажуть «Ні» корупціонеру, а 7% хочуть жити за правилами.
Страх покарання у цій шкалі займає менше 2%.1
В травні-червні 2018 р. на замовлення програми сприяння громадській активності «Долучайся!»
проведена третя хвиля опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян
щодо громадських організацій та їхньої діяльності (перша хвиля: серпень-вересень 2017 р., друга
хвиля: грудень 2017 – січень 2018 рр.).2 Згідно з ним, майже половина населення (47%) не змогла
визначити, який державний орган дійсно бажає подолати корупцію, і ця частка зросла з 42% у січні
2018 р. Більша частина опитаних у травні 2018 р. (38%), ніж у вересні 2017 р. (28%), вважає, що
рівень корупції збільшився протягом останніх 12 місяців; тоді як кількість тих, хто думає, що він
залишився на тому ж рівні, зменшилась з 55% до 46%. ТОП-3 найважливіших питань залишилися
незмінними, проте важливість кризи на Донбасі зросла в травні 2018 р. (до 51%), тоді як економічної
ситуації та корупції – значно знизилась (до 50% та 47%, відповідно). Більшість українців (64%)
принаймні щось чули про діяльність НАБ, лише 44% – про НАЗК, а САП та АРМА ще менш відомі:
33% та 27% відповідно.3
Також Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва 12-18 листопада 2018 р.
проводив опитування 80 експертів, присвячене оцінці подій на Майдані, їх наслідків та уроків
на майбутнє. Для порівняння використовувались результати експертного опитування «Четверта
річниця Майдану», яке Фонд «Демократичні ініціативи» проводив 15-18 листопада 2017 р.;
результати експертного опитування «Третя річниця Майдану», проведеного 11-18 листопада
2016 р.; експертного опитування «Друга річниця Майдану», проведеного 15-18 листопада 2015 р.,
та експертного опитування «Річниця Майдану», проведеного 13-18 листопада 2014 р. Однією з
цілей Майдану, що досі не реалізована, експерти продовжують вважати подолання корупції.4
Під кутом зору приватного сектору, Європейська бізнес-асоціація втретє провела у серпнівересні 2018 р. опитування іноземних інвесторів щодо перешкод для інвестицій в Україну. Третій
рік поспіль, з 2016 року, рейтинг очолюють широко розповсюджена корупція та недовіра до судової
системи. Серед позитивних дій влади, які би позитивно вплинули на рішення інвестувати в Україну,
найвищі позиції теж отримали рішучі кроки у боротьбі із корупцією.5
До проведення опитувань доєдналась і Всеукраїнська мережа доброчесності та комплаєнсу
(UNIC). У листопаді-грудні 2018 року UNIC провела дослідження «Корупційні ризики у діяльності
органів влади: погляд бізнесу» за підтримки ПРООН в Україні та Міністерства закордонних
справ Данії. Під час дослідження опитано представників українського бізнесу, проведено
глибинні інтерв’ю з метою: виявлення місця корупції серед існуючих перешкод бізнесу в Україні;
дослідження поширеності корупції та основних видів корупційних практик у відносних держави
і бізнесу; визначення чинників існування корупційних практик та пропозицій щодо їх мінімізації.
З основних висновків показовими є такі: дві третини респондентів ідентифікують корупцію
Кожна третя українка/ець готові долучитися до організованої протидії корупції // Офіційний веб-сайт Фонду
«Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/kozhna-tretya-ukrainkaets-gotovidoluchitisya-do-organizovanoi-protidii-koruptsii
2
Розмір вибірки не менше 2 000 жителів України в кожній хвилі. В третій хвилі була додаткова бустерна вибірка розміром
300 респондентів у 6 областях: Донецькій, Луганській, Харківській, Сумській, Запорізькій та Херсонській.
3
Опитування громадської думки для оцінки змін в обізнаності громадян щодо громадських організацій та їхньої діяльності
// Офіційний веб-сайт Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва. – Режим доступу: https://dif.org.ua/uploads/pdf/1
1840830095b58982de29a54.07265026.pdf
4
П’ята річниця Майдану – експертне опитування // Офіційний веб-сайт Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька
Кучеріва. – Режим доступу: https://dif.org.ua/article/pyata-richnitsya-maydanu-ekspertne-opituvannya
5
Корупція та недовіра до судової системи очолюють рейтинг перешкод для інвесторів третій рік поспіль // Офіційний вебсайт Європейської бізнес-асоціації. – Режим доступу: https://eba.com.ua/koruptsiya-ta-nedovira-do-sudovoyi-systemy-ocholyuyutrejtyng-pereshkod-dlya-investoriv-tretij-rik-pospil/
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як фактор, що заважає веденню бізнесу; більше половини (56%) вважають, що в Україні можливо
вести бізнес законно; ЗМІ залишається основним джерелом щодо обізнаності з результатами
протидії корупції та антикорупційного законодавства; 82% респондентів вважають, що корупція в
Україні щонайменше дещо поширена, 61% респондентів вважають, що корупція дуже поширена;
більше 80% респондентів вважають, що для них особисто висловлювання «Я утримуюсь від того,
щоб давати хабарі», справедливе принаймні у більшості випадків, 75% з них не дають хабарі із
принципових міркувань.1

1.3.4. Дослідження, які використовувались для розробки та оцінки стану
імплементації заходів антикорупційної політики
Як повідомило в квітні 2018 р. НАЗК, вперше Національна доповідь щодо реалізації засад
антикорупційної політики у 2017 році підготовлена з урахуванням результатів дослідження рівня
сприйняття корупції в Україні.2 Оскільки з 29 травня до 14 липня 2017 р. на підставі Методики
стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні соціологічною компанією GfK Ukraine
проводилось дослідження рівня сприяння корупції, під час якого опитано 3709 респондентів, з них
2585 серед населення, 1005 представників бізнес-середовища та 119 експертів.3
Методика підготовлена, в тому числі, враховуючи Індекс сприйняття корупції Transparency
International, який у 2017 році становив 30 балів (130 місце зі 180 країн)4, а в 2018 – становить 32
бали (120 місце зі 180 країн)5. Нові бали в Індексі додані за зменшений ризик того, що компанії в
країні зіткнуться з хабарництвом чи іншими корупційними практиками ведення бізнесу, а це може
бути пов’язано із запровадженням автоматичного відшкодування ПДВ, роботою Бізнес-омбудсмена,
позитивними кроками з дерегуляції та продовженням функціонування Prozorro і Prozorro.Продажі.6
Хоча сама Методика була якісною7, реалізація її не здійснена на належному рівні. Приміром,
виходячи з аналізу результатів пілотного застосування Методики,8 зафіксовані порушення щодо
прозорості: не оприлюднений поіменний перелік 119 експертів, опитаних під час дослідження.9
Особливе занепокоєння це викликає у зв’язку з тим, що щодо експертів використовувався метод так
званої «снігової кулі».10 Провідні громадські антикорупційні організації та журналісти-розслідувачі
не повідомляли про їх запрошення до переліку таких експертів, а відсоток представників
громадськості, міжнародних організацій, ЗМІ (24%) серед експертів був навіть нижчим, ніж
державних службовців (28%), які працюють у сфері запобігання та протидії корупції.
1
Корупція поширена, втім можна вести бізнес і законно. Дослідження від UNIC // Офіційний веб-сайт громадської
організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/koruptsiya-poshyrena-vtim-mozhnavesty-biznes-i-zakonno-doslidzhennya-vid-unic/
2
НАЗК: Уряд схвалив проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році //
Офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/nazk-uryad-shvalyv-proekt-nacionalnoyi-dopovidi-shchodorealizaciyi-zasad-antykorupciynoyi
3
Результати соціологічного дослідження щодо рівня корупції в Україні, проведеного за методикою НАЗК // Офіційний
веб-сайт НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/rezultaty-sociologichnogo-doslidzhennya-shchodo-rivnya-korupciyi-vukrayini-provedenogo-za
4
Індекс сприйняття корупції-2017 // Офіційний веб-сайт громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». –
Режим доступу: https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/
5
Індекс сприйняття корупції-2018 // Офіційний веб-сайт громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». –
Режим доступу: https://ti-ukraine.org
6
Хоча цих балів могло би бути більше, якби не завеликий, на думку експертів, обсяг політичної корупції, низька довіра до
судової влади та потреба відстоювати вже здійснені реформи, в тому числі, з боку активістів і журналістів, на яких чиниться
системний тиск. Маються на увазі постійні законодавчі ініціативи парламенту, які загрожують новоствореній антикорупційній
інфраструктурі, та брак політичної волі керівництва держави до рішучої боротьби з корупцією, які стримують зростання України
в Індексі.
7
Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики / [М.І. Хавронюк, І.Б. Коліушко, В.П.
Тимощук та ін.]; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2017. – С. 60.
8
Корупція в Україні: 2017. Аналіз результатів пілотного застосування Методики оцінки рівня корупції в Україні //
Офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2017/інше/Present_18.09.17.pptx.pdf
9
Звичайним правилом є вказати хоча би посади та організаційну приналежність, якщо тема занадто сенситивна.
10
Цей метод використовується, коли вибірка є складнодосяжною. Він передбачає обрання тільки перших за порядком
експертів, які у подальшому самі обирають інших експертів для опитування.
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Іншою проблемою реалізації є низький рівень досяжності серед підприємців – 14%. Не
дотримано Методики, яка передбачала віч-на-віч інтерв’ю, а не телефонне опитування.1 Додатково
не презентовано інформації щодо того, як здійснювалась передбачена Методикою перевірка
коректності/якості заповнених даних, а так само результатів попереднього тестування Методики
на невеликій кількості респондентів і відповідні висновки та окреслені зміни до Методики.
Тож, минула рекомендація щодо перевірки первинних даних, їх тлумачення, результатів
державного вимірювання рівня корупції задля підвищення довіри до них2 не виконана. Так само як
і проведене на основі Методики дослідження рівня сприяння корупції не сприяло повною мірою
якості розробленої НАЗК Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки, всупереч рекомендації
минулого Альтернативного звіту.3
Альтернативною оцінкою стану імплементації заходів антикорупційної політики у 2017 році
виступило дослідження Антона Марчука та Оксани Нестеренко «Оцінка виконання антикорупційної
стратегії: досягнення та виклики». За результатами проведеного аналізу визначено, що найбільш
якісно та повноцінно здійснювались заходи, які, окрім Антикорупційної стратегії, включені до
вимог Плану дії з лібералізації візового режиму з ЄС і до вимог МВФ. А реалізація деяких заходів,
передбачених Антикорупційною стратегією, зіткнулася із серйозною протидією з боку політичних
лідерів. Крім того, Кабінет Міністрів не здійснював перегляд державної програми з реалізації
Антикорупційної стратегії, попри те, що це передбачено самою державною програмою.4

1.3.5. Фінансування досліджень на антикорупційну тематику, у т.ч. з
державного, місцевих бюджетів чи за рахунок технічної допомоги
У рекомендаціях до минулого Альтернативного звіту висловлювалась можливість передбачити
державне фінансування на проведення антикорупційних досліджень недержавними аналітичними
центрами.5 За останні два роки, питання загалом кардинально не зрушилось з місця. Як один зі
способів, згадувалось долучення до цього НАЗК.
Однак, враховуючи сталу низьку довіру до цього органу і періодичні заклики громадськості до
перезавантаження НАЗК, можна припустити, що таке державне фінансування може розцінюватись
НУО як спосіб обмеження їх незалежності у проведенні досліджень, а відтак, НУО можуть
демонструвати прояви ігнорування можливостей отримати державні кошти або навіть публічну
відмову від них на користь інших джерел, у т.ч. коштів суто міжнародної технічної допомоги, що
може ставити під загрозу довгострокову перспективу функціонування громадського сектору.

1.3.6. Визначення уповноваженої інституції щодо організації та
проведення досліджень стану корупції
Законом «Про запобігання корупції» такою інституцією визначено НАЗК. Цікавим збігом є те,
що у результатах проведеного на замовлення НАЗК дослідження стану корупції за відповідною
Методикою, у НАЗК та НАБ майже однакові рівні ефективності протидії корупції (2,15 бали проти
2,18 балів) та поширеності корупції (3,61 бали проти 3,56 балів).6
Навіть для масових опитувань через електронну пошту рівень досяжності у 25-30 відсотків вважається успіхом, і, до
речі, зустрічається досить часто. А для телефонних опитувань він має бути навіть вищим.
2
Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики / [М.І. Хавронюк, І.Б. Коліушко, В.П.
Тимощук та ін.]; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2017. – С. 66.
3
Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики / [М.І. Хавронюк, І.Б. Коліушко, В.П.
Тимощук та ін.]; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2017. – С. 67.
4
Оцінка виконання антикорупційної стратегії: досягнення та виклики // Офіційний веб-сайт ГО «Антикорупційний штаб». –
Режим доступу: http://shtab.net/wp-content/uploads/2017/10/Аналітичне_дослідження_укр_Оцінка_виконання_антикорупційної_
стратегії-1.pdf
5
Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики / [М.І. Хавронюк, І.Б. Коліушко, В.П.
Тимощук та ін.]; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2017. – С. 67.
6
Корупція в Україні: 2017. Аналіз результатів пілотного застосування Методики оцінки рівня корупції в Україні // Офіційний
веб-сайт НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2017/інше/Present_18.09.17.pptx.pdf . – С. 38.
1
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1.3.7. Публічний доступ до досліджень щодо проблеми корупції,
їх оприлюднення на офіційних сайтах інституцій та в засобах
масової інформації
На сайті НАЗК є спеціальний розділ: «Дослідження щодо корупції в Україні»1 та «Міжнародні
дослідження в антикорупційній сфері»2, однак за останні два роки ці розділи суттєво не
оновлювались. НАЗК не відслідковує повний спектр досліджень громадських організацій,
міжнародних організацій та соціологів. ЗМІ так само далеко не завжди звертають увагу на всі
останні дослідження щодо проблеми корупції. Офіційний сайт НАЗК мав би бути першим місцем,
яке спадає на думку, коли виникає потреба перевірити останні дослідження щодо проблеми корупції.
На жаль, певні проблеми з юзабіліті сайту, його структурою, а так само не актуальним оновленням
інформації, заважають йому стати таким хабом. Інколи зацікавленим особам доводиться корпатися
у результатах пошукових систем або стрічках інформаційних агенцій, які можуть подекуди
висвітлювати певні маніпулятивні заголовки та матеріали щодо проблеми корупції.
Щодо цього, компанія NOKS Fishes на замовлення Українського кризового медіа-центру
в рамках проекту «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «Взаємодія!»
провела дослідження висвітлення тематики корупції в ЗМІ. Контент-аналіз здійснений на основі
моніторингу ЗМІ за січень-липень 2018 р. Загальна кількість проаналізованих повідомлень,
присвячених корупції, склала 4542, серед них: інтернет-ЗМІ – 3241, ТБ – 998, друкованих видань –
285 повідомлень.
Згідно з ним, ЗМІ практично не приділяють уваги розповідям про корупцію в бізнесі, та й самі
бізнесмени цьому активно не сприяють. Нерідко топ-темами є футбольні замовні матчі та знесення
малих архітектурних форм, тоді як, наприклад, теми збереження бізнесу олігархом Фірташем
або запровадження формули «Роттердам+» перебувають поза межами корупційного дискурсу. Не
помічено олігархів і в переліку винних у масштабній корупції, а також з-поміж відповідальних за
успішну боротьбу з нею. 80% проаналізованих повідомлень присвячені «інституційній корупції», а
12,7% взагалі не мають чіткої предметної області, тобто просто «повідомляють про корупцію». Медіа
розповідають про проблему з великою долею узагальнення, перетворюючи її на політичний і не
прив’язаний до реального життя предмет. При цьому більшість повідомлень є новинами в Інтернеті.
Телебачення присвячує тематиці значно менше часу, при цьому більшість громадян дізнається
про проблеми в Україні саме звідти. Ще одна проблема – якість тих, хто говорить. Журналістика
тривалий час страждає від тенденції передання думок та висновків інших («експертів») на противагу
власним аргументам та спостереженням. Лише 20% спікерів є фахівцями в тому, що вони говорять
в ЗМІ про корупцію: це або відповідні чиновники, або правоохоронці, або громадські активісти.
Решта – висловлює квазі-експертну думку. Враження про засилля публікацій про корупцію оманливе,
адже більшість з них – короткі повідомлення в Інтернеті, які не повертаються пізніше до опису
судових справ чи рішень. Програми журналістів-розслідувачів показують приклад за повнотою та
компетентністю повідомлень та історій. Втім, їх відсоток в загальному інформаційному полі не такий
великий, особливо на телебаченні (4%).
Іншими головними висновками є те, що проблематика подолання корупції все ж широко
висвітлюється у вітчизняних ЗМІ. Так, за перших сім місяців 2018 року у ЗМІ з’явилося понад
76 тисяч повідомлень про корупцію. За кількістю публікацій ця тема поступається хіба що
повідомленням про війну на сході України. Щомісяця в Інтернет-ЗМІ висвітлюється близько 50
інфоприводів, пов’язаних із корупцією. Зокрема, у друкованих ЗМІ – більше сорока, на телебаченні
більше десяти.
Той, хто стежить за новинами, щодня стикається з 1-2 повідомленнями про корупційні дії.
Утім, у більшості публікацій на тему корупції не йдеться про успіхи чи про досягнення прогресу
Дослідження щодо корупції в Україні // Офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/doslidzhennyashchodo-korupciyi-v-ukrayini
2
Міжнародні дослідження в антикорупційній сфері // Офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/
mizhnarodni-doslidzhennya-v-antykorupciyniy-sferi
1
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у боротьбі з цим явищем. Кожне десяте повідомлення у ЗМІ устами спікерів і ТБ, журналістів на
сторінках друкованих та Інтернет-видань повторює одне й те саме: Україна – корумпована держава.
При цьому такі повідомлення мають переважно дескриптивний характер, не містять пропозицій,
рецептів чи рішень в сфері подолання корупції у тій чи іншій сфері суспільного життя. Годі вже
й казати про висвітлення у ЗМІ кейсів, які демонстрували б, що за пропозицію хабара чи за його
вимагання в побутовій сфері також можна опинитися за ґратами. Навіть якщо у ЗМІ з’являється
інформація про те, що на хабарі затримали патрульного/лікаря/адвоката тощо, то найчастіше вона
не отримує логічного продовження – повідомлення, чим це все закінчилося. Відтак, за аналогією
щодо корупції з-поміж топ-політиків, у читача може сформуватися враження, що за свої корупційні
вчинки ніхто не покараний.
Утім, приклади успішних кейсів подолання корупції у ЗМІ все ж таки є. Вони становлять 30%
від загальної кількості публікацій на цю тему. Проте «успішність» у цих повідомленнях полягає
у тому, що відповідальні за боротьбу з корупцією органи просто виконують свою роботу. Тобто
в сучасних умовах повідомлення про те, що хтось затриманий за хабар, комусь повідомили про
підозру або суд виніс вирок – уже вважається успіхом. Те саме стосується й участі громадськості
у протидії корупції. Тільки у 8,6% повідомлень про корупцію згадується громадськість, а у 10%
повідомлень, у яких фігурує громадськість, ці кейси подолання корупції є успішними. Натомість
83% таких публікацій мають нейтральний характер. Публікації у ЗМІ, в яких ідеться про погрози
судовими процесами, фізичною розправою, висвітлюються фактичні напади на активістів чи навіть
убивство їх, справляють відчутно демотивуючий ефект на пересічного читача. Простежується така
логіка: протести/мітинги не дають результатів, а реальна боротьба з корупцією може погано для
мене скінчитися.1
Дослідники надають пораду, що журналісти (зокрема регіональних ЗМІ) зможуть отримати
значно більше цікавої, лояльної аудиторії, якщо розповідатимуть про корупцію саме через призму
впливу на соціально чутливі теми. Це потребує більшого часу на дослідження тематики. Та
принципово іншого формату співпраці з експертами: вони мають стати співавторами публікацій, а
не тільки героями репортажів з мітингів чи студійних баталій. Але це дозволить ЗМІ стати на новий
щабель розвитку – перетворитися на яскравий та незамінний сервіс для своєї аудиторії, міста чи
громади. І так здобути конкурентну перевагу. 2

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. У 2017-2018 роках відбулось зростання кількості та регулярності різноманітних досліджень
щодо корупції. До цього доклались не лише громадські та міжнародні організації, донори, соціологи,
а й бізнес-середовище. На цьому строкатому тлі офіційне державне дослідження стану корупції
від НАЗК виглядає мляво. Методика стандартного опитування щодо рівня корупції в Україні не
повністю дотримана, а необхідна інформація щодо перевірки результатів і формування до них
довіри частково прихована. У майбутньому рекомендується її дотримуватись, щоб отримати дійсно
надійні висновки.
2. Рекомендується взяти до уваги дослідження інших стейкхолдерів для розробки нової редакції
Антикорупційної стратегії на 2019 і наступні роки та Державної програми з її реалізації. НАЗК
слід актуалізувати відповідні розділи у себе на сайті для побудови повного списку українських та
міжнародних досліджень щодо корупції.
3. Поточний рівень довіри до НАЗК не дозволяє сформувати палку підтримку ідеї державного
фінансування незалежних аналітичних досліджень, проте слід продовжувати вивчати можливості
забезпечення прозорості цього процесу.
4. За сприйняттям громадян, корупції стало менше при наданні послуг: у ЦНАП, сферах
охорони здоров’я, ведення бізнесу, зарахування до шкіл та дитсадків, податковій звітності тощо.
1
Корупція через фільтри ЗМІ // Гугл-драйв Українського кризового медіа-центру. – Режим доступу: https://drive.google.
com/file/d/1ZbaNC2Qj7Esa0C07kTusiy1FP-yODHdS/view
2
Сліпі зони корупції // Офіційний веб-сайт Українського кризового медіа-центру. – Режим доступу: http://longread.uacrisis.
org/blindzone
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Однак нові антикорупційні органи загалом користуються низьким рівнем довіри з боку громадян.
Населення має амбівалентні погляди на явище корупції, засуджуючи та виправдовуючи її водночас.
Державним органам та службовцям необхідно дотримуватись більш виваженого представлення
власної позиції.
5. Дослідження показують девальвацію проблеми корупції у ЗМІ, яку зображують часто, але
поверхнево і відірвано від життя. Частка фахівців, які професійно висловлюються про корупцію,
дуже мала. Навіть успішні історії подолання корупції не включають в себе підкреслення внеску
громадськості, натомість часто є просто виконанням роботи належних державних органів. Медіа
варто бути більш послідовними та збалансованими при висвітленні корупції.

1.4. УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА БІЗНЕСУ
У ВИРОБЛЕННІ ТА МОНІТОРИНГУ РЕАЛІЗАЦІЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ
ПОЛІТИКИ (О. Калітенко)
1.4.1. Залучення інститутів громадянського суспільства та бізнесу до:
• розробки антикорупційної стратегії та державної програми/плану заходів, зокрема,
через:
- оприлюднення проектів актів для обговорення;
- проведення консультацій з громадянським суспільством та бізнесом;
- створення робочих груп за участі експертів від громадянського суспільства та бізнесу;
- аналіз результатів звернень громадян та повідомлень, що надходять до державних
органів/органів місцевого самоврядування, зокрема через «гарячі лінії», електронну пошту;
- врахування досліджень, звітів, рекомендацій інститутів громадянського суспільства та
бізнесу;
• моніторингу імплементації антикорупційної стратегії та державної програми/плану
заходів;
• розробки, участі в реалізації та моніторингу виконання секторальних/відомчих
антикорупційних програм.
Минулі рекомендації щодо скасування дискримінаційного е-декларування антикорупційних
активістів та посилення захисту викривачів так і залишились невиконаними. Незважаючи на численні
заклики від посольств, міжнародних організацій та партнерів, закордонних високопосадовців,
правозахисників, громадськості тощо, у парламенті багаторазово не вистачало голосів навіть за
перенесення кінцевого строку декларування активістів, не те що за його повне скасування. Все, на що
спромоглась влада, це звуження кола декларантів через відповідне роз’яснення НАЗК, оприлюднене
за два дні до дедлайну подачі декларацій.1 Тож перші електронні декларації антикорупційних
активістів в Україні з’явились у ЄДРД. Наразі питання розглядається у Конституційному Суді,
куди свої позиції надіслали Центр політико-правових реформ, Центр інформації про права
людини, Українська Гельсінська спілка з прав людини, Український незалежний центр політичних
досліджень, Центр протидії корупції, Трансперенсі Інтернешнл Україна та інші громадські
організації, але тільки не Президент2, який у своєму щорічному зверненні до народних депутатів
заявляв про «спільну помилку, яку треба виправити»3. Більше того, існувала загроза прийняття
вимог нової обтяжуючої звітності для ГО у пакеті законопроектів 6674 «Про внесення змін до деяких
Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно віднесення до
суб’єктів декларування фізичних осіб відповідно до пункту 5 частини першої статті 3 зазначеного Закону // Офіційний веб-сайт
НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/rozyasnennya-shchodo-podannya-deklaraciy-predstavnykamy-gromadskosti
2
Кириченко Ю. Доповідаю по справі про неконституційність декларування активістів. // Facebook. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/juliakyr/posts/2396753157025047
3
Президент вимагає від Ради терміново скасувати е-декларування для активістів // Українська правда. – Режим доступу:
https://www.pravda.com.ua/news/2017/09/7/7154293/
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законодавчих актів щодо забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансування
діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної технічної допомоги», та 6675 «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення відкритості для суспільства
інформації про фінансування діяльності громадських об’єднань та використання міжнародної
технічної допомоги», що, як і е-декларування антикорупційних активістів, розкритиковане
Венеціанською комісією і громадськістю та правозахисною спільнотою.1 Законодавство про захист
викривачів2 також лишилось невдосконаленим і невідповідним міжнародним стандартам.
Навіть ініціатива «Разом проти корупції», яка згадувалась у минулому звіті як позитивний
приклад співпраці громадськості з владою, потерпає від тиску. Одразу два представника ініціативи,
Оксана Величко3 та Михайло Серебряков4 заявили про перекручення інформації, замовні статті
і сюжети та багатомісячне отримання сигналів не чіпати корупційних схем з майданчикамипосередниками між базою звітів про оцінку майна та оцінювачами. До підтримки активістів
долучились і Реанімаційний Пакет Реформ5 та Трансперенсі Інтернешнл Україна6. Наступного
дня ініціатива випустила окрему заяву у відповідь на маніпулятивну інформацію деяких ЗМІ,
заява містила в тому числі інформацію про діяльність ГО.7 За оцінкою фахівців ініціативи, станом
на жовтень 2018 р. рівень виконання всіх антикорупційних заходів міністерств, який регулярно
презентується на засіданнях уряду, становив 64,5%, а прогрес виконання амбітних заходів – 45,4%.
Відповідно до звіту ініціативи, станом на початок травня 2018 р. найбільшого прогресу у виконанні
антикорупційних заходів досягли Мінмолодьспорт, Мінкультури та Міноборони, найменшого –
МОЗ, Мінагрополітики, Мінприроди.8 У 2018 році по кожному антикорупційному заходу
уточнено детальний план дій, який визначає етапи, строки, відповідальних осіб, чіткі індикатори
та відсоток виконання за кожним етапом. Спільно розроблено методику моніторингу виконання
антикорупційних заходів, яка дозволила визначити найбільш амбітні заходи та сфокусувати увагу
в першу чергу на них. Щоквартально визначається п’ять ЦОВВ – переможців, які демонструють
найбільший прогрес у виконанні заходів.
«Разом проти корупції» також бере активну участь у впровадженні міжнародної Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд». Координаційна рада з питань реалізації в Україні Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд» схвалила проект вже четвертого Національного плану дій
на 2018–2020 роки9, який розроблявся у співпраці з інститутами громадянського суспільства,
пройшов громадське обговорення та реалізовуватиметься у партнерстві з громадськими та
міжнародними організаціями, наприклад, в рамках якого «Разом проти корупції» є партнером у

Равчев О. Прозорість громадського сектору «по-новому» чи по-європейськи? // Дзеркало тижня. – Режим доступу: https://
dt.ua/internal/prozorist-gromadskogo-sektoru-po-novomu-chi-po-yevropeyski-256973_.html
2
Враховуючи поточні тренди, було би логічно очікувати запровадження е-декларування і для них, якщо цей рух стане
масовим. Вже зараз на негативну практику України звертають увагу інші країни, наприклад, В’єтнам, які хочуть нею скористатись
як охолоджуючим ефектом щодо залучення громадянського суспільства до антикорупційних реформ.
3
Величко О. Щодо перекручення інформації // Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/permalink.php?story_
fbid=1988877311232614&id=100003310937056
4
Серебряков М. Щодо заклику до правоохоронних органів відкрити очі // Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.
com/serebryakov.mm/posts/2260118480917220
5
Заява Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ проти дискредитації громадських активістів-антикорупціонерів // Офіційний
веб-сайт Реанімаційного Пакету Реформ – Режим доступу: https://rpr.org.ua/news/zayava-koalitsiji-reanimatsijnyj-paket-reformproty-dyskredytatsiji-hromadskyh-aktyvistiv-antykoruptsioneriv/
6
ТІ Україна закликає ЗМІ дотримуватись журналістських стандартів // Офіційний веб-сайт громадської організації
«Трансперенсі Інтернешнл Україна». – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/ti-ukrayina-zaklykaye-zmi-dotrymuvatysyazhurnalistskyh-standartiv/
7
Заява «Разом проти корупції» у відповідь на маніпулятивну інформацію у деяких ЗМІ. // Facebook. – Режим доступу:
https://www.facebook.com/RazomProtyKorupcii/posts/2076423582650867
8
Звіт урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» станом на липень 2018 року // Гугл-драйв ініціативи. – Режим
доступу: https://drive.google.com/file/d/1dk3HX0O40R4kQM8h1gkUNK1VTtUeuViO/view
9
Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2018–2020 роках //
Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-planudij-iz-vprovadzhennya-iniciativi-partnerstvo-vidkritij-uryad-u-20182020-rokah?fbclid=IwAR2OgbaUICzPASSfdfmYvwuO2-fvpDDuPToQnAkc3ExymIXY5Kp99z3qtYY
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реалізації восьми зобов’язань.1 До цього Україна завершила реалізацію третього національного
плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд». Тоді вперше урядовий
звіт, крім офіційної інформації, містив конкретні приклади використання інструментів Відкритого
Уряду, надані інститутами громадянського суспільства.2 За підсумками 2018 року Україна стала
однією з дванадцяти країн-членів Партнерства «Відкритий Уряд» (всього беруть участь 78 країн),
яку відзначили зіркою Партнерства за зіркове зобов’язання – DoZorro, і Департамент інформації
та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМ подякував за спільні зусилля Міністерству
економічного розвитку і торгівлі України, Transparency International Ukraine та іншим залученим
інститутам громадянського суспільства.3 На сайті Ініціативи також аналізується досвід взаємодії
державних органів 20 країн світу з інститутами громадянського суспільства, залучення
громадськості до формування та реалізації державної політики, протидії корупції, забезпечення
електронного урядування,4 який може вивчити і запозичити Україна.
Проте, за останні 2 роки деякі інші державні органи взяли нову публічну тональність у
спілкуванні з громадськими активістами, яка не передбачає поваги до них як до партнерів. Серед
прикладів можна назвати деякі пости САП у соціальній мережі Фейсбук зі згадкою Центру
протидії корупції5 та низку заяв, опублікованих на сайті НАЗК щодо коментарів6 та критики7
Трансперенсі Інтернешнл Україна8, в яких НАЗК розцінило її як упереджені висновки, втручання в
роботу незалежного органу та спробу дискредитації роботи Агентства9. Трансперенсі Інтернешнл
Україна також стала мішенню інформаційної атаки через свою роботу, пов’язану з поверненням
Разом проти корупції. Звіт за два роки. С.8-9. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1XTbm3e6zpcG0MQkM73CQQfE7XopbbY4/view
2
Оприлюднено звіт про реалізацію Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні у 2016 – 2018 роках //
Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/oprilyudneno-zvit-prorealizaciyu-iniciativi-partnerstvo-vidkritij-uryad-v-ukrayini-u-2016-2018-rokah?fbclid=IwAR39MhCVblBbzk0srYoI6f99Whq4gXju
zH-3AAKvmk_vocvyEAP9PMgBFUY
3
Щодо подяки за спільні зусилля. Офіційна сторінка ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні – OGP Ukraine
// Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/ogpUkraine/posts/353768791871907
4
Досвід взаємодії державних органів країн світу з інститутами громадського суспільства, залучення громадськості до
формування та реалізації державної політики, протидії корупції, забезпечення електронного урядування // Офіційний вебсайт ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні. – Режим доступу: http://www.ogp.gov.ua/sites/default/files/library/
Dosvid_OGP-MFA.pdf
5
«Нещодавно «активістами» було виявлено нову «зраду», підтверджену фото звітом…. Разом з тим, хотілося б відмітити,
що прокурори і весь маленький колектив САП завжди говорить від свого імені, голосно, сміливо, принципово і послідовно, а не
так як Ви ховаючись за спини підконтрольних громадських організацій і псевдоактивістів, які, нажаль, не бажають працювати на
благо України, а займаються простим і дешевим популізмом. Можливо пост вийшов емоційним, неділовим та трошки чуттєвим,
але НАМ наболіло...». Офіційна сторінка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури // Facebook. – Режим доступу: https://
www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/1316062968496883:0
6
«Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що коментарі виконавчого директора Трансперенсі
Інтернешнл Україна... Ярослава Юрчишина щодо НАЗК є інформаційним повідомленням викривленого змісту. Посилаючись
у своєму інтерв’ю... на так звану «кулуарну інформацію», він подає оціночні і неперевірені судження, які жодним чином
не можуть об’єктивно характеризувати ситуацію в Національному агентстві з питань запобігання корупції. У зв’язку з цим
підкреслюємо, що висловлена інформація є суто приватною думкою пана Юрчишина і в цьому випадку не відповідає дійсності.
Також НАЗК вважає подібні заяви маніпуляцією свідомістю громадян з метою підриву довіри до органів державної влади, а
саме антикорупційних органів, що за непростих обставин впровадження реформ є безвідповідальним і неприпустимим». Заява
Національного агентства з питань запобігання корупції щодо коментарів виконавчого директора Трансперенсі Інтернешнл
Україна // Офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/zayava-nacionalnogo-agentstva-z-pytanzapobigannya-korupciyi-shchodo-komentariv-vykonavchogo
7
Неупереджений аудит реєстру е-декларацій знову під питанням: умови тендеру суперечать законодавству // Офіційний вебсайт громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/neuperedzhenyiaudyt-reiestru-e-deklaratsii-znovu-pid-pytanniam-umovy-tenderu-superechat-zakonodavstvu/
8
НАЗК некомпетентне й потребує перезапуску: агентство втретє з порушеннями оголошує закупівлю аудиту е-реєстру //
Офіційний веб-сайт громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/
nazk-nekompetentne-i-potrebuie-perezapusku-ahentstvo-vtretie-z-porushenniamy-oholoshuie-zakupivliu-audytu-e-reiestru/
9
«Національне агентство вважає звинувачення з боку Transparency International Україна про дискримінаційні й протизаконні
умови тендеру невиваженими. Висновки представників зазначеної організації ставлять під сумнів їх фаховість та знання вимог
національного законодавства у сфері захисту інформації та ґрунтуються на власних припущеннях... Це може свідчити про
штучно створену ситуацію з компрометації роботи Національного агентства». НАЗК: Відповідно до зауважень та претензій
громадськості, аудит Реєстру е-декларацій має проводитися аматорами, дешево та з-за кордону // Офіційний веб-сайт НАЗК. –
Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/nazk-vidpovidno-do-zauvazhen-ta-pretenziy-gromadskosti-audyt-reyestru-e-deklaraciy-maye
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активів, які, як вважається, викрав колишній президент Віктор Янукович. Громадська організація
домагалася офіційного оприлюднення результатів судового процесу, в межах якого прийнято
рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів США викрадених активів. В бік організації почали
звучати звинувачення від причетності до «зриву оборонного замовлення» від Голови оборонного
комітету до поширення «дезінформації»1 з боку Генпрокурора,2 бо «у погоні за грантами не можна
дискредитувати свою країну, брешучи через вуста дуже шанованих міжнародних інституцій».3
Продовжуючи наведення прикладів, Державне агентство автомобільних доріг України 3 жовтня
2017 р. опублікувало заяву-реакцію на зауваження ініціативи COST Ukraine щодо дискримінаційних
вимог у закупівлях «Укравтодору». Державне агентство замість того, щоб взяти до уваги
зауваження фахівців та усунути дискримінаційні вимоги, обрало тактику публічного звинувачення
COST Ukraine у лобізмі окремих підрядників. Transparency International Україна, як організація,
яка адмініструє фінансування ініціативи COST Ukraine, та яка є активним партнером реформи
публічних закупівель, спонукала «Укравтодор» повернутися до принципів публічних закупівель,
які закріплені у законі, замість публічних звинувачень.4
Такі методи залучення громадськості і бізнесу до співпраці можуть нівелювати інші позитивні
кроки влади з часткового виконання минулої рекомендації щодо посилення адвокації кінцевого
продукту. Наприклад, 14-15 вересня 2018 р. Департамент інформації та комунікацій з громадськістю
Секретаріату Кабінету Міністрів у співпраці з OSCE Project Co-ordinator in Ukraine та Open
Space Works Cooperative зібрав близько 90 фахівців органів виконавчої влади, що забезпечують
комунікацію з громадськістю, на ІІ Національний форум, присвячений питанням залучення
громадськості до прийняття рішень, на якому підкреслювалось, що «органи влади та представники
інститутів громадянського суспільства є партнерами однієї справи – розвитку держави».5 А 11
вересня 2018 р. відбувся форум «Повна мобілізація: спільний план дій», організований найбільшою
коаліцією громадських організацій України «Реанімаційний Пакет Реформ» у партнерстві з
Центром демократії та верховенства права за фінансової підтримки Швеції. На ньому українська
громадськість, бізнес та влада6 об’єдналися, аби визначити основні пріоритети реформ на наступний
рік, щоб у передвиборчій гонці популізму не загубити спільні ключові завдання.7
Прикладом розірваного партнерства у 2017 році було припинення співпраці Незалежного
антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) з ДК «Укроборонпром», оскільки Уряд та
Адміністрація Президента не спромоглися створити незалежну Наглядову раду Концерну. Комітет
планував сприяти реформуванню Концерну шляхом надання стратегічного консультування Уряду
та Адміністрації Президента щодо кроків, необхідних для створення незалежної й ефективної
Наглядової ради ДК «Укроборонпром». На запрошення Укроборонпрому НАКО також проводив
1
Інформація стосовно начебто відсутності проваджень щодо колишнього президента України В. Януковича, розповсюджена
Transparency International, не відповідає дійсності і є дезінформацією // Офіційний веб-сайт Генеральної прокуратури. – Режим
доступу: https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=208328
2
переслідування антикорупційних активістів в україні повинне припинитися – Transparency International // Офіційний вебсайт громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/peresliduvanniaantykoruptsiinykh-aktyvistiv-v-ukraini-povynne-prypynytysia-transparency-international/
3
Transparency International закликає генерального прокурора менш емоційно ставитися до аргументованої критики //
Офіційний веб-сайт громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/
transparency-international-zaklykaie-heneralnoho-prokurora-mensh-emotsiino-stavytysia-do-arhumentovanoi-krytyky/
4
Gозиція ТІ Україна щодо звинувачень «Укравтодором» ініціативи COST Україна у лобізмі // Офіційний веб-сайт
Трансперенсі Інтернешнл Україна. – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/pozytsiia-ti-ukraina-shchodo-zvynuvachenukravtodorom-initsiatyvy-cost-ukraina-u-lobizmi/
5
Щодо ІІ Національного форуму, присвяченого питанням залучення громадськості до прийняття рішень. Офіційна сторінка
ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» в Україні – OGP Ukraine // Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/
ogpUkraine/posts/309698816278905
6
Прем’єр-міністр: Бюджет, подальша децентралізація, дерегуляція та інноваційний розвиток – ключові ініціативи на
наступну парламентську сесію // Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/
ua/news/premyer-ministr-byudzhet-podalsha-decentralizaciya-deregulyaciya-ta-innovacijnij-rozvitok-klyuchovi-iniciativi-na-nastupnuparlamentsku-sesiyu
7
Повна мобілізація: спільний план дій уряду, громадськості та бізнесу // Офіційний веб-сайт Центру демократії та
верховенства права. – Режим доступу: https://cedem.org.ua/news/povna-mobilizatsiya-spilnyj-plan-dij-uryadu-gromadskosti-tabiznesu/
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моніторинг закупівлі консалтингових послуг з метою підтримки впровадження управлінської
реформи Концерну.1
Прикладом залишення низького рівня залучення громадськості до оцінки корупційних ризиків
та розробки антикорупційних програм є і те, що усіма 112 органами влади, програми яких погоджено
Національним агентством2, здійснено оцінку корупційних ризиків у їх діяльності відповідно до
вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади. І при цьому, у 76
з них створено комісії з оцінки корупційних ризиків, але громадськість долучено до складу лише
11 комісій3, у решти – діяльність з оцінки здійснювалася уповноваженим підрозділом (особою)
з питань запобігання та виявлення корупції.4 НАЗК розцінювало це як доволі закриту діяльність
органів щодо виявлення ними потенційних можливостей вчинення корупційних чи пов’язаних з
корупцією правопорушень або ж як пасивність громадськості з цих питань.5 За таких умов важко
говорити про належний моніторинг якості та виконання антикорупційних програм.
Суспільство систематично отримує сигнал про небезпеку вийти з пасивного стану та зайняти
активну громадянську позицію. 22 листопада 2017 р. в центрі м. Полтава жорстоко побиті
металевими трубами суддя-викривачка корупції Лариса Гольник та її чоловік Ігор Гавриленко.6
А 17 липня 2018 р., коли активісти антикорупційних організацій прийшли на мирну акцію під
стіни САП, поліція не змогла забезпечити безпеку її учасникам. Як результат, провокаторам вдалося
здійснити напад на активістів. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін7 після
атаки отримав опіки очей від хімічної речовини, якою йому облили обличчя.
Трансперенсі Інтернешнл Україна відзначила негативну тенденцію – ріст проявів безкарного
застосування сили проти антикорупційних активістів.8 В Україні здійснювати активну громадську
діяльність стає небезпечно, адже понад 55 активістів у 2017-2018 роках вже стали жертвами
нападів (чотири закінчились смертю активістів), а суттєвого прогресу у розслідуванні цих справ
не спостерігається.9 Генпрокурор Юрій Луценко навіть поклав частину провини за повільне
розслідування нападів на активістів на них самих. «Вина в цій ситуації лежить не тільки на
бандитських елементах та неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної
«Ми сподівалися, що зможемо посприяти зниженню високих корупційних ризиків, які існують в Укроборонпромі на
сьогоднішній день, і забезпечити створення незалежної та ефективної Наглядової ради, аби компанія могла робити те, що
зобов’язана робити: забезпечувати армію необхідним обладнанням і розумно витрачати кошти платників податків. На жаль,
ми не бачимо справжньої політичної волі з боку Адміністрації Президента», – заявив співголова НАКО Олег Рибачук.
1

НАКО припиняє співпрацю з ДК «УКРОБОРОНПРОМ», посилаючись на відсутність зрушень у реформуванні
// Офіційний веб-сайт Трансперенсі Інтернешнл Україна. – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/nakoprypyniaie-spivpratsiu-z-dk-ukroboronprom-posylaiuchys-na-vidsutnist-zrushen-u-refomuvanni/

У вересні 2017 року в НАЗК затвердили Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації антикорупційних програм
юридичних осіб.
3
Відповідних комісій: Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Міністерства екології та природних ресурсів
України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної служби експортного контролю України,
Державної казначейської служби України, Міністерства оборони України, Міністерства культури України, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства охорони здоров’я України,
Київської міської державної адміністрації, ГПУ.
4
Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році. – С. 16.
5
Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році. – С. 35.
6
Скоєно напад на суддю-викривача ларису гольник. ті україна вимагає розслідування // Офіційний веб-сайт Трансперенсі
Інтернешнл Україна. – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/skoieno-napad-na-suddiu-vykryvacha-larysu-holnyk-ti-ukrainavymahaie-rozsliduvannia/
7
Іншим показовим прикладом вибірковості правосуддя та політичного тиску став судовий процес над Віталієм Шабуніним,
головою «Центру протидії корупції». Ця судова справа є продовженням утисків Центру протидії корупції і відкриття податковою
міліцією кримінального провадження проти керівників Центру протидії корупції. Кампанія проти організації розпочалася
у травні 2017 року з демонстрації народним депутатом України від партії «Народний фронт» Павлом Пинзеником відео з
обвинуваченнями ГО у порушенні податкового законодавства. Усі закиди Пинзеника у Центрі протидії корупції спростували і
подали в суд на народного депутата.
8
TІ Україна вимагає розслідувати напад на активістів під САП // Офіційний веб-сайт Трансперенсі Інтернешнл Україна. –
Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/ti-ukraina-vymahaie-rozsliduvaty-napad-na-aktyvistiv-pid-sap/
9
Сініцин Р., Хромик М. та друзі Катерини Гандзюк. «Мовчання влади нас убиває»: 55 нерозкритих злочинів проти
активістів // Українська правда. – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2018/09/movchannja_vlady_nas_
ubyvaje/
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ненависті до влади, яку сіє частина громадських активістів», – заявив голова ГПУ.1 Восени 2018
року Секретаріат Transparency International закликав українську владу швидко вжити заходів, щоб
притягнути до відповідальності усіх, хто стоїть за нападами на громадських активістів.2 У зв’язку
з нападами сформована широка коаліція, яка висунула вимоги щодо ефективного розслідування
та чесного правосуддя відносно виконавців, організаторів та замовників таких злочинів.3 Друзі
та захисники побитих активістів організували 27 вересня 2018 р. акцію солідарності «Ніч на
Банковій», а 4 листопада у київській поліклініці померла від страшних кислотних опіків, отриманих
в результаті нападу 31 липня 2018 р., що сколихнув суспільство, херсонська активістка Катерина
Гандзюк, яка критикувала обласне управління Національної поліції, інші органи влади та восени
2017 року у дописі на Facebook звинуватила начальника Управління захисту економіки Національної
поліції в області у вимаганні від міської влади хабара – 3% від сум усіх підрядів і тендерів.4
Свої сигнали отримали і журналісти-розслідувачі. 27 серпня 2018 р. Печерський районний
суд міста Києва задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про доступ до даних номеру
мобільного оператора, який належить Наталії Седлецькій, керівнику проекту антикорупційних
журналістських розслідувань «Схеми» та Христини Бердинських, журналістки видання «Новое
время». Суддя дозволив передати слідчим інформацію про дзвінки, зміст СМС-листування та місця
перебування. Рішення стосується періоду тривалістю 17 місяців (протягом 2016-2017 років). Такий
дозвіл дано в рамках кримінального провадження, фігурантом якого є Директор НАБ. Трансперенсі
Інтернешнл Україна вважала це тиском та загрозою для вільної журналістики.5 Виконавчий
директор Ярослав Юрчишин пояснив застосування за правилом 39 Регламенту Європейським судом
з прав людини заходів, котрі унеможливили б настання непоправних наслідків від порушення прав
людини тим, щоб Наталія Седлецька змогла підготувати повноцінну скаргу до ЄСПЛ.6
Деякі компанії, наприклад, Youcontrol, піддавались таким підходам до розслідування з боку
СБУ, які могли свідчити про наявність відмінних від бажання запобігти злочинним діям мотивам.
Трансперенсі Інтернешнл Україна відмічала неабияку роль YouControl у сприянні журналістам
та активістам, які викривають корупційні злочини. Завдяки систематизованому доступу до даних
державних реєстрів, який надає сервіс, вдалося виявити чимало корупційних зв’язків. А також –
привернути увагу суспільства до численних випадків зловживань та конфліктів інтересів посадових
осіб.7
Благодійний фонд «Пацієнти України» також потрапив під приціл правоохоронців. 11 жовтня
Луценко звинуватив активістів у «тотальній ненависті до влади» // Українська правда. – Режим доступу: https://www.
pravda.com.ua/news/2018/09/27/7193378/
2
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«Трансперенсі Інтернешнл Україна». – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/sekretariat-ti-zamovnyky-napadiv-na-aktyvistivpovynni-buty-pokarani/
3
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4
Батько померлої виступив 28 січня 2019 р. на засіданні створеної тимчасової слідчої комісії, наголосивши, що «…
замовників знає генпрокурор Луценко. Замовників знають в СБУ. Я впевнений, що замовників від самого початку знали в МВС.
Знали і мовчали…. Я знаю тільки одне: коли підозрюваний в організації вбивства, кримінальний авторитет, який нещодавно
вийшов із тюрми, співпрацює з головою Херсонської обласної ради, партійцем партії Батьківщина Владиславом Мангером,
коли кримінальний авторитет тісно співпрацює з головою Херсонської ОДА, партійцем Блоку Петра Порошенка, Андрієм
Гордєєвим, коли кримінальний авторитет тісно співпрацює з заступником Гордєєва – Євгеном Рищуком, ці люди мають зникнути
з політичного горизонту. Вони скомпрометовані назавжди... Для мене тепер партія Батьківщина – це партія вбивць моєї доньки.
Для мене тепер Блок Петра Порошенка – це партія вбивць моєї доньки».
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2017 р. слідчі Головного управління Національної поліції та Генеральної прокуратури України
прийшли з ухвалою Печерського суду про вилучення документів до офісу БФ «Пацієнти України».
Як повідомили активісти, Національна поліція та Генеральна прокуратура України звинувачували
керівництво організацій БФ «Пацієнти України» та БО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» у присвоєнні
коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Активісти
пов’язували такі кроки правоохоронців зі своєю роботою над просуванням реформи державних
закупівель ліків та передачі цієї функції міжнародним організаціям. Ця реформа, за підрахунками
Рахункової палати й антикорупційних організацій, щороку заощаджує Україні до 40% державного
бюджету на закупівлю ліків.1

1.4.2. Наявність в органах підрозділів, службових/посадових осіб,
до повноважень яких належать координація заходів із залучення
громадськості до заходів із запобігання та протидії корупції
Лідером з опрацювання звернень знову стало НАБ. За період з 01.01.2018 по 30.06.2018
рр. в НАБ надійшло 8740 звернень (у ІІ півріччі 2017 р. – 11731 звернень, у І півріччі 2017 р. –
8172 звернення). При цьому заяви, звернення, повідомлення про кримінальні правопорушення
юридичних осіб, державних органів, громадських організацій за період з 01.01.2018 по 30.06.2018
становили 17,3% (994 заяви від юридичних осіб та державних органів і 518 заяв від ГО). У
попередньому звітному періоді кількість звернень від юридичних осіб, державних органів та
громадських організацій була більшою і становила 28,6% від загальної кількості звернень або 3362
звернення в абсолютних показниках. Хоча у більшості випадків чинна процедура опрацювання заяв
і повідомлень про кримінальні правопорушення є раціональною та ефективною, РГК НАБ вважало
за необхідне наголосити на необхідності покращення системи взаємодії НАБ із заявниками, а також
підвищити рівень інформування громадськості щодо зазначеного питання із наданням відповідних
роз’яснень та рекомендацій. З цією метою РГК звернулася до НАБ з пропозицією провести
відповідну експертизу.2
Водночас, як повідомило НАЗК, протягом 2018 року на підставі отриманої від фізичних та
юридичних осіб, а також із ЗМІ та інших відкритих джерел інформації складено та направлено
до суду 471 протокол про адміністративні правопорушення, відповідно опрацьовано 1227
повідомлень від фізичних та юридичних осіб,3 980 повідомлень про можливі недостовірні відомості
в деклараціях.4 Переважна більшість протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, складені за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
а саме неповідомлення особою про наявність у неї реального конфлікту інтересів та вчинення дій/
прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів.5
Незважаючи на заяву НАЗК про опрацювання в 2017 році – 7486, а в 2018 році 2207 повідомлень
викривачів7, справа головних викривачів із самого НАЗК залишається без суттєвого прогресу і
не згадується в Національній доповіді. 14 листопада 2017 р. керівник департаменту фінансового
контролю НАЗК Ганна Соломатіна публічно оголосила про кримінальні правопорушення
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керівництва НАЗК: фальсифікацію перевірок електронних декларацій та злочини організованої
групи, яка складається зі службових осіб НАЗК та інших посадовців (дії щодо одержання
неправомірної вигоди в особливо великих розмірах). Наслідком стало звільнення викривачів, які
виступили спільно з Соломатіною, з НАЗК: Оксани Дивнич, завідувачки сектору внутрішнього
аудиту, Вадима Ніколаєва, керівника сектору запобігання та виявлення корупції та Петра
Петренка, співробітника сектору запобігання та виявлення корупції у НАЗК. Після передачі
справи Генеральним прокурором з НАБ до СБ, Служба безпеки України провела допити, однак
не поспішала скористатися отриманими свідченнями та оголосити підозру чиновникам, які
фігурували у заявах Соломатіної. Тривалий час відсутні судові рішення слідчих суддів про надання
дозволу на отримання СБ інформації та документів в НАЗК.1 Враховуючи публічні заяви іншої
судді-викривачки Лариси Гольник про підтримку і розуміння на рівні співробітників НАЗК, але
небажання керівних осіб НАЗК спілкуватись з нею2 та відсутність належної повноцінної допомоги
з боку НАЗК (крім визнання її порушених прав як викривачки та звернення НАЗК на адресу
голови Вищої ради правосуддя про вжиття заходів для притягнення до відповідальності голови
Октябрського районного суду)3, виникають обґрунтовані сумніви в якості опрацювання заявлених
2955 повідомлень викривачів.4
Механізмів відповідальності за відмову держави від співпраці з громадськістю або неналежного
виконання затверджених рішень, а так само можливостей для потужнішого залучення приватного
сектору, що також було серед минулих рекомендацій, не створено. Хіба що Рада бізнес-омбудсмена5
у щоквартальних звітах публікує оцінку виконання державною владою її системних рекомендацій.
Серед прикладів можна назвати системний звіт «Зменшення корупційних ризиків та створення умов
для залучення інвестицій в будівництві».6
20 провідних антикорупційних організацій здійснили спробу створити репутаційний механізм
відповідальності, коли презентували антикорупційний порядок денний для кандидатів у Президенти
і запропонували їм представити свої пропозиції щодо вирішення ключових проблем антикорупційної
політики: 1) повна втрата довіри суспільства до керівництва САП; 2) неспроможність менеджменту
НАЗК забезпечити виконання функцій інституції; 3) постійні атаки політичної еліти на НАБ; 4)
перетворення частини СБ в інструмент та провайдера корупції. Підписанти звернення виразили
готовність взяти участь в обговоренні подолання зазначених викликів.7
Цікаво, що громадськість долучилась і до допомоги уповноваженим особам (підрозділам) з
питань запобігання та виявлення корупції. Центр політичних студій та аналітики «Ейдос» розробив
у вересні 2018 року посібник для уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та
виявлення корупції, в якому описується правовий статус Уповноваженого підрозділу, гарантії
незалежності Уповноваженого підрозділу, оцінка корупційних ризиків, участь у підготовці
Антикорупційної програми, основні заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків,
моніторинг і контроль за здійсненням антикорупційних заходів, навчання працівників, надання
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консультацій та роз’яснень і багато іншого.1 Двотижневе навчання уповноважених осіб з питань
запобігання та виявлення корупції ЦОВВ за професійною програмою підвищення кваліфікації
з питань запобігання корупції проводилось і у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.2

1.4.3. Механізми залучення/відбору інститутів громадянського
суспільства до заходів із запобігання та протидії корупції, їх ротації
10 жовтня 2017 р. голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов заявив
про свій вихід зі складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НАЗК через
бажання влади встановити контроль над НАЗК та ігнорування закликів та звернень громадської
організації щодо проблем у НАЗК.3
НАЗК, яке отримало від урізаної конкурсної комісії п’ятого члена на виконання минулої
рекомендації, згадує «активну участь» Ради громадського контролю НАБ, і протиставляє їй
Громадські ради при НАЗК та НАВРУА, в тому числі через різні законодавчі повноваження.4
До речі, Центром політичних студій та аналітики «Ейдос» у вересні 2018 року представлені
методичні матеріали «Як підвищити спроможності громадських рад на здійснення громадського
контролю?».5 Дійсно, варто зауважити, що Рада громадського контролю НАБ пожвавила свою
діяльність і має вже четверте скликання, на відміну від Громадських рад при НАЗК та НАВРУА.
30 травня 2018 р. відбулися чергові, четверті, вибори до Ради громадського контролю НАБ, у яких
проголосувала 19381 особа. Свої кандидатури подали 40 представників громадських організацій.
6 червня 2018 р. на сайті Бюро оприлюднено остаточні результати голосування.6 Для проведення
Інтернет-голосування НАБ використало програмне забезпечення з відкритим кодом, що дозволило
користувачам слідкувати за перебігом голосування в режимі реального часу. Протокол голосування,
що містив закодовані дані щодо дій кожного користувача, був доступний публічно впродовж всього
часу волевиявлення. А відразу після його завершення частина даних по кожному користувачу була
розкодована, що дозволило всім кандидатам визначити та проаналізувати статистичні результати
голосування ще до моменту їх офіційного оприлюднення. Крім того, впродовж усього часу
голосування незалежний спостерігач – ГО «Електронна демократія» – здійснював моніторинг за
процесом Інтернет-голосування. За його результатами фактів, які б свідчили про штучне завищення
кількості голосів щодо 15 осіб, які здобули найбільшу підтримку серед виборців, не виявлено.7
Однак станом на кінець 2018 року8 подано 9 позовів щодо оскарження результатів виборів до Ради
громадського контролю НАБ різних скликань через так звану «накрутку» голосів, перевищення
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політичних студій та аналітики «Ейдос» – Режим доступу: http://eidos.org.ua/vydannya/posibnyk-dlya-upovnovazhenohopidrozdilu-osoby-z-pytan-zapobihannya-ta-vyyavlennya-koruptsiji/
2
У Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації розпочалося навчання за професійною програмою підвищення
кваліфікації з питань запобігання корупції // Офіційний сайт Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. – Режим доступу: http://www.centre-kiev.kiev.ua/news/bc-2017.shtml
3
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТІ УКРАЇНА ВИЙШОВ ЗІ СКЛАДУ КОМІСІЇ ПО ВІДБОРУ ЧЛЕНІВ НАЗК // Офіційний веб-сайт
Трансперенсі Інтернешнл Україна. – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/holova-pravlinnia-ti-ukraina-vyishov-zi-skladukomisii-po-vidboru-chleniv-nazk/
4
Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році. – С.36-37.
5
Методичні матеріали «Як підвищити спроможності громадських рад на здійснення громадського контролю?» // Офіційний
веб-сайт Центру політичних студій та аналітики «Ейдос». – Режим доступу: http://eidos.org.ua/vydannya/metodychni-materialyyak-pidvyschyty-spromozhnosti-hromadskyh-rad-na-zdijsnennya-hromadskoho-kontrolyu/
6
Результати рейтингового Інтернет-голосування за Раду громадського контролю при НАБ-2018 // Офіційний веб-сайт
НАБ. – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/novyny/rezultaty-reytyngovogo-internet-golosuvannya-za-radu-gromadskogo-kontrolyupry-nabu-2018
7
Вибори до РГК НАБ: офіційні результати / Офіційний веб-сайт Ради громадського контролю НАБ. – Режим доступу:
https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/vibori-do-rgk-nabu-ofitsiyni-rezultati
8
Суд відмовив у задоволенні позову щодо оскарження виборів до РГК НАБ / Офіційний веб-сайт Ради громадського
контролю НАБ. – Режим доступу: https://rgk-nabu.org/uk/courts/monitoring-sudiv/sud-vidmoviv-u-zadovolenni-pozovu-shchodooskarzhennya-viboriv-do-rgk-nabu
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повноважень НАБ при підготовці та проведенні конкурсу, голосування з тимчасово окупованої
території України та невпевненість у голосуванні саме громадян України.1
8 червня 2018 р. відбулося перше засідання РГК при НАБ четвертого скликання. Через
зростання кількості проваджень НАБ та інтенсивності звернень громадян до РГК при НАБ,
збільшення необхідності безпосередньої та систематичної комунікації громадянського суспільства
з НАБ та цивільного контролю за НАБ, великої потреби у системному моніторингу судових
процесів по справах, які ведуться НАБ, у 2017 році створений Секретаріат Ради громадського
контролю НАБ у вигляді громадської організації. Для запуску його роботи отримано фінансування
від Європейського фонду за демократію і у зв’язку з його формуванням проведено конкурс на
посади: керівник секретаріату, медіа-менеджер, юрист, монітор-аналітик, асистент, бухгалтер. Рада
громадського контролю заявляє, що жодних бюджетних коштів на підтримку роботи Секретаріату
не використовується і використовуватися не буде.2
Рада громадського контролю НАБ підтвердила високий рівень прозорості і професійності
процесу роботи НАБ з персоналом та відбору кандидатів. У І півріччі 2018 р. члени Ради взяли
участь у 36 засіданнях конкурсних комісій, провели 242 співбесіди з претендентами на посади в
НАБ, проаналізували інформацію з відкритих джерел і реєстрів стосовно 130 кандидатів. Також
члени РГК взяли участь у 6 засіданнях Дисциплінарної комісії НАБ. За їхньої участі комісія, серед
іншого, ухвалила рішення про притягнення до відповідальності двох працівників.
РГК при НАБ також виступила з заявою, що звинувачення від СБ та ГПУ на адресу НАБ у
проведенні спеціальних операцій під прикриттям із порушеннями законодавства виходять за рамки
справи, що розслідується Генпрокуратурою, базуються на викривлених та маніпулятивних фактах
та мають ознаки цілеспрямованої дискредитації НАБ і прямого перешкоджання реальній боротьбі
з корупцією.3
Не дивно, що відбувається системне переслідування членів РГК за їх активну позицію
у боротьбі з корупцією. Як сказано в офіційній заяві, члени Ради громадського контролю НАБ
постійно відчувають тиск з боку «друзів корупціонерів» – через необґрунтовані позови, скарги,
фейкові статті і навіть фізичну розправу. У мережі щотижня з’являються чергові маніпулятивні
і необґрунтовані матеріали щодо членів РГК на «зливних бачках», які одразу репостять адвокати
фігурантів справ НАБ, родичі обвинувачених і блогери з «касти».4
Окрім аналізу піврічних звітів про діяльність НАБ5 і надання задовільних висновків щодо
показників діяльності НАБ, Рада громадського контролю НАБ вивчила і висновки міжнародного
експертного аналізу діяльності НАБ6 і здійснюватиме моніторинг окреслених ризиків та вжитих
заходів щодо їх усунення, зокрема через проведення громадських експертиз як основної складової
механізму демократичного контролю, задля забезпечення сталого розвитку Бюро.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Влада здебільшого стала вважати представників громадянського суспільства вже повноцінними
ворогами, а не небезпечними опонентами. Публічна розправа над антикорупціонерами набирає
Все, що треба знати про оскарження онлайн-виборів до РГК / Офіційний веб-сайт Ради громадського контролю НАБ. –
Режим доступу: https://rgk-nabu.org/uk/news/blog/vse-shcho-treba-znati-pro-oskarzhennya-onlayn-viboriv-do-rgk
2
Про нас. Секретаріат // Офіційний веб-сайт Ради громадського контролю НАБ. – Режим доступу: https://rgk-nabu.org/uk/
diyalnist-rhk/sekretariat
3
Офіційна заява РГК щодо зриву розслідувань Бюро // Офіційний веб-сайт Ради громадського контролю НАБ. – Режим
доступу: https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/ofitsiyna-zayava-rgk-shchodo-zrivu-rozsliduvan-byuro
4
Офіційна заява РГК НАБ щодо дискредитаційної кампанії проти членів Ради // Офіційний веб-сайт Ради громадського
контролю НАБ. – Режим доступу: https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/ofitsiyna-zayava-rgk-nabu-shchodo-diskreditatsiynoi-kampaniiproti-chleniv-radi
5
Висновок РГК НАБ на звіт Національного антикорупційного бюро України // Офіційний веб-сайт Ради громадського
контролю НАБ. – Режим доступу: https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/visnovok-rgk-pri-natsionalnomu-antikoruptsiynomu-byuro-nazvit-nabu
6
Експертний аналіз діяльності Національного антикорупційного бюро України // Офіційний веб-сайт НАБ. – Режим
доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/page_uploads/25.04/nabu_assessment_report_ukr.pdf
1
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обертів. Подібний рівень «взаємодії» влади та громадянського суспільства є неприпустимим
і повністю повторює методи колишнього режиму. Владі необхідно припинити використовувати
силові, дискримінаційні законодавчі методи та залякування громадського сектору. Норми про
електронне декларування учасників антикорупційних програм з громадського сектору мають бути
терміново скасовані.
2. Правоохоронні органи мають активізувати розслідування випадків тиску та нападів на
активістів та журналістів, знайти винних та передати якісні матеріали справи до суду. Результатом
роботи Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування нападу на Катерину Гандзюк
та інших громадських активістів має стати оприлюднення прізвищ осіб, причетних до вбивств
та нападів на громадських активістів Тому тримісячний строк її роботи має бути подовжений
парламентом.
3. Формат роботи Ради громадського контролю НАБ, яка має найдовшу історію серед
антикорупційних громадських рад, доводить свою ефективність. Іншим громадським радам
рекомендується вивчити досвід діяльності Ради громадського контролю НАБ та взаємодії її з самим
НАБ. Переслідування членів Ради громадського контролю НАБ за їх активну антикорупційну
позицію мусить завершитись.
Необхідно розвивати регіональні громадські організації і вчити їх будувати коаліції та
взаємодіяти із владою над вирішенням спільних проблем задля більшого захисту від переслідувань.
4. Останні тренди у співпраці влади та громадськості здатні радикалізувати і без того поширену
в суспільстві ідею віддання переваги репресивним методам боротьби з корупцією. Цьому сприяє
майже відсутня ймовірність покарання за корупцію у свідомості пересічних українців. Слід
повернутись до підкреслення важливості системних рішень, тим паче, що механізми громадського
контролю сприймаються людьми позитивно. Особливо варто працювати над можливостями
діджиталізації надання державних послуг для реального залучення громадян до антикорупційних
заходів. Влада мусить утриматись від використання діалогу з громадянським суспільством для
відбілювання прийнятих нею неоднозначних рішень.
5. Ті, хто надають допомогу в протидії та запобіганні корупції (викривачі) досі не користуються
захистом, який би відповідав найкращим світовим практикам. Поточні гарантії держави є радше
декларативними і не передбачають механізму реагування на всі виклики, з якими зустрічаються
викривачі у реальному житті. Потрібно забезпечити захист таких людей та членів їх сімей,
прийнявши відповідний законопроект, що відповідав би міжнародним стандартам.

1.5. ФОРМУВАННЯ АТМОСФЕРИ НЕПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ
(О. Калітенко)
1.5.1. Наявність регулярних/періодичних інформаційних кампаній для:
• широкого загалу;
• публічних службовців;
• учнів шкіл та вищих навчальних закладів;
• інститутів громадянського суспільства та медіа;
• приватного сектору, у т.ч. бізнес-асоціацій;
• інших соціальних чи професійних груп.
В кінці грудня 2018 р. уряд визначив завдання з удосконалення комунікативної роботи органів
виконавчої влади, спрямоване на підвищення рівня інформування суспільства про діяльність
органів виконавчої влади, впровадження реформ та висвітлення актуальних питань реалізації
державної політики у різних сферах, що здійснюватимуться в рамках урядової комунікаційної
платформи «Єдиний голос». До цього в 2017 році затверджено урядову Стратегію антикорупційних
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комунікацій, Плани заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії
корупції на 2017 рік і 2018 рік.1
У 2017 році НАЗК відзвітувалось про проведення за підтримки ПРООН щорічної інформаційної
кампанії «Конфлікт інтересів: треба знати!», де в кожній з областей України та в м. Києві відбулись
три семінари-тренінги загального характеру (для державних службовців, посадових осіб місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів, посадових осіб
юридичних осіб публічного права), та спеціалізованого характеру (для уповноважених з питань
запобігання та виявлення корупції, працівників системи безоплатної первинної правової допомоги,
представників громадських організацій, які працюють у сфері запобігання та протидії корупції).
Загальна кількість учасників семінарів-тренінгів становила у 2017 році 5073 особи.2
Так само НАЗК провело 42 тренінги з основних засад антикорупційного законодавства для
уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у м. Києві та регіонах
у 2017 році, зокрема, на теми: «Підготовка антикорупційних програм та практичні аспекти оцінки
корупційних ризиків»; «Окремі превентивні антикорупційні механізми: засади антикорупційної
політики в Україні, робота уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення
корупції, спеціальна перевірка, захист викривачів»; «Механізми запобігання корупції»; «Електронне
декларування». У цих тренінгах взяли участь 1150 працівників державних органів та посадових
осіб місцевого самоврядування.3
У 2018 році таких тренінгів для уповноважених осіб (підрозділів) з питань запобігання та
виявлення корупції, юридичних та кадрових служб державних органів проведено 24, у м. Києві та
регіонах, на теми: «Електронне декларування» та «Правові аспекти організації роботи із запобігання
корупції».4 Хоча головною метою цих навчань було надання практичних рекомендацій, роз’яснень
щодо основних засад здійснення антикорупційної діяльності, а також проведення професійної
підготовки уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, проте на
круглому столі «Під «захистом» НАЗК», який організувала ГО «Антикорупційний штаб» восени
2018 р., найбільше критики на адресу НАЗК лунало саме від уповноважених з питань запобігання
корупції, які найбільше залежать від НАЗК, адже є де-факто «філіалами» Агентства в державних
органах.
Уповноважені були вкрай стурбовані тим, що НАЗК фактично ігнорує їхні потреби і запити. За
їх словами, наразі ніхто з Агентства не збирає зворотного зв’язку і не цікавиться, що відбувається
в різних державних структурах і регіонах; додзвонитися до НАЗК неможливо, а письмові запити
розглядають як звернення громадян – 30 днів. Це сильно обмежує спроможність уповноважених
виконувати свої функції, особливо в період подачі декларацій. «При цьому на прохання пояснити
як діяти, якщо закон прописаний не чітко або не повно, співробітники НАЗК замість рекомендацій
просто «копіпастять» витяги з цього самого закону. Ефективність такої комунікації близиться до
нуля. В роботу уповноважених НАЗК забиває цвяхи...», – прокоментувала одна із уповноважених.
Інша представниця державного підприємства відмітила, що досі не може отримати юстованої
відповіді від НАЗК щодо суб’єктів декларування в державних підприємствах.5 Таким чином,
хоча минула рекомендація по розробці навчального курсу щодо практичних аспектів запобігання
корупції частково виконана, їх ефективність та позиція Агентства наражається на суттєву критику
працівників державних органів, для яких вони призначені.
Іншими цільовими аудиторіями тренінгів для НАЗК у 2018 році стали:
- військові та правоохоронці у зоні АТО;
1
Деякі питання удосконалення комунікативної роботи органів виконавчої влади. Розпорядження Кабінету Міністрів від
12 грудня 2018 р. №985-р / Офіційний веб-сайт Кабінету Міністрів України – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/
deyaki-pomunikativnoyi-roboti-organiv-vikonavchoyi-vladi
2
Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році. – С.39.
3
Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році. – С.39-40.
4
Підсумки роботи НАЗК у 2018 році. Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК // Facebook. – Режим
доступу: https://www.facebook.com/NAZKgov/photos/a.1070146733045250/2061742487218998/?type=3&theater
5
Янченко Г. Уповноважені з питань запобігання корупції різко розкритикували НАЗК. // Українська правда. – Режим
доступу: https://blogs.pravda.com.ua/authors/yanchenko/5be430b7d1150/
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- приватні і публічні кампанії (щодо питань доброчесності та комплаєнсу);
- центральні та регіональні ЗМІ (воркшоп з антикорупційної грамотності);
- студенти (публічні лекції щодо роз’яснення антикорупційного законодавства та здійснення
превентивних антикорупційних заходів);
- голови районних державних адміністрацій (щодо етики та доброчесності, запобігання та
врегулювання конфліктів інтересів) тощо.1
Агентство не оприлюднювало належних інформаційних повідомлень щодо оцінки ефективності
таких навчальних активностей.
На іншому фронті, 20 вересня 2018 р. в Національному юридичному університеті імені
Ярослава Мудрого відбулася зустріч представників НАБ, САП та Ради громадського контролю НАБ
з понад 200 студентами різних спеціальностей. Учасники заходу говорили про те, чому так мало
«посадок»; як поводитися, коли у тебе вимагають хабар; як добитися успіху в суді тощо.2
НАБ, у свою чергу, напередодні Міжнародного дня боротьби з корупцією у 2018 році зробило
п’ять відеороликів «Боротись з корупцією може кожен». Одне з відео – про корупцію в освіті, як ексзаступник Міністра освіти та науки України викрив недоброчесну ректорку вишу, яка наполегливо
пропонувала йому хабара. Це розслідування було одним із перших у роботі детективів НАБ і вже майже
два роки як передано до суду. Герой відео Андрій Гевко терпляче чекає вироку суду і закликає усіх не
мовчати про корупцію.3 Друге відео – про боротьбу з корупцією в школах,4 третє – в бізнесі,5 четверте –
в сфері будівництва,6 п’яте – при закупівлі ліків для важкохворих.7 У 2017 році НАБ впроваджувало
кампанію щодо необхідності запуску Антикорупційного суду «Зволікання = Безкарність».
Міністерство інформаційної політики України в грудні 2018 р. підготувало відеоролік «Відмовся
від побутової корупції. Змінюйся!», і забезпечувало його ротацію як соціальної реклами на
загальнонаціональних телеканалах, сприяло у трансляції цих роликів перед сеансами кінофільмів у
провідних кінотеатрах країни, на медіа площинах залу офіційних делегацій, а також у вестибюлях,
на вокзалах, станціях, інших приміщеннях масового скупчення людей «Української залізниці»,
рухомому складі поїздів «Інтерсіті» і офіційних підвідомчих веб-ресурсах.8
До цього, у кінці 2017 р. Міністерство інформаційної політики України та українське
представництво глобальної антикорупційної мережі Transparency International на основі
меморандуму про співпрацю, запустили інформаційну кампанію проти корупції #ЯнеДаю
#IDontBribe, яка формувала нульову толерантність до корупції серед українців в рамках діяльності
комунікаційної платформи «Декорупція».9 У кампанії вирішено наголосити на особистій
відповідальності кожного за вибір давати чи не давати хабарі, запитати в українця, чому він потурає
корупції та зібрати позитивні історії людей, які їй протидіють, аби довести – таких людей багато.
Люди жваво відгукнулися флешмобом у соціальних мережах #ЯнеДаю #IDontBribe, який зібрав
понад сотню історій відмови від корупції, у ЗМІ було 118 згадок про кампанію. У другій хвилі
1
Підсумки роботи НАЗК у 2018 році. Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК // Facebook. – Режим
доступу: https://www.facebook.com/NAZKgov/photos/a.1070146733045250/2061742723885641/?type=3&theater
2
«Комунікуйте і не галасуйте»: зустріч зі студентами-правниками // Офіційний веб-сайт Ради громадського контролю
НАБ. – Режим доступу: https://rgk-nabu.org/uk/news/rhk/komunikuyte-i-ne-galasuyte-v-kharkovi-zi-studentami-pravnikamizustrilisya-antikoruptsioneri
3
Історія антикорупціонера. Андрій // Офіційна сторінка НАБ у Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/
nabu.gov.ua/videos/271245677081560
4
Історія антикорупціонера. Альона // Офіційна сторінка НАБ у Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/
nabu.gov.ua/videos/313588406149173/
5
Історія антикорупціонера. Сергій // Офіційна сторінка НАБ у Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/nabu.
gov.ua/videos/204158193795651/
6
Історія антикорупціонера. Віталій // Офіційна сторінка НАБ у Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/
nabu.gov.ua/videos/462151684311423/
7
Історія антикорупціонера. Ольга // Офіційна сторінка НАБ у Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/nabu.
gov.ua/videos/361383384624056/
8
Відмовся від побутової корупції // Офіційний веб-сайт Міністерства інформаційної політики. – Режим доступу: mip.gov.
ua/news/2901.html
9
МІП та Transparency International формуватимуть нульову толерантність до корупції серед українців // Офіційний вебсайт Міністерства інформаційної політики. – Режим доступу: http://mip.gov.ua/news/2138.html
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кампанії відомі особистості – Тетяна Даниленко, Сергій Жадан, Майкл Щур – розповіли з білбордів
про своє власне ставлення до хабарів і про те, що «Корупції немає виправдань!». Кампанія з’явилась
на 406 площинах зовнішньої реклами у 23 містах, 2 радіороліки вийшли 582 рази на радіостанціях,
3 відеороліки побачили 11,5 мільйонів людей по телебаченню та отримали 397 тисячі переглядів
у YouTube. За результатами соціологічного опитування, 22% українців бачили та запам’ятали
кампанію, і ще 56% оцінювали її позитивно.1
В рамках інформаційної кампанії «Корупціонер обкрадає саме тебе», яка здійснюється
програмами USAID #ВзаємоДія! та USAID «Долучайся!» та у партнерстві з Transparency International
Україна, Центром протидії корупції та CASE Ukraine, з’явилися відео-, радіоролики та постери 2
щодо корупції в медичних закладах та дитячих садках. Адже це – сфери з високим корупційним
ризиком, і водночас на них йде чималий відсоток наших податків. Завдяки онлайн-сервісу depodatky.
org.ua українці можуть дізнатися, скільки їхніх грошей йде до бюджету і яку частину з них крадуть
корупціонери. Також там можна побачити типові схеми розкрадання державного бюджету. Головна
мета – пояснити українцям, що корупціонери крадуть не міфічні державні гроші, не «чиїсь» кошти,
а сплачені саме громадянами податки. Бо за даними соціологічних опитувань Фонду «Демократичні
ініціативи», українці замало знають про податки і кожен четвертий думає, що не сплачує податки
взагалі. Кожен громадянин може побачити, на що ці гроші можуть перетворитися – корисні для
жителів речі або речі на благо корупціонера.3
Інша інформаційна кампанія громадянського суспільства мала назву «Вони самі не прилетять».
Її мета – нагадати напередодні Глобального форуму з повернення активів українській владі, що без
її зусиль активи, вкрадені злочинним режимом Януковича, самотужки не повернуться в державу,
аби українські правоохоронці не зупинялися в розслідуваннях корупційних злочинів Януковича та
його оточення. Сітілайти можна було побачити в Києві у 2017 році.4
Пілотні інформаційні кампанії відбувались і у регіонах. Перший точковий проект Трансперенсі
Інтернешнл Україна стартував у місті Боярка Київської області. Як виявилося зі спілкування з
представниками місцевої влади, при зіткненні з корупційними зловживаннями жителі Боярки готові
скаржитися в соціальні мережі, але не повідомляють про такі випадки правоохоронним органам чи
уповноваженим представникам у місцевій раді.
Причин цьому є кілька: відсутність віри в справедливе розслідування, небажання витрачати
час на кабінетні війни чи незнання, до яких чиновників у місцевій раді можна звернутися. Так і
з’явилася мета кампанії «Скаржитись сюди» – повідомити жителів Боярки про найбільш простий та
ефективний спосіб поскаржитись на корупцію: залишаєте заяву на сайті міськради – її розслідують
компетентні спеціалісти. Аби комунікація максимально резонувала з досвідом міських жителів,
міська влада Боярки виокремила ті сфери, де найімовірніше можна зіштовхнутися з корупцією –
непрозору процедуру прийому дітей у дитсадок та затягування видачі дозвільної документації для
міського бізнесу. Відповідно і героями двох відеороликів стали підприємець Федір, якому не видають
необхідні йому документи, вимагаючи винагороду; та Алінка, чию дитину не хочуть приймати в
садок без хабара. Вони скаржаться на корупцію у Фейсбуці, однак подальший розвиток сюжету не
без гумору доводить: хибно сподіватися, що Фейсбук прийде і розбереться з цією ситуацією. Міська
рада Боярки поширила ці 2 відеороліки у своїх соцмережах, також їх транслювали на місцевому
телебаченні. Ще одна складова кампанії – білборди на вулицях та постери в ліфтах житлових
будинків про безкоштовність послуг у ЦНАП.5
Річний звіт Трансперенсі Інтернешнл Україна за 2017 рік // Офіційний веб-сайт Трансперенсі Інтернешнл Україна. –
Режим доступу: https://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2018/08/Richnyi-zvit-TI-Ukraina-2017.pdf
2
Кампанія також з’явилась у лютому 2019 року на 294 площинах зовнішньої реклами у 7 містах України.
3
Корупціонер обкрадає саме тебе: в Україні запустили інфокомпанію про податки // Офіційний веб-сайт Трансперенсі
Інтернешнл Україна. – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/koruptsioner-obkradaye-same-tebe-v-ukrayini-zapustylyinfokampaniyu-pro-podatky/
4
«Вони самі не прилетять»: ТІ Україна запустила нову кампанію // Офіційний веб-сайт Трансперенсі Інтернешнл Україна. –
Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/vony-sami-ne-pryletiat-ti-ukraina-zapustyla-novu-kampaniiu/
5
«Пишіть нам! Розберемося!». У Боярці стартувала антикорупційна кампанія // Офіційний веб-сайт Трансперенсі
Інтернешнл Україна. – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/pyshit-nam-rozberemosia-u-boiartsi-startuvala-antykoruptsiinakampaniia/
1
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1.5.2. Види інформаційних кампаній:
• розповсюдження друкованих матеріалів (які органи, як багато, як часто, яка цільова
аудиторія, яким чином використані);
• поширення інформації через засоби масової інформації (інтерв’ю, статті в ЗМІ, рекламні
кампанії – регулярність та цільова аудиторія);
• семінари, круглі столи (цільова аудиторія, регулярність);
• навчальні програми для різних цільових аудиторій, їх регулярність;
• розмір видатків на заходи із проведення антикорупційних кампаній;
• ефективність інформаційних кампаній, наявність досліджень ефективності кампаній.
Національне агентство з питань запобігання корупції за підтримки Програми розвитку ООН в
Україні та спільно з громадським проектом масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» створили
три безкоштовні навчальні онлайн-курси для посадовців, представників громадськості та експертів:
9 грудня 2018 р. розпочався інтерактивний курс «Антикорупційні програми органів влади»; 8 січня
2019 р. – поглиблений онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»; 21
січня 2019 р. – Онлайн-курс «Декларуй доброчесно!»1. У 2018 році продовжувалося проведення
безкоштовного навчального онлайн-курсу «Конфлікт інтересів: треба знати!», який стартував 9
грудня 2017 р. на платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» та у якому взяло участь
більше 40 тис. слухачів.2 Також на «Prometheus» стартував курс «Дослідження корупції: Як це
працює?», який має допомогти аналітикам, дослідникам, журналістам-розслідувачам, активістам та
всім охочим одержати потрібні знання та практичні навички. Його створено за фінансової підтримки
«Ініціативи з розвитку аналітичних центрів», яку виконує Міжнародний фонд «Відродження» у
партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для Європи (OSIFE) за фінансової підтримки
Посольства Швеції в Україні.3
12 грудня 2018 р. у НАЗК пройшов день відкритих дверей для школярів. Антикорупційний урок:
«Що робить НАЗК і що можуть зробити діти, щоб запобігати корупції», прослухали учні старших
класів шкіл 9 з 10 київських районів. НАЗК навчало виявляти корупційні явища у повсякденному
житті, обговорені окремі приклади, як доброчесність однієї людини зупиняє корупційні прояви, не
дозволяючи їм поширюватись, тощо.4 У березні 2018 р. НАЗК уклало меморандум з МОН щодо
поглиблення, розширення і оновлення знань з питань дотримання антикорупційного законодавства
у закладах вищої освіти. Йдеться про спільну роботу над створенням та поширенням роз’яснень у
вишах з питань запобігання корупції, проведення відповідних виховних, освітніх та наукових заходів.5
Вже третій рік поспіль з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією близько 200 шкіл
провели антикорупційні уроки, використовуючи матеріали, розроблені студією онлайн освіти EdEra
та Програми розвитку ООН в Україні. 2018-го року для учнів та вчителів за участі громадських
антикорупціонерів підготовлені матеріали про природу, розслідування та викриття корупції, а також
про механізми подолання корупції в освітньому процесі.6
Для відзначення Міжнародного дня боротьби з корупцією у 2017 році ключові антикорупційні
програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) запросили молодих лідерів до
обговорення питань, пов’язаних із запобіганням корупції у повсякденному житті. 8-9 грудня
1
Розпочато реєстрацію на 3 онлайн-курси щодо заповнення е-декларацій, конфлікту інтересів та розробки антикорупційних
програм // Офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/news/rozpochato-reyestraciyu-na-3-onlayn-kursyshchodo-zapovnennya-e-deklaraciy-konfliktu-interesiv
2
Національне агентство з питань запобігання корупції – НАЗК // Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/
NAZKgov/posts/2086077848118795
3
Онлайн-курс «Дослідження корупції: Як це працює?» // Prometheus. – Режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/
courses/course-v1:IRF+CSHW101+2018_T1/about
4
НАЗК формує культуру доброчесності у старшокласників // Офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим доступу: https://nazk.
gov.ua/news/nazk-formuye-kulturu-dobrochesnosti-u-starshoklasnykiv
5
МОН і НАЗК проведуть у вишах антикорупційну роботу // Портал «Освіта». – Режим доступу: https://osvita.ua/vnz/60359/
6
Антикорупційний урок // Офіційний веб-сайт студії онлайн-освіти EdEra. – Режим доступу: https://www.ed-era.com/
anticorr/
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2017 р. 150 молодих лідерів з усієї України зібрались у Києві. Вони взяли участь у дебатах на
тему «Громадяни несуть більшу відповідальність за боротьбу з корупцією, ніж державні органи»
і разом з послом США в Україні Марі Йованович – в антикорупційному квесті, під час якого були
змушені робити продуманий вибір, пов’язаний з реальними проблемами корупції, з якими вони вже
стикаються чи незабаром зіткнуться у своєму повсякденному житті.1
В квітні 2018 року Програма розвитку ООН в Україні, #USAID_ВзаємоДія!, #USAID_
Долучайся! та Міжнародний фонд «Відродження» провели вже четверту Антикорупційну школу
для активістів, які готові долучитися до боротьби з корупцією та поширення принципів прозорості
і підзвітності, реалізації антикорупційної реформи, формування культури несприйняття корупції.
Учасники схвально відгукуються про її результати.2 20 студентів з усієї України проходили протягом
6-10 серпня у Києво-Могилянської академії Літню школу ACREC з дизайну та написання аналітики
у сфері протидії корупції.3
Програма розвитку ООН в Україні на прикладі трьох молодих людей – учасників табору
«Студенти проти корупції», коли восени 2017 року стартував другий етап кампанії спільно з НАБ,
розповіла про три креативні способи подолати корупцію в освіті: антикорупційні вистави, квест та
створення спільнот для захисту викривачів.4
У другому етапі інформаційно-просвітницької кампанії «Студенти проти корупції» НАБ та
Програма розвитку ООН в Україні вирішили зосередитись на інтерактивній дискусії. За відгуками
студентів, такий формат був дієвим інструментом інформування та мотивації. Аналіз анкетвідгуків ілюструє це в цифрах: 65% опитаних студентів у восьми містах України зазначили, що
довіряють НАБ, а 81% за результатами заходів відзначили зростання рівня своєї обізнаності
про роботу антикорупційних органів. Завдяки зростанню обізнаності зростає і довіра до роботи
антикорупційних органів загалом та НАБ зокрема. Адже 75% студентів відзначили, що рівень їх
довіри до новостворених антикорупційних органів збільшився або не змінився, а більш ніж 35%
виявляють цікавість до інформації про можливість їх залучення до громадської діяльності у сфері
боротьби з корупцією.5
Інтерактивним був і «Парк корупції», який виграв найпрестижнішу європейську нагороду в
галузі дизайну Red Dot Award: Product Design. За 25 днів, які працював Парк, проект відвідало
понад 30 тис. людей з 28 країн світу. 251 екскурсію, 20 безкоштовних лекцій та зустрічей провели в
лекторії для відвідувачів спеціально запрошені гості. В Парку всі бажаючі висадили антикорупційну
алею зі 140 дерев: саме таку кількість справ НАБ на той момент передала до суду. Медіа-покриття
Парку сягнуло більше 100 млн контактів. Тільки в Україні про Парк вийшло понад 500 публікацій
у ЗМІ. Команда проекту складалась з понад 130 людей. Одночасно над Парком працювали 12
команд. Мешканці 15 міст України надіслали запит на проведення Парку в їхньому місті. Також
організатори отримали запит на адаптацію та перевезення Парку до США, Іспанії та Литви. Наразі
Антикорупційна ініціатива ЄС в Україні розглядає можливість експонування Парку в ще одному
українському місті.6
Представник Трансперенсі Інтернешнл Україна Олександр Калітенко разом з Центром
Солідарності та ГО «Трудові ініціативи» підготували у 2017 році перший електронний посібник
викривача корупції, в якому описані практичні аспекти захисту викривачів. Автори висвітлюють
Міжнародний день боротьби з корупцією разом з молодими лідерами // Офіційний веб-сайт Українського кризового
медіа-центру. – Режим доступу: http://uacrisis.org/ua/63029-fighting-corruption-day
2
Костюкевич Р. Feedback по гарячих слідах Антикорупційна Школа ПРООН // Facebook. – Режим доступу: https://www.
facebook.com/r.m.kostiukevych/posts/1746282332118101
3
Успішно завершено Літній інтенсив «Як досліджувати корупцію? Аналітика, що впливає на антикорупційну політику»
// Офіційний веб-сайт ACREC. – Режим доступу: https://acrec.org.ua/news/uspishno-zaversheno-litnij-intensyv-yak-doslidzhuvatykoruptsiyu-analityka-scho-vplyvaje-na-antykoruptsijnu-polityku/
4
Три креативні способи подолати корупцію в освіті // Блог Програми розвитку ООН в Україні . – Режим доступу: https://
undpukraine.exposure.co/post-320204
5
Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році. – С.42.
6
Парк корупції підводить підсумки роботи. Перший інтерактивний проект про корупцію та боротьбу з нею завершив
свою роботу. // Офіційна сторінка Парку корупції у Facebook. – Режим доступу: https://www.facebook.com/CorruptionPark/
posts/237081173751964
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важливість зусиль громадянського суспільства, спрямовані на захист викривачів корупції, свободи
асоціації на робочому місці, а також свободи ЗМІ розслідувати та розголошувати корупційні
схеми, виявлені працівниками та викривачами корупції.1 Близько 300 друкованих примірників
розповсюджено на профспілкових тренінгах та інших зібраннях, а сам посібник переглянули більше
5 тис. разів. Посібник передрукувала на власному сайті Національна поліція.
Трансперенсі Інтернешнл Україна запустила міні-кампанію в соціальних мережах «Викривачі
змінюють світ: що не так з Україною?» з сімома історіями про перемоги викривачів з США,
Чехії, Швейцарії, Словаччини, Угорщини та Німеччини. В подальшому, у 2018 році, ТІ Україна
оприлюднила 43 антикорупційні інструкції щодо того, як діяти при виникненні найбільш типових
корупційних ситуацій, 42 відповіді юриста на питання правового характеру, опрацювала 133
повідомлення, що надійшли від викривачів та інших осіб, які стверджували про порушення
законодавства.
У системі безоплатної правової допомоги в 2017 році проведено антикорупційну інформаційну
кампанію, спрямовану на три основні цільові групи – клієнтів системи, адвокатів, які співпрацюють
із нею, та працівників центрів з надання БВПД усіх рівнів, включаючи бюро правової допомоги.
У кожному центрі розміщені плакати з інформацією про можливі корупційні ризики/ситуації
конфлікту інтересів, з якими можуть зіштовхнутися клієнти. Для них та адвокатів підготовлені
й спеціальні пам’ятки з інформацією про можливі корупційні ризики та контакти для зворотного
зв’язку (повідомлення про відповідні факти, якщо такі матимуть місце). Для працівників бюро
правової допомоги розроблені окремі пам’ятки.2
ГО «Антикорупційний штаб» підготувало посібник, що дозволяє ефективно проводити
моніторинг та аналіз електронних декларацій чиновників,3 а юристи ГО «Інститут розвитку
регіональної преси» Олександр Волошин та Людмила Панкратова – практичну інструкцію з
перевірки декларацій посадовців.4
Громадськість та медіапартнери надавали інформаційну підтримку фестивалю «Кіно проти
корупції», який є частиною спільного проекту Goethe-Institut в Україні та Федерального агентства
Німеччини з громадянської освіти. Його мета – показати знайому українцям проблему як
загальнолюдське явище, з яким варто боротися. У день відкриття фестивалю у столиці відбулась
панельна дискусія «Медіа у протидії корупції» з гостями з Німеччини та Румунії, українськими
журналістами-розслідувачами та очільниками антикорупційних громадських організацій.
Фестиваль тривав у 6 містах України: Києві, Кривому Розі, Полтаві, Сєвєродонецьку, Житомирі та
Запоріжжі. До програми увійшли показ фільмів-розслідувань від українських журналістів та шість
європейських фільмів, які досліджують природу корупції. Усі покази були безкоштовними.5

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. У 2017-2018 роках проведення інформаційних та навчальних кампаній суттєво пожвавилось.
Слабкою ланкою залишається відсутність інформації про ефективність тих заходів, які проводить
держава. Необхідно здійснювати моніторинг та оцінку проведених заходів, щоб уникати їх
організації «для галочки».
2. Проте мета проведення антикорупційних заходів ще не досягнута. Велика частина громадян
і досі не розбираються в антикорупційній реформі та власних правах і виправдовують корупцію.
Посібник викривачам корупції // Електронний ресурс «Викривачі» . – Режим доступу: http://vykryvachi.trudovi.org
Антикорупційна інформаційна кампанія у системі безоплатної правової допомоги // Офіційний веб-сайт Координаційного
центру з надання правової допомоги. – Режим доступу: https://legalaid.gov.ua/ua/holovna/178-hruden-2017/2161-antykoruptsiinainformatsiina-kampaniia-u-systemi-bezoplatnoi-pravovoi-dopomohy
3
Посібник для моніторингу електронних декларацій посадовців і визначення потенційних порушень // Офіційний вебсайт ГО «Антикорупційний штаб». – Режим доступу: http://shtab.net/news/posibnuk-1/
4
«Реальний» алгоритм перевірки електронних декларацій // Офіційний веб-сайт ГО «Інститут розвитку регіональної
преси». – Режим доступу: https://irrp.org.ua/realniy-algoritm-perevirki-elektronnih-deklaratsiy-vid-yuristiv-irrp/
5
Під час фестивалю «Кіно проти корупції» відбудеться дискусія за участі іноземних експертів // Офіційний веб-сайт
Трансперенсі Інтернешнл Україна. – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/news/pid-chas-festyvaliu-kino-proty-koruptsiividbudetsia-dyskusiia-za-uchasti-inozemnykh-ekspertiv/
1
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Залучення неурядового сектору до державних інформаційних кампаній є гарною практикою і
мусить практикуватись частіше, особливо для пошуку інноваційних форматів їх реалізації.
3. Більшість населення не вважає корупцією пропонування хабарів на індивідуальному рівні.
Побутова корупція визнається ним набагато менш шкідливою для суспільства. У майбутньому варто
проводити більше інформаційних кампаній, націлених на висвітлення ціни побутової корупції.
4. Бізнес також почав долучатись до проведення медіа-кампаній на тему корупції. Держава
і громадський сектор мають підтримувати таке бажання та допомагати в їх організації,
залежно від наявних ресурсів та досвіду. Слід продовжувати позитивну практику з розробки
неурядовими організаціями та бізнесом навчальних посібників з різних антикорупційних тем, які
доповнюватимуть наявні продукти держави і працюватимуть на синергію зусиль заради досягнення
єдиної цілі.

1.6. СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ІНСТИТУЦІЇ З ПИТАНЬ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
(А. Марчук)
Потреба наявності органів, до повноважень яких належать питання антикорупційної політики,
випливає, зокрема, із положень статей 5, 6 Конвенції ООН проти корупції, які вимагають від
кожної держави-учасниці цієї Конвенції забезпечити «…наявність органу або, у належних
випадках, органів, які здійснюють запобігання корупції за допомогою таких засобів, як: a)
проведення політики, згаданої в статті 5 цієї Конвенції, і, у належних випадках, здійснення нагляду
та координації реалізації такої політики; b) розширення та поширення знань з питань запобігання
корупції».

1.6.1. Наявність органів, відповідальних за:
• розробку політики, координацію її впровадження іншими органами влади;
• координацію відносин у сфері антикорупційної політики з громадянським суспільством
та іноземним партнерами;
• оцінку ефективності впровадження заходів антикорупційної політики;
• експертне та аналітичне забезпечення антикорупційної політики, у т.ч. аналіз
статистичних даних, проведення досліджень та аналіз стану справ із корупцією;
• розробку пропозицій щодо змін до законодавства у частині удосконалення
антикорупційної політики;
• проведення інформаційних кампаній, поширення антикорупційних знань.
Із 2016 р. ключовою інституцією з питань антикорупційної політики стало Національне
агентство з питань запобігання корупції, яке перебрало на себе повноваження, що раніше були
розосереджені між різними інституціями. Серед іншого, НАЗК уповноважене:
- формувати та реалізовувати державну антикорупційну політику;
- розробляти проекти нормативно-правових актів з цих питань;
- проводити аналіз стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних
інституцій у цій сфері;
- проводити аналіз статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації;
- організовувати проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;
- розробляти проект Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання,
здійснювати моніторинг, координацію та оцінку ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
- готувати та подавати до КМ проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної
політики;
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- формувати та реалізовувати антикорупційну політику, розробляти проекти нормативноправових актів з цих питань;
- інформувати громадськість про здійснювані НАЗК заходи щодо запобігання корупції;
- реалізовувати заходи, спрямовані на формування у свідомості громадян негативного ставлення
до корупції;
- залучати громадськість до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;
- координувати виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації
антикорупційної політики;
- співпрацювати з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та
міжнародними організаціями в межах своєї компетенції.
Таким чином, у компетенції НАЗК перебувають ключові повноваження щодо формування та
реалізації державної антикорупційної політики і проведення просвітницької діяльності.
Ще одним органом у сфері антикорупційної політики є Національна рада з питань
антикорупційної політики (НРАП). Вона має статус консультативно-дорадчого органу при
Президентові України і мала би виконувати загальну координаційну роль щодо формування
та реалізації антикорупційної політики. Серед завдань, які покладаються на НРАП – підготовка
та подання Президентові України пропозицій щодо визначення, актуалізації та вдосконалення
антикорупційної стратегії; здійснення системного аналізу стану запобігання і протидії корупції,
ефективності реалізації антикорупційної стратегії; підготовка та надання Президентові України
узгоджених пропозицій щодо поліпшення координації, взаємодії суб’єктів у цій сфері; оцінка стану
та сприяння реалізації рекомендацій GRECO, ОЕСР, інших провідних міжнародних організацій,
підвищення ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері; сприяння науковометодичному забезпеченню з питань запобігання і протидії корупції.
Засідання НРАП мали б відбуватись не рідше одного разу на два місяці, але на практиці цього не
відбувається: з часу призначення її членів у 2015 р. відбулось лише чотири засідання, останнє з яких
датується 8 грудня 2016 р. Таким чином, наразі Національна рада з питань антикорупційної
політики, незважаючи на свою важливу координаційну роль та високий політичний рівень,
є фактично недіючим органом.
Проблемою є також нечіткість розмежування функцій та повноважень у сфері антикорупційної
політики між НАЗК та НРАП, що детальніше описано нижче у цьому розділі. Наявність такого
«накладання» повноважень загалом є негативною і не відчувається виключно через відсутність
будь-якої активної діяльності НРАП. Розв’язати цю проблему рекомендували у попередньому
звіті ОЕСР у 2015 р.: розглянути можливість передати функції секретаріату НРАП до НАЗК, що
дозволило б частково усунути це накладення завдань1. Ця рекомендація видається актуальною
дотепер.
Верховна Рада уповноважена визначати засади державної антикорупційної політики, а
також затверджувати й оприлюднювати щорічну національну доповідь щодо реалізації засад
антикорупційної політики. Крім того, на особливу увагу заслуговує Комітет ВР з питань
запобігання та протидії корупції. Саме до його предмету відання належать питання формування
та реалізації антикорупційної політики2.
Кабінет Міністрів має схвалювати та спрямовувати до ВР проект національної доповіді щодо
реалізації заходів антикорупційної політики; затверджувати Державну програму щодо реалізації
засад державної антикорупційної політики. На практиці Уряд також спрямовує до ВР законопроект,
яким пропонується визначити засади державної антикорупційної політики.
Раніше в Україні існувала посада Урядового уповноваженого з питань антикорупційної
політики, однак, з огляду на низьку ефективність цього інституту, із врахуванням рекомендацій

Антикоррупционные реформы в Украине. 3-ий раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с
коррупцией (ОЕСР, 2015). – Режим доступу: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/ukraine-round-3-monitoring-report-rus.pdf
2
Постанова ВР «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України восьмого скликання»,
04.12.2014 р., №22-VIII.
1
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громадськості та міжнародних експертів, у серпні 2016 р. її остаточно ліквідовано після визначення
нової структури Секретаріату КМ1.
Міністерство юстиції станом на кінець 2018 р. також не має безпосередніх повноважень у
сфері формування та реалізації державної антикорупційної політики, окрім як дотичного до цього
повноваження щодо проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.
Детальніше – у розділі 2.3.1. цього Звіту.
У серпні 2017 р. Уряд схвалив Стратегію комунікацій у сфері запобігання та протидії
корупції, яка спрямована на формування «нульової толерантності» до корупції серед суспільства,
а її виконавцями у щорічних планах заходів зазначаються усі ЦОВВ, ГПУ, НАБ, Міністерство
інформаційної політики, Міжвідомча робоча група з питань координації антикорупційної
реформи, які фактично стали відповідальними за проведення інформаційних кампаній2. Примітно,
що ані у самій комунікаційній стратегії, ані у щорічних планах заходів взагалі не згадується НАЗК
як основний суб’єкт, що мав би здійснювати таку комунікаційну діяльність або координувати її
здійснення іншими державними інституціями. Вочевидь, таке рішення прийняте з політичних
міркувань, які зумовлені незадовільною ефективністю цього органу (детальніше про це у розділі
2.1 цього звіту).
З огляду на вищезазначене, на сьогодні у сфері антикорупційної політики ролі між
інституціями розподілені наступним чином:
розробкою політики займається НАЗК, певна роль також відведена НРАП, ВР, Комітету ВР з
питань запобігання та протидії корупції, Кабінету Міністрів;
- координацію впровадження політики здійснюють водночас НАЗК та НРАП;
- координація відносин у цій сфері з громадянським суспільством та з іноземними партнерами
відбувається через НАЗК та НРАП;
- оцінка ефективності реалізації заходів антикорупційної політики також одночасно належить
до повноважень НАЗК та НРАП;
- здійснювати експертне та аналітичне забезпечення антикорупційної політики уповноважені
і НАЗК, і НРАП;
- безпосередні повноваження розробляти пропозиції щодо змін законодавства у цій сфері
мають НАЗК, НРАП, а також й інші суб’єкти – у першу чергу суб’єкти законодавчої ініціативи;
- проводити інформаційні кампанії та поширювати антикорупційні знання має широке коло
суб’єктів, але провідну роль, відповідно до законодавства, мало би виконувати НАЗК.

1.6.2. Відповідність міжнародним стандартам у частині спеціалізації
та незалежності:
• відповідність стандартам законодавства, яке регулює статус та засади діяльності
органу, повноваження органу, гарантії незалежності його діяльності;
• відповідність стандартам процедур добору та звільнення керівника органу;
• структура органу, кількість персоналу, його освіта та досвід;
• тренінги для персоналу, регулярність та кількість персоналу, який пройшов
підвищення кваліфікації;
• загальний бюджет органу, процедура його формування, динаміка фінансування у
порівнянні з аналогічним періодом за минулі два роки;
• підзвітність і прозорість, в т.ч. обов’язкове періодичне звітування перед суспільством.
У межах цього розділу розглядається відповідність спеціально уповноважених суб’єктів
усталеним вимогам до інституцій, які займаються питаннями антикорупційної політики. Повний
аналіз відповідності цим критеріям проведений щодо НАЗК та НРАП як ключовим спеціально
Постанова КМ «Про затвердження структури Секретаріату Кабінету Міністрів України», 23.08.2016 р., №564.
Розпорядження КМ «Про схвалення Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції», 23.08.2017 р., №576-р.;
Розпорядження КМ «Про затвердження плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції
на 2018 рік», 31.01.2018 р., №86-р.
1
2
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уповноваженим органам у цій сфері, але ці критерії виглядають нерелевантними для ВР, Комітету
ВР з питань запобігання та протидії корупції, КМ – відтак, у цьому розділі буде наведений загальний
огляд їхньої діяльності у сфері антикорупційної політики.
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
Відповідність стандартам законодавства, яке регулює статус
та засади діяльності органу, повноваження органу, гарантії
незалежності його діяльності
Закон «Про запобігання корупції» містить широкі гарантії незалежності цього органу, які, серед
іншого, включають у себе:
- спеціальний статус НАЗК;
- особливий порядок відбору, призначення та припинення повноважень членів НАЗК;
- особливий, встановлений законом порядок фінансування та матеріально-технічного
забезпечення НАЗК;
- належні умови оплати праці членів та службовців апарату НАЗК;
- прозорість діяльності НАЗК тощо.
У контексті діяльності у сфері антикорупційної політики Агентство має достатні гарантії
незалежності та достатні повноваження, але виникають сумніви у достатній фактичній незалежності
НАЗК, зокрема його керівництва (детальніше про це у розділі 2.1).
Відповідність стандартам процедур добору
та звільнення керівника органу
Закон «Про запобігання корупції» визначає особливу процедуру добору п’яти членів НАЗК,
один із яких обирається ними головою Агентства. Цей відбір здійснюється спеціально створеною
конкурсною комісією у складі 8 осіб, до яких входять 4 представники громадських організацій, по
одній особі, визначеній, відповідно, Президентом, КМ, ВР (за поданням профільного комітету),
а також керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
державної служби (НАДС). Конкурсна комісія може обрати того або іншого кандидата на посаду
члена НАЗК, якщо за це рішення проголосують щонайменше 6 членів конкурсної комісії.
Протягом останніх двох років виникали неодноразові претензії щодо непрозорості діяльності
цієї комісії, прийнятих нею рішень при визначенні тих кандидатів, які мають найкращі професійний
досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків члена Агентства. Детальніше про це
йдеться у розділі 2.1.
Також цей Закон передбачає вичерпний перелік підстав для припинення повноважень членів
НАЗК, визначений у ч. 10 ст. 5 Закону «Про запобігання корупції». Цей перелік не містить жодних
підстав для припинення повноважень члена Агентства, якщо діяльність НАЗК є неефективною.
Проведення оцінки ефективності є обов’язковим для деяких спеціалізованих антикорупційних
органів у інших державах (наприклад, Румунія) і має бути також запроваджена для НАЗК. До
діяльності керівництва Агентства неодноразово виникали суттєві претензії щодо як ефективності
цього органу, так і незалежності його керівництва, тому наявність такого механізму дозволила би
підвищити підзвітність керівництва та створила б додаткові стимули до належного виконання своїх
обов’язків.
Більше про процедури добору та звільнення керівництва НАЗК див. у розділі 2.1. цього Звіту.
Структура органу, кількість персоналу,
його освіта та досвід
НАЗК – колегіальний орган, до якого входять 5 членів. Відповідно до актуального розподілу
між ними, напрям антикорупційної політики у другій половині 2017 р. – у 2018 р. координував
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член Агентства О. Серьогін, призначений на свою посаду у серпні 2017 року1. Агентство також має
свій апарат, у складі якого визначені 5 основних департаментів та створено ряд інших структурних
підрозділів, які виконують адміністративні, організаційні та інші допоміжні функції.
В апараті Агентства визначено окремий структурний підрозділ, який відповідає за реалізацію
повноважень щодо питань антикорупційної політики – ним є Департамент координації
антикорупційної політики, штатна чисельність якого становить 21 особу. До складу цього
департаменту входять чотири відділи:
- відділ аналізу та реалізації антикорупційної політики (штатна чисельність – 6 осіб);
- відділ нормативного забезпечення реалізації антикорупційної політики (штатна чисельність –
4 особи);
- відділ організації антикорупційного навчання (штатна чисельність – 4 особи);
- відділ міжнародної співпраці та протокольних заходів (штатна чисельність – 6 осіб).
Станом на кінець 2017 року цей департамент укомплектований на 73%2. За наданою НАЗК
інформацією, станом на 14.12.2018 р. штатна чисельність Департаменту становила 21 особу,
фактично працювали 19 осіб, з яких одна особа перебувала в декретній відпустці. Усі посадові
особи мають повну вищу освіту у галузях знань «Право» або «Міжнародні відносини». Одна особа
має науковий ступінь доктора юридичних наук.
Інформацію про інші структурні підрозділи НАЗК, кількість персоналу, освіту та досвід див. у
розділі 2.1. цього Звіту.
Тренінги для персоналу, регулярність та кількість
персоналу, який пройшов підвищення кваліфікації
Частина проведених у 2017 р. навчальних заходів видається такою, що прямо стосувалась
деяких напрямів діяльності Департаменту координації антикорупційної політики:
- дотримання вимог нормопроектувальної техніки при підготовці проектів актів
антикорупційного законодавства (25 учасників);
- презентація проекту Методології проведення антикорупційної експертизи Національним
агентством з питань запобігання корупції (35 учасників);
- обговорення правових аспектів співпраці між правоохоронними органами держав учасниць
Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції (20 учасників);
- практика розробки та імплементації міжнародних договорів (16 учасників);
- впровадження електронного урядування (16 учасників);
- проведення досліджень суспільної думки: методологія, методи, оцінка якості та інтерпретація
даних (15 учасників).
У 2017-2018 роках 5 працівників цього Департаменту пройшли підвищення кваліфікації. У
2017 р. працівники цього Департаменту взяли участь у 5 короткострокових та постійно діючих
семінарах, у 2018 р. участь у таких заходах взяли 6 працівників Департаменту.
Зважаючи на те, що НАЗК відносно нещодавно розпочало свою діяльність у сфері формування
та реалізації антикорупційної політики, із цієї тематики мало би бути проведено більше навчальних
заходів, зокрема, щодо циклу аналізу політики; прогнозування наслідків реалізації тих або інших
антикорупційних заходів; оцінки впливу реалізації політики на стан корупції тощо. Недостатність
знань та компетенції із цих питань серед співробітників профільного департаменту стають досить
помітними при ознайомленні з проектом Антикорупційної стратегії, який за функціональним
розподілом мав розроблятись саме цим департаментом. І громадськість, і міжнародні експерти
висловили до нього суттєві зауваження – більше про це див. у розділі 1.2.2 цього Звіту.

Розпорядження КМ «Про призначення Серьогіна О.Ю. членом Національного агентства з питань запобігання корупції»
від 18.08.2017 р. №542-р.
2
Звіт про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції за 2017 р., офіційний веб-сайт НАЗК. – Режим
доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/dodatok_2_zvit_pro_diyalnist.pdf
1
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Загальний бюджет органу, процедура його формування,
динаміка фінансування у порівнянні з аналогічним
періодом за минулі два роки
Діяльність НАЗК фінансується із Державного бюджету за програмою «Керівництво та
управління у сфері запобігання корупції», яка включає у себе, зокрема, реалізацію НАЗК
повноважень щодо формування й реалізації державної антикорупційної політики. Додатково щодо
фінансування діяльності НАЗК див. у розділі 2.1. цього Звіту.
Підзвітність і прозорість, в т.ч. обов’язкове
періодичне звітування перед суспільством
НАЗК має щорічно оприлюднювати звіт про свою діяльність, який перед цим надається на
затвердження Громадській раді при НАЗК і підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті.
Значний обсяг інформації про діяльність Агентства також міститься у проектах національних
доповідей щодо реалізації засад антикорупційної політики.
Офіційні звіти про діяльність НАЗК оприлюднені на веб-сайті Агентства та перебувають у
відкритому доступі1. Крім того, там розміщується щомісячна інформація про статистичні показники
діяльності НАЗК та про виконання річного плану заходів2. Значна кількість інформації про
діяльність Агентства доступна на офіційному веб-сайті, про основні події НАЗК повідомляє також
через новини на своєму веб-сайті.
Закон «Про запобігання корупції» визначає, що громадський контроль за діяльність Агентства
має здійснюватись через громадську раду, до якої мають входити 15 членів і яка уповноважена
заслуховувати інформацію про діяльність, виконання планів і завдань НАЗК, затверджувати щорічні
звіти про діяльність Агентства, надавати висновки за результатами експертизи проектів актів НАЗК,
делегувати для участі в засіданнях Агентства свого представника з правом дорадчого голосу.
Детальніше про діяльність Громадської ради при НАЗК та загалом про контроль за діяльністю
Агентства йдеться у розділі 2.1 цього звіту.
НАЦІОНАЛЬНА РАДА З ПИТАНЬ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Відповідність стандартам законодавства, яке регулює статус
та засади діяльності органу, повноваження органу,
гарантії незалежності його діяльності
Зважаючи на те, що НРАП є консультативно-дорадчим органом, вона не має закріплених
законом повноважень щодо координації формування та реалізації антикорупційної політики
між різними державними інституціями. Рішення цього органу не є обов’язковими до виконання
державними органами й іншими суб’єктами та є дорадчими для Президента. НРАП фактично
не має свого секретаріату, який би виконував поточні завдання та проводив належну підготовку
до проведення засідань НРАП. Аналітичне та організаційне забезпечення покладалось на
Адміністрацію Президента та на Міністерство юстиції – обидва ці органи не мають жодних
безпосередніх повноважень щодо формування та реалізації антикорупційної політики. Наразі

1
Звіти про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції за 2016, 2017 рр., офіційний веб-сайт НАЗК. –
Режим доступу: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/zvity/NAPK_annual-report_2016.pdf; https://nazk.gov.ua/sites/
default/files/dodatok_2_zvit_pro_diyalnist.pdf
2
Статистичні відомості про роботу НАЗК, (офіційний веб-сайт НАЗК, січень-жовтень 2018 р.). – Режим доступу: https://
nazk.gov.ua/zvity; Статистичні відомості про роботу НАЗК (офіційний веб-сайт НАЗК, січень-грудень 2017 р.). – Режим доступу:
https://nazk.gov.ua/2017-5
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функції секретаріату, як зазначається у звіті ОЕСР, виконує керівник Головного департаменту з
питань діяльності правоохоронних органів та протидії корупції АП1.
Відповідність стандартам процедур добору
та звільнення керівника органу
Колегіальний склад НРАП визначений у Положенні про Національну раду з питань
антикорупційної політики, а персональний склад цього органу схвалений пізніше, у вересні 2015 р.,
іншим Указом Президента2. Голову цього органу призначає Президент України. Посаду Голови
НРАП обіймає народний депутат М. Джемілєв, який, незважаючи на його авторитет як політика, не
є фахівцем з питань запобігання корупції, правоохоронної діяльності чи державного управління.
Виникають питання щодо прозорості формування НРАП і визначення семи представників
громадянського суспільства у складі цього органу. Серед нинішніх членів НРАП від
громадськості наявні як визнані фахівці у цій сфері, так і особи, інформація про попередню та
сьогоднішню антикорупційну діяльність яких у відкритих джерелах відсутня.
Структура органу, кількість персоналу,
його освіта та досвід
У Положенні про НРАП визначені перелік осіб, які за посадами входять до Ради, а також
інституції, які делегують своїх представників. Такий підхід дозволяє залучити максимальну
кількість стейкхолдерів на одному майданчику для обговорень та прийняття дорадчих рішень.
Водночас, через недієвість Ради, фактичну відсутність секретаріату, цей майданчик залишається
недієвим та фактично не використовується: у 2015–2016 рр. проведено лише 4 засідання ради, після
чого їх проведення так і не відновилось, попри вимогу проводити засідання щонайменше раз на
два місяці. Така ситуація виглядає неприйнятною з огляду на наявність широкого кола актуальних
проблем реалізації антикорупційної політики3, а також демонструє відсутність політичної волі з
боку найвищих посадових осіб держави до втілення дієвої та скоординованої антикорупційної
політики.
Як вже зазначалось, в АП фактично одна особа, поряд із іншими функціями, має забезпечувати
діяльність НРАП. Частково цьому мають сприяти й Міністерство юстиції та Національний інститут
стратегічних досліджень. Водночас, такий організаційний та аналітичний супровід видається
недостатнім, тому варто розглянути можливість про покладення функції секретаріату цієї
ради на НАЗК, яке реалізовує більшість тих самих завдань, що і НРАП, але не має такого високого
політичного рівня.
Тренінги для персоналу, регулярність та кількість персоналу,
який пройшов підвищення кваліфікації; загальний бюджет органу,
процедура його формування, динаміка фінансування у порівнянні
з аналогічним періодом за минулі два роки
Інформація як про підвищення кваліфікації, так і про фінансування діяльності НРАП відсутня
у відкритому доступі. Діяльність самих членів НРАП не потребує фінансування, оскільки вони
працюють в ній на громадських засадах, а функції секретаріату виконує працівник АП, діяльність
якої фінансується через Державне управління справами.

1
P. 39, Anti-Corruption Reforms in Ukraine. Fourth Round of Monitoring of the Istanbul Anti-Corruption Action Plan (OECD,
2017). – Режим доступу: http://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-4th-Round-Report-Ukraine-ENG.pdf
2
Указ Президента «Питання Національної ради з питань антикорупційної політики» від 26.09.2015 р. №563/2015.
3
Проблеми боротьби з корупцією: що потребує посиленої уваги сьогодні (М.І. Хавронюк, ЦППР, 26.10.2018 р.). – Режим
доступу: http://www.pravo.org.ua/ua/news/20873342-problemi-borotbi-z-koruptsieyu-scho-potrebue-posilenoyi-uvagi-sogodni
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Підзвітність і прозорість, в т.ч. обов’язкове
періодичне звітування перед суспільством
Положення про НРАП передбачає високий рівень відкритості та прозорості, що виражається
у відкритості для ЗМІ засідань НРАП (однак, голова ради може прийняти рішення про проведення
засідання у закритому режимі «у випадку необхідності»). Також передбачене розміщення інформації
про діяльність Ради, прийняті рішення та проекти відповідних рішень на веб-сайті Офіційного
Інтернет-представництва Президента України. Натомість, знайти на цьому сайті інформацію про
хід чотирьох проведених засідань та прийняті на них рішення неможливо1. Більше інформації
можна дізнатись з інформації, яку оприлюднено на веб-сайті ЦППР членом Ради М. Хавронюком2.
Положення також передбачає, що НРАП «систематично інформує громадськість про свою
діяльність», хоча ані форми такого звітування, ані періодичність не визначені.
ВЕРХОВНА РАДА
У контексті формування та реалізації антикорупційної політики ВР має ряд ключових
повноважень:
- безпосередня реалізація своїх конституційних повноважень, визначених у ст. 85 Конституції,
зокрема: прийняття законів; затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього,
контроль за виконанням Державного бюджету України; здійснення парламентського контролю
тощо;
- визначення засад державної антикорупційної політики (за попередньою практикою, вони
мають визначатись Законом про Антикорупційну стратегію на певний період);
- проведення не пізніше 1 червня кожного року парламентських слухань щодо з питань ситуації
щодо корупції;
- затвердження та оприлюднення національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної
політики.
Верховна Рада у 2017–2018 рр. неналежним чином виконувала свої повноваження у сфері
державної антикорупційної політики, що є одним із виявів недостатньої політичної волі цього
органу.
Так, парламентські слухання були проведені, як і в попередні роки, у 2017 р., а у 2018 р. їх
навіть не призначено. Проект національної доповіді оприлюднений лише за 2016 р., але її так і не
затверджено. На офіційному веб-сайті ВР взагалі відсутній проект національної доповіді за 2017 р.
Станом на кінець 2018 р. залишаються невизначеними засади державної антикорупційної політики,
оскільки ВР не прийняла остаточного рішення щодо проекту Закону «Про Антикорупційну
стратегію на 2018–2020 роки» (див. розділ 1.2.2 цього Звіту).
Ще гіршою виглядає реалізація ВР своєї законодавчої функції. Протягом 2017–2018 рр. одними
із небагатьох прийнятих ВР законодавчих актів, які можуть розглядатись як сприятливі для втілення
антикорупційної політики, є пакет законів про створення Вищого антикорупційного суду. Багато
інших важливих законопроектів досі залишаються без розгляду. Серед них – законопроекти,
які посилюють захист викривачів, надають НАБ право проводити автономне зняття інформації
з транспортних телекомунікаційних мереж, забезпечують незалежність та дієвість НАЗК тощо.
Водночас, ВР прийняла низку законів, які ускладнюють діяльність із запобігання корупції.
Йдеться про: запровадження обов’язку подання е-декларацій для представників громадських
антикорупційних організацій; зміни до КПК, які ускладнюють діяльність органів правопорядку,

Офіційне інтернет-представництво Президента України. – Режим доступу: https://www.president.gov.ua/
Зокрема: Перше засідання Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові України: позитиви
і негативи (М.І. Хавронюк, ЦППР, 07.10.2015). – Режим доступу: http://www.pravo.org.ua/ua/news/5923-; Звіт про результати
проведення 2-го засідання Національної ради з антикорупційної політики (М.І. Хавронюк, ЦППР, 10.12.2015). – Режим доступу:
http://pravo.org.ua/ua/news/5970-zvit-pro-rezultati-provedennya-2-go-zasidannya-natsionalnoyi-radi-z-antikoruptsiynoyi-politiki
1
2
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включно з НАБ тощо. Ще більше законопроектів, які матимуть негативний вплив на запобігання
та протидію корупції, було ініційовано, а деякі з них намагались невідкладно розглянути1.
Таким чином, діяльність ВР у сфері антикорупційної політики протягом 2017–2018 рр. загалом
заслуговує на негативну оцінку. Крім того, значна кількість представників Верховної Ради
різними способами намагались вчинити негативний вплив на реалізацію антикорупційної
політики, у т.ч. нівелювати деякі антикорупційні інструменти або підірвати незалежність
спеціалізованих антикорупційних органів, що загалом мало негативні наслідки для стану запобігання
та протидії корупції. Лише належна реакція громадянського суспільства та міжнародних партнерів
змогли запобігти суттєвому вихолощенню тих прогресивних законів, які прийняті протягом 2014–
2016 рр.
Комітет ВР з питань запобігання та протидії корупції
До предмету відання Комітету належать, зокрема, питання щодо формування та реалізації
антикорупційної політики. Крім того, Комітет визначається головним щодо усіх законопроектів
щодо запобігання та протидії корупції. Також Комітет виконує деякі контрольні функції, зокрема,
щодо діяльності НАБ.
2017–2018 рр. відзначились суттєвим ускладненням діяльності Комітету. Більша частина
усіх засідань не відбулась через відсутність кворуму, представники громадськості відзначали, що
принаймні частина засідань зірвана саме через відсутність членів Комітету від парламентської
більшості2. Через відсутність кворуму зірвано ряд засідань, через що Комітет не міг тривалий
час схвалити не тільки висновки на законопроекти антикорупційної тематики, щодо яких комітет
визначений головним, але також заблоковане схвалення висновків щодо усіх законопроектів на
предмет наявності чи відсутності у них корупціогенних факторів.
У грудні 2017 р. відбулась зміна голови Комітету: з причин, які мали політичний характер,
народного депутата Є. Соболєва зміщено з цієї посади, а тимчасово виконувати обов’язки голови
Комітету став А. Савчук. Деякі члени Комітету пов’язували прийняття такого рішення із тим, що
Є. Соболєв на цій посади не дозволяв парламентській коаліції призначити упереджену особу до
складу комісії із проведення зовнішньої незалежної оцінки діяльності (аудиту) НАБ3. Дотепер
нового голову Комітету не призначено.
При Комітеті функціонує Секретаріат, а питаннями проведення антикорупційної експертизи
законопроектів опікується Рада громадських експертиз, у якій працює 8 експертів. За наданою
інформацією, за час діяльності Ради проаналізовано близько 4600 законопроектів, у 346 із них
виявили корупціогенні фактори. Із 346 законопроектів, у яких виявили корупціогенні фактори,
6 прийняті в цілому. Кількість законопроектів є досить значною, що певним чином ускладнює
діяльність цієї ради.
За результатами діяльності цієї Ради підготовлено аналітичний звіт про типові корупційні
ризики у законопроектах, кількісні показники та перелік народних депутатів – ініціаторів найбільшої
кількості законопроектів із виявленими корупціогенними факторами4. Найбільше законопроектів
із такими ризиками виявлено у сферах правосуддя та правоохоронної діяльності. Але не завжди
висновки комітету щодо проведеної антикорупційної експертизи мають вирішальне значення для
результату розгляду того чи іншого законопроекту з наявними корупціогенними факторами або

1
Серед інших, це законопроекти 7362, 8336, 8517, 9014, 9148. Ознайомитись із їхнім змістом можна на офіційному вебсайті ВР, а з позицією експертів щодо них – зокрема, на веб-сайті ЦППР у відповідному розділі. – Режим доступу: http://www.
pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/
2
Як БПП саботує роботу Антикорупційного комітету – документ (В. Шабунін, Блоги.УП, 09.02.2017 р.). – Режим доступу:
https://blogs.pravda.com.ua/authors/shabunin/589c80bf9a100/
3
Антикорупційний комітет вирішив позбутися Соболєва (The Insider, 06.12.2017). – Режим доступу: http://www.theinsider.
ua/politics/5a2806529d8f1/
4
Корупційні ризики у законопроектах: аналітичне дослідження (Рада громадських експертиз, 22.02.2018 р.). – Режим
доступу: http://www.irf.ua/knowledgebase/publications/koruptsiyni_riziki_u_zakonoproektakh/
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такого, що їх усуває – можна припустити, що часто ті або інші голосування за законопроекти є
наслідком політичних домовленостей1.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
У сфері антикорупційної політики Уряд уповноважений схвалювати проект національної
доповіді щодо стану реалізації антикорупційної політики; спрямовувати на розгляд ВР законопроект,
у якому визначаються засади державної антикорупційної політики; затверджувати Державну
програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики.
Проекти національних доповідей у 2017 та 2018 рр. схвалені Кабміном, після чого
спрямовувались на розгляд Верховної Ради. Проект Закону «Про Антикорупційну стратегію на
2018–2020 рр.» тривалий час був на розгляді Уряду і лише у квітні 2018 р. його зареєстрували у ВР2.
Зауваження до поданого проекту Антикорупційної стратегії див. у розділі 1.2. цього Звіту. Оскільки
нова Антикорупційна стратегія дотепер залишається без розгляду, то Державна програма реалізації
засад державної антикорупційної політики не розроблена.
У 2017 р., відповідно до положень Державної програми з реалізації засад державної
антикорупційної політики на 2015–2017 рр., мав здійснюватись її щорічний перегляд. Його не
здійснено, жодних змін до програми не внесено. Такі коригування програми виглядали доцільним
щонайменше з огляду на те, що частина заходів виконувалась із суттєвим запізненням через початок
діяльності НАЗК із майже річним запізненням у порівнянні із запланованими термінами.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. У контексті діяльності спеціально уповноважених суб’єктів з питань антикорупційної
політики у 2017–2018 рр. і надалі спостерігалась певна хаотичність та неузгодженість дій. Більше
того, частина суб’єктів не виконувала належним чином повноваження, якими ці суб’єкти наділені.
Певним розчаруванням стала діяльність НАЗК – як інституції загалом (див. розділ 2.1. цього
Звіту), так і безпосередньо щодо формування та реалізації державної антикорупційної політики.
Попри суттєві гарантії незалежності (можливо, навіть дещо надмірні) цей орган все одно піддається
певним політичним впливам, тому на практиці виглядає, що він не є цілком незалежним. Конфлікти
із КМ та Міністерством юстиції лише ускладнили становище НАЗК у той час, коли Агентство
потребувало якнайсильнішої підтримки – на етапі інституційного становлення. Неспроможність
НАЗК підготувати якісний проект оновлених засад державної антикорупційної політики ставить
під питання відповідність цього органу критеріям спеціалізації та компетентності. Останні два
роки демонструють, що НАЗК потребує відновлення своєї репутації та довіри до органу, а також
суттєвого інституційного посилення, зокрема в частині розбудови спроможності Агентства
виконувати необхідні завдання на кожному із етапів циклу аналізу політики.
2. У 2017–2018 рр. Національна рада з питань антикорупційної політики фактично припинила
свою діяльність. Незважаючи на те, що повноваження цього органу були радше номінальними, рада
все одно виконувала важливу координаційну роль між багатьма стейкхолдерами та забезпечувала
комунікацію на досить високому політичному рівні. Більше того, діяльність цієї ради була би досить
актуальною в останні два роки з огляду на масштаб проблем та викликів, з якими стикнулась
реалізація антикорупційної політики. Одним із можливих рішень може бути переформатування
цієї ради у суто координаційний орган, який включатиме до свого складу суб’єктів, залучених до
формування та реалізації антикорупційної політики, представників громадянського суспільства
Наприклад, за словами екс-міністра фінансів О. Данилюка, прийняття законопроектів щодо корпоративного управління
державними банками та щодо запровадження середньострокового бюджетного планування (обидва певною мірою усувають
корупційні ризики у відповідних сферах) було заблоковане одним із впливових представників парламентської коаліції.
Детальніше – «Олександр Данилюк: У якийсь момент я сказав: «Давайте визнаємо, що це уряд імпотентів» (Д. Рогачук, УП,
13.11.2018 р.). – Режим доступу: https://vybory.pravda.com.ua/articles/2018/11/13/7149782/
2
Проект Закону про Антикорупційну стратегію на 2018 – 2020 роки (р. №8324 від 26.04.2018 р.). – Режим доступу: http://
w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63942
1

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

87

та міжнародних партнерів. Цей орган має стати майданчиком для комунікації та координацій
дії зазначених суб’єктів. Таким чином діяльність НРАП може бути активізована і їй має бути
наданий більш потужний секретаріат – доцільною видається рекомендація експертів ОЕСР
передати функції секретаріату цієї ради до НАЗК, яке б забезпечувало її необхідною інформацією,
матеріалами, відомостями тощо. Очевидно, що до моменту передачі цих функцій незалежність та
спроможність Агентства повинні бути належним чином забезпечені на практиці. Також необхідно
чітко розмежувати компетенцію НАЗК та НРАП, звузивши повноваження останньої до виконання
координаційних функцій між різними суб’єктами у сфері антикорупційної політики.
3. Діяльність Верховної Ради та Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції
викликає суперечливі оцінки. Якщо у першій половині 2017 р. принаймні частину завдань у цій
сфері вдавалось реалізувати (наприклад, проведені парламентські слухання щодо стану реалізації
антикорупційної політики), то усі наступні місяці відзначились суттєвим погіршенням ситуації:
не затверджені національні доповіді щодо стану реалізації антикорупційної політики; у 2018 р. не
проведені парламентські слухання; остаточне рішення щодо проекту Закону «Про Антикорупційну
стратегію на 2018–2020 роки» не прийнято дотепер (причому через низьку якість цього документа) –
і загалом засади державної антикорупційної політики досі не затверджені. Діяльність профільного
парламентського комітету стала заручником політичної ситуації і його ефективність серйозно
знизилась у 2017–2018 рр.
Протягом останніх двох років законотворча активність ВР щодо законів, пов’язаних із
запобіганням корупції, суттєво знизилась, а прийняті у 2018 р. закони щодо створення та діяльності
Вищого антикорупційного суду стали результатом безкомпромісних вимог ключових міжнародних
партнерів держави, у першу чергу МВФ та Європейського Союзу.
Серед поданих законопроектів виявляється все більше таких, що спрямовані на вихолощення
змісту деяких антикорупційних інструментів, підрив гарантій незалежності спеціалізованих
антикорупційних органів, встановлення надмірних вимог звітування для представників
антикорупційних громадських організацій тощо. Усе це у сукупності свідчить про відсутність
політичної волі у більшості представників цих суб’єктів до продовження реалізації дієвої
антикорупційної політики в Україні.
4. Кабінет Міністрів загалом виконує усі ті заходи, які передбачає для нього Закон «Про
запобігання корупції», але викликає питання факт внесення Урядом до ВР проекту Закону «Про
Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки» надто низької якості, а також факт відсутності
перегляду Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики на
2015–2017 роки.
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Розділ 2.

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
2.1. СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ОРГАН ІЗ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
(Р. Сіверс)
2.1.1. Наявність окремого спеціалізованого органу із запобігання
корупції і відповідність міжнародним стандартам в частині спеціалізації
та незалежності:
• наявність законодавства, яке регулює статус та засади діяльності органу, повноваження
органу, гарантії незалежності його діяльності
У черговий раз аналізуючи діяльність спеціалізованого органу із запобігання корупції –
Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – НАЗК, Агентство), слід зауважити,
що з часу підготовки І-го1 та ІІ-го2 Альтернативних звітів законодавча база для його функціонування
не зазнала змін. Це, очевидно, є позитивною тенденцією, адже нормотворча діяльність вищого
законодавчого органу – ВР – за останні десять років не відзначалася ані послідовністю, ані якістю
ухвалюваних ним рішень.
Правова основа для роботи НАЗК, як і в попередні роки, визначена у Законі «Про запобігання
корупції» (далі – Закон)3 від 14.10.2014 р. Нагадаємо, що особливий статус НАЗК, гарантії
незалежності, його функції та повноваження розкриті у статтях 4, 5, 9, 11, 12 Закону. При цьому,
законодавча регламентація діяльності НАЗК в цілому відповідає міжнародним стандартам,
закріпленим, зокрема, в ст. 6 Конвенції ООН проти корупції, 20 керівних принципах боротьби з
корупцією, Резолюції (97) 24 Комітету Міністрів Ради Європи4.
Водночас, все більше занепокоєння національних експертів та громадськості викликають
негативні тенденції у практиці реалізації норм Закону, насамперед, самим НАЗК. Адже результати
комплексного аналізу діяльності Агентства дають підстави говорити не лише про необхідність
виконання окремих рекомендацій, а про нагальність системних змін у головному органі,
відповідальному за формування державної політики у сфері запобігання корупції.
У ІІ-му Альтернативному звіті чимало уваги приділено опису процесу обрання керівництва
НАЗК та тієї критичної ситуації, що склалася під час роботи Комісії з відбору членів НАЗК (далі –
Комісії). Адже дії її Голови та окремих членів, вочевидь, не відповідали стандартам професійності,
неупередженості та доброчесності.
Втім, незважаючи на численні скандали, які супроводжували діяльність Комісії протягом 2015–
2016 рр., Уряд не побачив необхідності у прийнятті будь-яких рішень щодо заміни Голови Комісії або
переобрання її членів. Натомість, в умовах бездіяльності Комісії, зумовленої нібито неспроможністю
Парламенту оперативно надати кандидатуру свого нового представника до її складу5, Уряд, в особі
Міністра юстиції П. Петренка, вдався до спроби законодавчого переформатування складу НАЗК.
1
Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики, 2015 рік. Режим доступу : https://nazk.
gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/doslidzhennya/44.pdf
2
Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики, 2017 рік. Режим доступу
: http://www.pravo.org.ua/img/zstored/files/AZ_final.pdf
3
Закон України «Про запобігання корупції». Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/1700-18
4
Детальний аналіз відповідності статусу та засад діяльності органу міжнародним антикорупційним стандартам було
здійснено у І-ому Альтернативному звіті.
5
Насправді такий привід для бездіяльності Комісії був надуманим, адже навіть за відсутності представника ВР Комісія
мала кворум, визначений законодавством для ухвалення рішень.
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Так, 11.04.2017 р. у ВР зареєстрований відповідний проект Закону1, розроблений МЮ та
поданий КМ.
Сам же Міністр юстиції ще до внесення законопроекту розпочав інформаційну кампанію
публічної критики персонально Голови НАЗК та його членів, заявивши також про помилковість
обраної (ним же) у Законі 2014 року колегіальної моделі управління органу та пропонуючи замінити
її на одноособову. Піддавшись загальному настрою та, в багатьох випадках, обґрунтованим
звинуваченням у неефективній діяльності НАЗК, насамперед в частині зриву кампанії подачі
декларацій другої хвилі у 2017 році, громадські організації публічно підтримали таку ініціативу
Міністра та Уряду2.
Втім, більш детальний аналіз запропонованого Міністром проекту засвідчив, що справжні
наміри авторів законопроекту полягали у прагненні встановити політичний контроль над роботою
НАЗК, маніпулюючи при цьому позицією громадських організацій3.
Так, за оцінками низки експертів у разі прийняття проекту:
- вводилася необґрунтована дискреція Прем’єр-міністра і Уряду при призначенні державних
уповноважених (нова назва членів НАЗК) і Голови НАЗК, що робило б такі призначення
політичними і обмежувало б незалежність Агентства (оскільки проектом пропонувалося надання
Комісією Уряду необмеженої кількості кандидатур претендентів на зайняття відповідних посад);
- перший конкурс на посади державних уповноважених мала проводити діюча Комісії, що
відбирала тих членів НАЗК, через неналежну роботу яких і виникли претензії до Агентства;
- у проекті були відсутні гарантії проведення конкурсу у чітко встановлені строки, тобто після
звільнення членів НАЗК, а призначеній Урядом особі пропонувалось надати можливість тимчасово
виконувати обов’язки Голови НАЗК невизначений період;
- вводилася можливість довільного припинення повноважень державного уповноваженого
НАЗК Урядом за поданням Голови НАЗК з невизначеного кола мотивів, у т.ч. переслідуючи
власні (Голови) або третіх осіб приватні інтереси, що значно обмежувало незалежність таких
уповноважених.
Коли ж стало зрозуміло, що одностайної підтримки серед громадськості немає, а Парламент не
готовий підтримати цей законопроект4, Міністр юстиції знову сфокусував свою увагу на діяльності
Комісії, робота якої, нагадаємо, очолювалась його Першим заступником Наталією Бернацькою
(Севостьяновою).
На сьогодні рекомендація, надана Уряду у попередньому, ІІ-му Альтернативному звіті – щодо
завершення формування складу членів НАЗК виконана, і усі п’ять членів НАЗК призначені, однак
процес роботи Комісії у 2017–2018 роках та його результати продовжують викликати обґрунтовані
сумніви у її об’єктивності.
Підтвердженням цьому, насамперед, може слугувати очевидне ігнорування Комісією ключових
норм Положення про проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів НАЗК (далі –
Положення) та Регламенту роботи відповідної конкурсної комісії (далі – Регламент), затв.
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 р. №1705.
Йдеться, по-перше, про вимоги п. 21 Положення, що зобов’язують Комісію затвердити для
використання під час обґрунтування рішень конкурсної комісії щодо відбору кандидатів критерії
оцінювання кандидатів на посади членів НАЗК відповідно до їх професійного досвіду, знань і
якостей.
Проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо удосконалення порядку
організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції». Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=61573
2
Спільна заява Трансперенсі Інт. Україна, АвтоМайдана і Центру протидії корупції. Режим доступу : https://www.pravda.
com.ua/news/2017/03/29/7139616/
3
Олександр Лємєнов – Головний експерт Антикорупційної групи Реанімаційного пакету реформ «Перезавантаження
НАЗК: стратити не можна помилувати». Режим доступу : https://blogs.pravda.com.ua/authors/lemenov/58e7828d440eb/
4
«ZN.UA» НАЗК. Зміна «смотрящих»? Режим доступу : https://dt.ua/internal/nazk-zmina-smotryaschih-239808_.html
5
«Деякі питання відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції». Режим
доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/170-2015-п
1
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Формально критерії затверджені Комісією (хоча і не оприлюднені1) і навіть бралися до уваги
при проведенні конкурсу у 2015-2016 роках, проте в конкурсних процедурах, які проводились у 2017
році при обранні трьох нових членів НАЗК, відповідні критерії Комісією не використовувались.
По-друге, в цьому контексті неможливо не згадати про приписи п/п 8 п. 11 Регламенту, який
вимагає від Комісії обґрунтовувати свої рішення та їх зміст.
Положення виключає можливість проведення обговорень чи зустрічей членів Комісії у якийсь
інший спосіб, ніж під час засідань Комісії. На відеозаписах засідань Комісії жодне із її рішень
обґрунтувань не містить, відтак слід констатувати, що рішення щодо обрання членів НАЗК,
прийняті у 2017 році, не відповідають вимогам законодавства.
Доказом порушень в обох вказаних випадках є офіційні відеозаписи онлайн-трансляцій засідань
Комісії, які велись відповідно до вимог п. 20 Положення і розміщені на офіційному YouTube каналі
КМ2. Детальний аналіз цих записів засвідчує, що засідання Комісії у 2017 році, на яких відбувались
заслуховування та голосування за кандидатів на три вакантні посади членів НАЗК, проходили без
загальних обговорень їх досвіду та без обґрунтувань щодо підтримки/не підтримки кандидатів у
рішеннях Комісії.
Саме ці порушення і відобразились на виборі Комісією нових членів НАЗК – Олександра
Серьогіна (серпень 2017 року), Станіслава Патюка і Олександра Мангула (грудень 2017 року), які не
мають жодного досвіду в антикорупційній сфері. Нові члени НАЗК не мають також і управлінського
досвіду на загальнодержавному рівні, який член Комісії, Голова НАДС К. Ващенко називав серед
основних критеріїв для членів НАЗК і на підставі якого відсіяно чимало інших кандидатів під час
конкурсів, що проводились у 2015–2016 роках.
При цьому інші кандидати, які мали досвід у сфері антикорупції, а деякі – навіть досвід
роботи в самому НАЗК на керівних посадах, «відсіяні» комісією, що є прикладом ігнорування
Головою і членами Комісії затверджених ними ж критеріїв, та невмотивованого голосування і
необґрунтованого відбору. Серед таких кандидатів щонайменше можна згадати: Кавулича Б.І.,
Хавронюка М.І., Ткаченка І.В., Мостову І.О., Людкевича С.Г.
До описаних вище проблем у роботі Комісії слід також додати вихід у жовтні 2017 року зі складу
Комісії голови правління Transparency International Україна Андрія Марусова, який супроводжувався
його відкритою заявою про «встановлення повного владного контролю над роботою Комісії та
бажання встановлення контролю над Національним агентством з питань запобігання корупції»3.
Втім, інші члени Комісії, в тому числі ті, які представляли громадський сектор, не підтримали
представника Transparency International Україна. При цьому ні Уряд, ні Голова Комісії не намагалися
з’ясувати наявність чи відсутність підстав до таких звинувачень або ж ініціювати заміну
представника від громадськості. Відтак, Комісія продовжила свою роботу аж до моменту обрання
у грудні 2017 року двох нових кандидатів на вакантні посади членів НАЗК та їх призначення КМ
17.12.2018 р.
З часу завершення роботи Комісії минуло більше року, проте жодних перевірок чи розслідувань
з приводу вищенаведених ознак порушень процедури чи будь-яких інших фактів ані Урядом,
ані правоохоронними органами не ініційовано. Більше того, Голова Комісії Наталія Бернацька
(Севостьянова), яка була помічена у недоброчесних голосуваннях також в іншій Комісії – з відбору

1
Зі слів Голови Комісії Н. Бернацької (Сєвостянової), суть затверджених критеріїв зводилася до такого: «На першому
етапі члени Конкурсної комісії відсіюватимуть очевидно неприйнятних кандидатів, у яких немає досвіду, які були помічені у
корупційній чи іншій недобросовісній діяльності. Для цього члени комісії отримають біографії та декларації претендентів та
до наступної п’ятниці зможуть провести відповідний аналіз. На другому етапі буде проведено співбесіду з кандидатами. Окрім
того, до другого етапу учасники конкурсу мають підготувати невелику презентацію щодо власного бачення старту та діяльності
НАЗК та свого внеску в розвиток агентства». Режим доступу : https://minjust.gov.ua/news/ministry/konkursna-komisiya-z-vidborukandidativ-do-nazk-zatverdila-kriterii-otsinki-maybutnih-chleniv-agentstva-2198
2
Режим доступу : https://www.youtube.com/channel/UCdCV-F9cLvixQRHxj2sWXMw/videos
3
«Голова Правління ТІ Україна вийшов зі складу комісії по відбору членів НАЗК». Режим доступу : https://ti-ukraine.org/
news/holova-pravlinnia-ti-ukraina-vyishov-zi-skladu-komisii-po-vidboru-chleniv-nazk/
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керівництва ДБР12, не лише не відкликана із її складу, а й обрана згодом ВР до оновленого складу
ЦВК, де посіла посаду Секретаря цієї Комісії3.
Водночас, навіть за таких умов у громадськості та міжнародних донорів залишались певні надії
на початок повноцінної ефективної роботи НАЗК. Проте рішення «оновленого» Агентства, про які
йтиметься далі, ухвалені після зміни керівництва та обрання нового Голови НАЗК, показали, що
його нинішній склад не здатен незалежно та неупереджено виконувати свої функції та завдання.
Викладені нижче результати аналізу діяльності НАЗК за окремими напрямами однозначно
вказують на необхідність якнайшвидшого повернення до порядку денного питання перезавантаження
складу цього органу.
В цьому контексті важливо згадати, що окрім «політично мотивованої» ініціативи Міністра
юстиції, яка описувалась вище, у ВР продовжує перебувати проект Закону «Про внесення змін до
деяких законів України щодо забезпечення ефективності та незалежності діяльності Національного
агентства з питань запобігання корупції» (реєстр. №6387 від 14.04.2017, н.д. В.В. Чумак та ін.)4.
Саме про цей проект згадано у Звіті GRECO за результатами Четвертого раунду оцінювання
України5, як такий, що може позитивно вплинути на професіоналізм і відповідальність НАЗК, а
також посилити незалежність Агентства. Проект стосується зміни складу та процедури роботи
спеціальної конкурсної комісії з призначення членів НАЗК, прийняття внутрішніх регуляторних
актів Агентства, оцінки ефективності роботи НАЗК комітетом з оцінювання (який включатиме
як представників влади, так і членів громадянського суспільства), а також посилення вимог щодо
публічності роботи НАЗК.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ6
1. Протягом 2017–2018 років Урядом формально забезпечено виконання рекомендації щодо
завершення формування складу членів НАЗК. Водночас спосіб та, головне, результати цієї роботи
призвели до посилення недовіри до роботи Комісії та, як наслідок, до дискредитації в очах як
громадських організацій і суспільства, так і міжнародних партнерів України новоутвореного
ключового органу у сфері запобігання корупції – НАЗК.
Виправлення цієї ситуації можливе лише за умови повного перезавантаження НАЗК, починаючи
від законодавчих змін щодо правил утворення та роботи Комісії з відбору керівного складу НАЗК
та завершуючи практичними кроками щодо налагодження ефективного громадського моніторингу
та експертної оцінки результатів діяльності Комісії і самого НАЗК.
2. Необхідно невідкладно оновити склад Комісії з відбору членів НАЗК, забезпечивши перегляд
принципів та правил формування Комісії із:
- встановленням професійного критерію – наявність юридичної освіти та антикорупційного
досвіду для членів Комісії;
- виключенням можливості участі у Комісії державних службовців чи політичних керівників
державних органів;

1
Наші гроші «Бернацька допомогла обратися в ДБР поліцейському…». Режим доступу : http://nashigroshi.org/2018/09/25/
bernatska-dopomohla-obratysya-v-dbr-politsejskomu-chyya-firma-platyla-za-audyt-firmi-cholovika-bernatskoji/
2
«З’явилися нові факти нечесного відбору керівництва ДБР». Режим доступу : https://www.pravda.com.ua/
news/2018/08/10/7188840/
3
Постанова ВР «Про призначення Бернацької Н.І. на посаду члена Центральної виборчої комісії» від 20.09.2018 р. №2560VIII. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2560-19
4
Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61644
5
«Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та прокурорів», звіт ОЕСР за результатами 4-го раунду оцінювання
України. Режим доступу : https://rm.coe.int/grecoeval4rep-2016-9-p3-76-greco-19-23-2017-/1680737206
6
З огляду на критичну значимість рекомендацій 1-4, насамперед під кутом зору відновлення довіри до діяльності НАЗК,
їх виконання розглядається експертами як передумова до виконання всіх наступних рекомендацій, наданих експертами для
виконання Агентству у підрозділах 2.1.1. та 2.2.2.
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- виключенням окремого суб’єкта – керівника спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань державної служби за посадою;
- заміною представників громадських організацій на представників за пропозиціями
міжнародних антикорупційних організацій;
- встановленням на законодавчому рівні персональної відповідальності членів Комісії;
- затвердженням на законодавчому рівні чітких критеріїв відбору членів НАЗК та вимог щодо
обґрунтовування рішень Комісії.
3. Треба передбачити повну відкритість документів Комісії, у т.ч. протоколів її засідань, а також
розробити та затвердити процедуру аудиту роботи Комісії.
4. Необхідно забезпечити перезавантаження органу (обрання нових членів та переатестацію усіх
працівників та/або проведення нових конкурсів у всі структурні підрозділи Агентства) та ввести
процедуру періодичного, не менше ніж раз на два роки, аудиту діяльності НАЗК із залученням
міжнародних експертів.
• структура органу, кількість персоналу, його освіта та досвід
Питання структури органу та управління персоналом вперше розглянуто у ІІ Альтернативному
звіті. Тоді НАЗК лише починало свою діяльність і проводило початковий набір працівників. Перший
конкурс в НАЗК проведено у 2016 році за старою процедурою, що функціонувала до введення в дію
Закону «Про державну службу».
Однак, вже тоді експертами констатовано низку проблем, пов’язаних із недостатньою
відкритістю конкурсних процедур та обмеженим доступом до інформації про їх результати.
У зв’язку із цим, зокрема, рекомендовано забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті
НАЗК усіх документів та інформації, які стосуються конкурсу, проведеного у 2016 році та в
подальшому організовувати відкритий доступ до відповідної інформації (рекомендація 1).
Крім того, експерти рекомендували провести аналіз причин, які зумовили неефективність
тестування при проведенні конкурсних процедур на вакантні посади до апарату НАЗК у 2016 році
(рекомендація 2).
Оцінюючи стан виконання наведених рекомендацій, слід зазначити, що перша з них виконана
частково, адже хоч Агентство і забезпечило розміщення інформації щодо конкурсів на своєму
офіційному веб-сайті, проте така інформація стосується лише конкурсів, які відбувалися у 2017–
2018 роках.
Що ж до аналізу причин неефективності тестування при проведенні конкурсу у 2016 році,
то жодної інформації про це не міститься ані на офіційному веб-сайті Агентства, ані у Звітах про
діяльність НАЗК.
Втім, ці дві рекомендації з огляду на швидку втрату ними актуальності мали досить обмежений
строк реалізації, а тому в рамках цього Звіту пропонується зосередитись на результатах кадрової
політики Агентства впродовж останніх двох років, як такої.
Вкрай важливими в цьому сенсі було забезпечення виконання рекомендації щодо розробки
середньострокової стратегії кадрової політики на основі результатів діяльності апарату НАЗК
(рекомендація 3), а також продовження політики збереження кадрового потенціалу НАЗК
(рекомендація 4).
При цьому, як вбачається зі Звіту діяльності НАЗК за 2017 рік, така позиція експертів поділялася
і самим НАЗК, адже в Звітах Агентства двічі задекларована теза, що «персонал Національного
агентства є головним фактором його ефективного функціонування та характеризується кількістю,
структурою, професійною придатністю, компетентністю та іншими характеристиками12».
Втім, як свідчать результати аналізу діяльності Агентства за цим напрямом, ця теза не змогла
Звіт про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції за 2016 рік. Режим доступу : https://nazk.gov.
ua/sites/default/files/docs/nazk_files/zvity/NAPK_annual-report_2016.pdf
2
Звіт про діяльність Національного агентства з питань запобігання корупції у 2017 році. Режим доступу : https://nazk.gov.
ua/sites/default/files/dodatok_2_zvit_pro_diyalnist.pdf
1
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перерости у реалізацію наданих рекомендацій, а подекуди вона виглядає антиподом тому, що
відбувалося на практиці у Агентстві протягом 2017–2018 років.
Як зазначалося у ІІ Альтернативному Звіті, 30.03.2016 р. КМ затвердив граничну чисельність
працівників апарату Агентства у кількості 311 штатних одиниць (постанова №244). Очевидно, що
ця більш ніж скромна цифра з огляду на значний перелік функцій, яким згідно із Законом наділене
НАЗК, викликала певні побоювання в експертних колах щодо кадрових можливостей Агентства.
Водночас, стрімке наповнення апарату НАЗК (станом на 31.12.2016 р. в НАЗК вже працювало
213 осіб) та потенційна можливість розширення штату за рахунок створення територіальних
підрозділів Агентства все ж давали певні надії на швидкий запуск НАЗК на повну потужність.
До того ж, НАЗК на перших етапах вдалося забезпечити сталість колективу і протягом 2016 року
із Агентства звільнилося лише 5 працівників, з яких за переведенням – 1 працівник, за власним
бажанням – 2, за угодою сторін – 2.
Так само обнадійливо для Агентства розпочався 2017 рік, вже на початку якого проведено
перший конкурс на заміщення вакантних посад. Очевидно, що навіть за відсутності ухваленої
стратегії кадрової політики, при збереженні належного темпу проведення конкурсів Агентство
повинно було остаточно вирішити питання заповнення штату до кінця 2017 року. Тим більше,
що стимулом до того були положення Стратегії розвитку НАЗК на 2017–2020 роки1, де в якості
орієнтиру визначений щорічний максимальний рівень плинності кадрів в апараті НАЗК не більше
15% (46 працівників).
Проте, на кінець 2017 року стало зрозуміло, що максимальне заповнення апарату не відбудеться.
При цьому, аналіз структури конкурсів, проведених протягом 2017–2018 років, вказує на те, що
причинами такої ситуації стали безсистемність їх оголошення та відсутність належного аналізу
кадрових потреб Агентства з боку його керівництва.
Так, з незрозумілих причин НАЗК протягом 2017–2018 років не оголошувало конкурси одразу
на максимально можливу кількість вакантних посад, при тому, що вона була відома наперед.
Як вбачається із представленої у Звіті НАЗК за 2017 рік інформації, лише на один із восьми
оголошених у 2017 році конкурсів проводився відбір на 30 вакантних посад. В інших же
випадках цей показник був меншим. Більш детальна інформація наведена у Таблиці 1.
Таблиця 1. Конкурси на заміщення вакантних посад у НАЗК у 2017 році
№

Дата оголошення
конкурсу

Кількість
посад

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

07.02.2017
29.03.2017
31.05.2017
31.07.2017
11.08.2017
13.10.2017
17.10.2017
21.11.2017

24
24
6
2
1
1
20
30

Посади
категорії
«Б»
5
8
2
1
1
1
5
5

Посади
категорії
«В»
19
16
4
1
15
25

Призначено осіб
станом на
31.12.2017
28
23
5
2
1
1
8
21

Таким чином, в цілому за 2017 рік на конкурс виставлено 81 посаду. Це означає, що навіть при
нульовому відсотку плинності кадрів, Агентству не вдалось би максимально заповнити апарат.
Втім, нульового відсотку протягом 2017 року і не спостерігалось. Навпаки, попри заявлені у
Стратегії розвитку орієнтовні показники у 15%, станом на 31.12.2017 р. з Агентства звільнилося
60 працівників, з них за переведенням – 19, за власним бажанням – 16, за угодою сторін – 22,
за невідповідність займаній посаді протягом строку випробування – 1, через закінчення строку

1
Рішення «Про затвердження Стратегії розвитку Національного агентства з питань запобігання корупції на 2017-2020
роки та планів з її реалізації». Режим доступу : https://nazk.gov.ua/strategiya-rozvytku-na-2017-2020
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трудового договору – 2. З урахуванням цих звільнень, загальна кількість працівників апарату станом
на 31.12.2017 р. склала 257 осіб.
Звичайно, що такий кадровий відтік справедливо міг бути пов’язаний із гучними відставками
двох членів Агентства – Руслана Рябошапки та Руслана Радецького, що, традиційно для українських
реалій, могло призвести і до змін у складі структурних підрозділів, які курувалися зазначеними
посадовими особами (антикорупційна політика та фінансовий контроль, відповідно). Якщо цей
фактор мав вплив, він також негативно характеризує управлінські якості тих членів НАЗК, які
залишись працювати та не спромоглися зберегти кадровий потенціал Агентства.
Не покращилась ситуація із кадровим складом НАЗК і у 2018 році, адже конкурси проводились
майже з аналогічним підходом та результатами.
Таблиця 2. Результати конкурсів на заміщення
вакантних посад в апараті НАЗК у 2018 році
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дата
оголошення
конкурсу
24.05.2018
14.06.2018
01.08.2018
09.08.2018
26.09.2018
10.10.2018
22.11.2018

Кількість
посад
17
38
7
13
15
4
10

Посади
категорії
«Б»
14
3
4
4
6
0
0

Посади
категорії
«В»
3
35
3
9
9
4
10

Призначено осіб
станом на
31.12.2017
17
33
7
10
13
1
9

Відтак, станом на 31.12.2018 р. в апараті НАЗК працювало 266 осіб. Детальна інформація
щодо результатів конкурсів наведена у Таблиці 2. При цьому, протягом цього року звільнилося 66
працівників, тобто ще більше, ніж в попередньому. З них за переведенням – 23 особи, за власним
бажанням – 12 осіб, за угодою сторін – 23 особи, у зв’язку із зміною істотним умов проходження
державної служби – 4 особи, у зв’язку із скороченням посади – 3 особи, у зв’язку із прийняттям на
військову службу – 1 особа.
Однак, набагато небезпечнішим, на наш погляд, є не питання незаповненості апарату НАЗК,
а тенденції у кадровій політиці Агентства, які можна було спостерігати на прикладі заповнення
вакантних посад керівників апарату НАЗК у 2017 році та оновлення складу Департаменту перевірки
декларацій та моніторингу способу життя у 2018 році.
Щодо керівників апарату НАЗК
Як відомо, управління апаратом НАЗК, виходячи із положень абзацу третього ч. 2 ст. 8 Закону1,
покладається на відповідного керівника та щонайменше двох його заступників, які спрямовують
роботу працівників відповідно до визначених Регламентом НАЗК та Положенням про апарат НАЗК
напрямів.
На початку роботи НАЗК одними з перших його рішень стали призначення керівника апарату
та одного з його заступників (Рішення від 28.04.2016 р.2). Обидві посадові особи призначені без
проходження конкурсу, оскільки призначення відбулись до введення в дію нового Закону «Про
державну службу». Втім, більш цікавим є те, що другий заступник керівника апарату з невідомих
причин не призначався впродовж всього 2016 та першої половини 2017 років.
Події ж, які відбулися у другій половині 2017 року, виглядають як відверті маніпуляції з боку
Голови НАЗК Н. Корчак та інших членів НАЗК.
Так, восени 2017 року, вже після згаданих відставок двох членів НАЗК, за власним бажанням
У вказаній нормі Закону йдеться про те, що «керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються
Національним агентством». При цьому, вжиття множини щодо слова «заступники» означає, що їх не може бути менше двох.
2
Режим доступу :https://nazk.gov.ua/zasidannya-28-kvitnya
1
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звільнилися по черзі керівник апарату І. Ткаченко та його заступник С. Богачов. При цьому, у
проміжку часу, коли керівник апарату звільнився, а його заступник був відсутній, Голова НАЗК Н.
Корчак призначила в.о. керівника апарату О. Писаренко. Йдеться про особу, факти щодо можливої
неправомірної діяльності якої описувались у ІІ Альтернативному звіті і яка весь цей час продовжувала
перебувати на посаді директора Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт
інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції (далі – Департамент конфлікту інтересів).
При цьому, Голова НАЗК Н. Корчак проігнорувала положення Закону «Про державну службу»
не направила після звільнення керівника апарату НАЗК повідомлення про це до Національного
агентства України з питань державної служби для оголошення та проведення останнім відповідного
конкурсу на цю посаду.
Ще ж до звільнення заступника керівника апарату С. Богачова, Голова НАЗК Н. Корчак спільно
із членами НАЗК О. Скопичем та О. Серьогіним своїм рішенням від 05.10.2017 р. №896 оголосили
конкурс на посаду другого заступника керівника апарату та згодом обрали на цю посаду рішенням
конкурсної комісії, яка з них же і складалася, того ж таки О. Писаренка. Посада керівника апарату
НАЗК продовжила залишатись вакантною, а О. Писаренко, уже перебуваючи на новій посаді, знову
таки залишився в.о. керівника апарату.
У такий спосіб Голова НАЗК Н. Корчак при підтримці інших членів НАЗК закріпила на
невизначений час повноваження керівника апарату НАЗК саме за О. Писаренком, який, завдяки
реалізованій у 2017 році маніпуляції, третій рік поспіль продовжує «тимчасово виконувати» ці
обов’язки.
До того ж, незадовго до завершення своєї каденції, Голова Агентства Н. Корчак,
всупереч вже згаданим положенням абзацу третього ч. 2 ст. 8 Закону, видала наказ від
28.01.2018 р. №23/18 щодо ведення в дію нового штатного розпису НАЗК, виконавши
вочевидь незаконне рішення НАЗК від 24.11.2017 р. №1260 «Про затвердження
Структури апарату Національного агентства з питань запобігання корупції». При цьому
нею скорочено посаду заступника керівника апарату Агентства, яку до цього займав
С. Богачов. Хоча, як вже зазначалося, ця посада визначена у Законі, а отже рішення щодо її
скорочення, без внесення змін до Закону, суперечать його положенням.
Не змінилася ситуація і з обранням повного складу НАЗК та переобранням його Голови. Попри
очевидне триваюче невиконання положень Закону «Про державну службу», ані новообраний
Голова НАЗК О. Мангул, ані жоден інший член НАЗК до цього часу не вбачають необхідності
в інформуванні Національного агентства України з питань державної служби для подальшого
оголошення конкурсу на посаду керівника апарату. Так само нові члени НАЗК не відновили посаду
другого заступника керівника апарату.
Ця ситуація щонайменше потребує реагування з боку НАДС і КМ в частині оцінки маніпуляцій
при обранні О. Писаренка та бездіяльності Голови та членів НАЗК щодо не заповнення вакансії
керівника апарату НАЗК і скорочення всупереч положенням Закону посади одного із його
заступників.
Щодо оновлення складу Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу
життя
Інша «кадрова афера» стосувалась Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу
життя (далі – Департамент фінконтролю), яка реалізована у 2018 році за прямої участі вже нового
Голови НАЗК О. Мангула, членів НАЗК та все того ж в.о. керівника апарату О. Писаренка.
Описуючи історію, слід насамперед згадати, що лише протягом другої половини 2017 та першої
половини 2018 років керівництво Департаменту фінконтролю змінювалось 4 рази. При цьому,
наприкінці 2017 року із цим Департаментом пов’язано щонайменше два гучних скандали (більш
детально вони описані далі у Звіті), які вочевидь також не сприяли нормальній та ефективній роботі
колективу цього ключового структурного підрозділу.
Звичайно, що ціла низка справедливих нарікань на діяльність Департаменту фінконтролю, яка
лунала впродовж останніх двох років з боку громадськості, потребувала у тому числі і кадрових змін
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в його складі. Однак це аж ніяк не означало, що ці зміни мають бути проведені шляхом порушення
Закону.
Навесні 2018 року, із обранням нового Голови НАЗК, у громадськості та міжнародних партнерів
НАЗК з’явились певні надії на реформування органу. Однак, вони виявились марними, адже
аналіз дій нового керівництва НАЗК підтверджує думку, що його метою було банальне бажання
взяти у своє «ручне» управління діяльність в тому числі ключового Департаменту фінконтролю,
позбувшись попереднього керівництва цього підрозділу.
З цією метою Головою НАЗК О. Мангулом, наказом від 24.05.2018 р., оголошено конкурс
на зайняття вакантних посад майже у всі структурні підрозділи НАЗК, проте не у Департамент
фінконтролю. Водночас, це не означає, що посади у Департаменті фінконтролю не були заповнені
і, як це не дивно звучить, оновлення Департаменту відбулось саме за результатами цього конкурсу.
Загалом інформація про призначення працівників НАЗК не міститься у відкритому доступі,
однак це не стосується інформації декларацій претендентів, про учасників і переможців конкурсів
та, що головне в цьому випадку, рішень про визначення уповноважених осіб НАЗК.
Саме сукупність цих трьох джерел інформації дала змогу встановити, що майже усе нинішнє
керівництво Департаменту фінконтролю сформовано шляхом використання досить старої схеми
«працівників-транзитерів», які спочатку обрані за результатами вищевказаного конкурсу на посади
в інші структурні підрозділи, а потім переведені на посади у Департамент фінконтролю.
Звичайно, що сама по собі процедура зайняття посади за переведенням на рівнозначну посаду
не є порушенням, адже вона передбачена у ст. 29 Закону «Про державну службу України» як
одна із можливостей заповнення вакансії. Проте, ця процедура є винятком із загального правила і
застосовується у випадках, коли недоцільно проводити конкурс, наприклад, заради заповнення однієї
вакантної посади. Зазвичай працівник, що переводиться, заміщає рівнозначну посаду у одному і
тому ж підрозділі, або у підрозділі, діяльність якого є дотичною за своєю сферою. При цьому такий
працівник повинен бути наділений достатнім рівнем знань та навичок для заміщення відповідної
посади, інакше це ставить під сумнів компетентність та неупередженість дій керівництва органу.
У випадку ж із НАЗК йдеться про ознаки зловживання службовим становищем керівництва
органу, адже, по-суті, використана нечесна схема масового заповнення більшості керівних посад
Департаменту фінконтролю без проведення конкурсних процедур.
Таблиця 3. Результати конкурсу
та подальшого призначення
Прізвище,
Обіймана посада в
Претендент на
Призначений на
№
ім’я, по
НАЗК до конкурсу /
посаду
посаду
батькові
інше місце роботи
1
Степанов Ігор Начальник відділу в
Керівник Департа- Керівник ДепарОлександро- Департаменті конфлік- менту конфлікту
таменту фінконвич
ту інтересів
тролю
2
Мостова Ірина Заступник керівника
Керівник Департа- Керівник ДепарОлександрів- Департаменту конфлік- менту конфлікту
таменту конфлікна
ту
ту
3

4
5

Амплеєв
Олександр
Володимирович
Піхало Олексій Вікторович

Головний спеціаліст в
Департаменті фінконтролю

Головний спеціаліст в
Департаменті конфлікту інтересів
Церковняк
Головний спеціаліст в
Богдан Георгі- Департаменті антикойович
рупційної політики

Керівник Управління персоналом

Керівник відділу
в Департаменті
фінконтролю

Керівник відділу
взаємодії зі ЗМІ

Керівник відділу
в Департаменті
фінконтролю
Керівник відділу
взаємодії зі ЗМІ

Керівник відділу
взаємодії зі ЗМІ

Спосіб
призначення
За переведенням
Друга за
результатами
(після І. Степанова)
За переведенням
За переведенням
Другий за
результатами (після О.
Піхала)

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

№
6

Прізвище,
Займана посада в
Претендент на
ім’я, по
НАЗК до конкурсу /
посаду
батькові
інше місце роботи
Марахін Євген Генеральна прокурату- Керівник відділу
Анатолійович ра України
антикор. навчання

7

Шевченко
Юлія Григорівна

8

Берднікова
Катерина Вадимівна

9

Нікітіна Аліна
Сергіївна

10

Кулікова Юлія
Володимирівна

11

Лис Олександр Олександрович
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Призначений на
Спосіб
посаду
призначення

Заступник керівника відділу
Департаменту
фінконтролю
Керівник відділу в ДеЗаступник керівни- Заступник керівпартаменті конфлікту
ка Департаменту
ника Департаінтересів
фінансування поменту фінконтроліт. партій
лю
Начальник відділу в
Заступник керівни- Заступник кеДепартаменті фінансу- ка Департаменту
рівника Депарвання політ. партій
фінансування потаменту фінанліт. партій
сування політ.
партій
Головний спеціаліст в Керівник відділу в
Заступник кеДепартаменті конфлік- Управлінні праворівника відділу
ту інтересів
вого забезпечення у Департаменті
фінконтролю
Генеральна прокурату- Керівник відділу
Заступник кера України
в Департаменті
рівника відділу
антикорупційної
в Департаменті
політики
фінконтролю
Близько місяця до
Керівник відділу в
Керівник відділу
конкурсу – головний
Управлінні персов Департаменті
спеціаліст в Департаналу
фінконтролю
менті фінконтролю,
а до того – 2 роки
головний спеціаліст в
Департаменті конфлікту інтересів

За переведенням
За переведенням
Друга за
результатами
(після Ю. Шевченко)
За переведенням
За переведенням
За переведенням

Як вбачається із наведеної Таблиці, маніпуляції відбувались одразу за декількома напрямами.
По-перше, половина осіб, які перемогли у конкурсі, були діючими працівниками Департаменту
конфлікту НАЗК і, з огляду на їхню кількість, постає питання про ймовірне надання їм переваг з
боку конкурсної комісії (кандидати №№1, 3, 4, 7, 9 та 11).
По-друге, деякі працівники, які претендували на посади, не мали попереднього досвіду
роботи за напрямами відповідних підрозділів, проте перемогли своїх більш досвідчених колег, які
працювали в них і також брали участь у конкурсі (кандидати 3, 4, 7, 11).
По-третє, всі особи, які перемогли у конкурсі, одразу після призначення переведені, і усі без
винятку погодились на такі переведення, що важко собі уявити в реальному житті, крім випадку,
коли йдеться про попередню домовленість та спланованість таких дій.
По-четверте, особи, які власне і повинні були з огляду на їхній попередній досвід очолити
керівні посади у департаментах, у яких оголошено конкурс, і які за його результатами зайняли другі
місця, одразу ж призначені на ці вакансії, після переведення переможців.
Нарешті, лише двоє із восьми керівників, які займали посади у Департаменті фінконтролю,
залишені після реорганізації апарату НАЗК на рівнозначних посадах. Хоча для керівництва саме
цього Департаменту в розумінні Закону «Про державну службу» (ст. 43) відбувалась не реорганізація,
а зміна істотних умов державної служби у вигляді зміни основних посадових обов’язків. Відтак,
керівні посадові особи цього Департаменту повинні були бути повідомлені (а не попереджені,
як зазначено у відповідному наказі Голови НАЗК) про таку зміну та, у разі неподання заяв про
звільнення за власним бажанням або переведення на нижчі, залишитись на своїх посадах.
Натомість більшості із керівників Департаменту фінконтролю, як вбачається із аналізу
переліку посадових осіб, які продовжили працювати в Департаменті фінконтролю, скоріше за все
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пропонувались не рівнозначні, а нижчі посади, тоді як конкурс у Департамент, де вони мали б
працювати, не проводився і вони навіть теоретично не могли позмагатись за свої посади.
При цьому, жодних публічних претензій з боку керівництва НАЗК їм не висловлювалось, так
само не відомо про службові розслідування чи інші дисциплінарні заходи, які застосовано до цих
працівників у зв’язку із їх можливим неналежним виконанням своїх посадових обов’язків.
Все наведене у сукупності свідчить про те, що справжніми намірами керівництва НАЗК було:
- усунути у непрозорий спосіб попереднє керівництво Департаменту фінконтролю;
- обмежити відкритий конкурсний відбір для оновлення складу Департаменту фінконтролю;
- призначити керівництво Департаменту фінконтролю із кола «лояльних до керівництва НАЗК»
діючих працівників Агентства.
Також очевидно і те, що діючі працівники НАЗК, які взяли участь у конкурсі та згодом призначені
на посади до Департаменту фінконтролю, скоріш за все усвідомлювали, що дії керівництва НАЗК
були далекими від стандартів відкритості та доброчесності.
Таким чином, обома сторонами порушено низку принципів державної служби, закріплених
у статті 4 Закону «Про державну службу», а саме: законності; професіоналізму; доброчесності;
забезпечення рівного доступу до державної служби та прозорості.
З огляду на відсутність реакції з боку громадськості на ці факти та відверту бездіяльність
НАДС1, керівництво Агентства продовжило використовувати окремі елементи описаних вище
маніпуляцій і в інших конкурсах, які проводились у 2018 році.
За таких умов доводиться констатувати, що невиконання останньої із наданих у попередньому
Звіті рекомендацій щодо інтенсифікації процесу створення територіальних підрозділів НАЗК,
є скоріше позитивом, адже проведення конкурсних відборів персоналу територіальних підрозділів
нинішнім керівництвом НАЗК може стати лише наступним кроком у поширенні існуючих нині у
Агентстві недоброчесних практик на регіональний рівень.
Щодо освітнього рівня працівників НАЗК
На фоні описаних вище проблем, питання статистичних даних щодо рівня освіти та стажу
роботи працівників НАЗК виглядає оптимістичніше (див. Табл. 4).
Таблиця 4. Офіційні дані щодо освіти
працівників НАЗК2
Назва показника
Базова вища освіта особи
Присвоєно ступінь вищої освіти
спеціаліст (магістр)
Мають дві і більше вищих освіти
Присвоєно науковий ступінь/доктор
наук/мають вчені звання
Економічна освіта
Юридична освіта
Технічна освіта
Державне управління
Гуманітарна освіта
Інша освіта

Кількість осіб у 2016
(штат 211 працівників)

Кількість осіб у 2017
(штат 266 працівників)

4
209

4
253

7
10 / 2 / 3

77
15 / 4 / 4

62
115
20
23
30
12

82
126
23
17
18
10

1
Згідно зі ст. 13 Закону «Про державну службу», НАДС в межах повноважень, проводить у державних органах перевірки
стану дотримання вимог Закону; вживає заходів щодо створення рівних умов для прийняття та просування по службі державних
службовців категорій «Б» і «В»; направляє державним органам та їх посадовим особам вимоги про скасування рішень таких
органів з питань державної служби, які суперечать законодавству в частині реалізації громадянами права на державну службу.
2
На момент написання Звіту відповідні статистичні дані НАЗК за 2018 рік не оприлюднені.
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Як вбачається із Таблиці, Агентству загалом вдалося забезпечити високий освітній рівень
колективу у 2017 році. Водночас, також очевидно, що належний рівень освіти працівників Агентства
у випадку їх недоброчесності втрачає своє значення, тим більше, якщо йдеться про такий орган як
НАЗК, який повинен бути взірцем дотримання антикорупційних стандартів для інших державних
службовців.
Щодо структури апарату НАЗК
Структура апарату вперше затверджена Національним агентством 05.04.2016 р. і передбачала
функціонування 13 структурних підрозділів, з яких 3 підрозділи сформовано за функціональним
принципом, 2 за функціонально-територіальним, а 8 – виконували допоміжні функції. Вказана
структура проіснувала два роки і змінена Рішенням НАЗК, про яке вже згадувалось раніше. При
цьому жодного звіту чи результатів аналізу, які б пояснювали, що саме у попередній структурі
виявилось неефективним, а головне – чим оновлена структура позитивно вплине на роботу НАЗК,
не оприлюднювалось. Натомість оцінка практичних результатів за напрямами діяльності НАЗК, які
наводяться нижче, вказує на те, що суттєвих позитивних зрушень у роботу Агентства це не внесло.
Таблиця 5. Структура апарату НАЗК у 2016-2018 роках
2016-2017 роки

2018 рік
Функціональні підрозділи

• Департамент антикорупційної політики;
• Департамент організації роботи із
запобігання та виявлення корупції;
• Департамент моніторингу дотримання
законодавства про конфлікт інтересів та інших
обмежень щодо запобігання корупції;
• Департамент фінансового контролю та
моніторингу способу життя;
• Департамент з питань запобігання політичній
корупції.

• Департамент координації антикорупційної
політики;
• Департамент організації роботи із запобігання та
виявлення корупції;
• Департамент моніторингу дотримання
законодавства про конфлікт інтересів та інших
обмежень щодо запобігання корупції;
• Департамент перевірки декларацій та моніторингу
способу життя;
• Департамент з питань запобігання політичній корупції.

Допоміжні підрозділи
• Департамент організаційного та кадрового
забезпечення (забезпечення роботи членів
Національного агентства, організація його
засідань, ведення кадрової роботи, здійснення
заходів міжнародного протоколу, забезпечення
доступу до публічної інформації);
• Адміністративний департамент (первинна
обробка, облік кореспонденції, ведення
електронного діловодства, захист
інформаційно-телекомунікаційних мереж
Національного агентства, забезпечення
роботи державних реєстрів та веб-ресурсів
Національного агентства, забезпечення
належних умов роботи Національного
агентства);
• Управління бухгалтерського обліку та
звітності (планування фінансово-господарської
діяльності, ведення бухгалтерського обліку та
складення звітності);
• Відділ правового забезпечення (підготовка
внутрішніх документів Національного
агентства, юридичне супроводження процесів
діяльності Національного агентства);

• Управління персоналом (ведення кадрової
роботи);
• Управління організаційно-адміністративного
забезпечення (забезпечення роботи членів
Національного агентства, організація його
засідань, забезпечення належних умов роботи
Національного агентства, публічні закупівлі);
• Управління інформаційно-аналітичних систем та
захисту (захист інформаційно-телекомунікаційних
мереж Національного агентства, забезпечення
роботи державних реєстрів та веб-ресурсів
Національного агентства);
• Управління документального забезпечення та
контролю (первинна обробка, облік кореспонденції,
ведення електронного діловодства, забезпечення
доступу до публічної інформації);
• Управління планово-фінансової діяльності,
бухгалтерського обліку та звітності (планування
фінансово-господарської діяльності, ведення
бухгалтерського обліку та складення звітності);
• Управління правового забезпечення (підготовка
внутрішніх документів Національного агентства,
юридичне супроводження процесів діяльності
Національного агентства);
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• Сектор запобігання та виявлення корупції в
Національному агентстві з питань запобігання
корупції (запобігання корупційним проявам
серед працівників апарату Національного
агентства);
• Сектор внутрішнього аудиту (аналіз
ефективності діяльності апарату Національного
агентства, використання ресурсів, що є у його
розпорядженні);
• Сектор режимно-секретної роботи
(забезпечення роботи з документами з
обмеженим доступом в частині, що стосується
державної таємниці).

• Головний спеціаліст з питань запобігання та
виявлення корупції в Національному агентстві
з питань запобігання корупції (запобігання
корупційним проявам серед працівників апарату
Національного агентства);
• Головний спеціаліст з питань внутрішнього
аудиту (аналіз ефективності діяльності апарату
Національного агентства, використання ресурсів,
що є у його розпорядженні);
• Сектор режимно-секретної роботи (забезпечення
роботи з документами з обмеженим доступом в
частині, що стосується державної таємниці);
• Відділ інформаційної політики та зв’язків із ЗМІ.
Інші

• радники, які підтримують роботу членів
Агентства та входять до групи радників на
правах самостійного відділу.

• радники, які підтримують роботу членів
Агентства та входять до групи радників на правах
самостійного відділу.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Протягом 2017–2018 років НАЗК:
- не організувало розробки жодного документу, який би визначав стратегію своєї кадрової
політики;
- не визначило критеріїв (умов) для ухвалення керівництвом НАЗК рішень щодо оголошення
конкурсів на вакантні посади;
- не забезпечило збереження власного кадрового потенціалу.
Як наслідок, відтік кадрів із НАЗК протягом двох років перевищував визначений самим же
Агентством граничний показник плинності кадрів.
Водночас, виявлено низку фактів можливих порушень законів «Про запобігання корупції» та
«Про державну службу», допущених керівництвом НАЗК, які потребують відповідного реагування
з боку КМ і НАДС.
2. Кабінету Міністрів України та Національному агентству з питань державної служби необхідно
вжити заходів щодо перевірки фактів можливих порушень, допущених з боку керівництва НАЗК під
час проведення конкурсних процедур та переведень протягом 2017–2018 років, і в разі виявлення
порушень – щодо притягнення винних осіб до відповідальності.
3. Треба внести зміни до Структури апарату НАЗК, відновивши сектор з питань запобігання та
виявлення корупції1 та посаду заступника керівника апарату НАЗК, після чого провести конкурс на
заміщення відповідних посад, а також забезпечити оголошення та проведення конкурсу на вакантну
посаду керівника апарату НАЗК.
4. Необхідно розробити стратегію кадрової політики НАЗК, визначивши:
- критерії (умови) для ухвалення керівництвом НАЗК рішень щодо оголошення конкурсів на
вакантні посади;
- критерії для застосування процедури переводу працівників в рамках Агентства та із інших
органів державної влади.

1
Додатково див. зміст та висновки до Підрозділу «Законодавство щодо захисту осіб, які повідомляють про корупційні
правопорушення…» цього Звіту.
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• тренінги для персоналу, регулярність та кількість персоналу, який пройшов підвищення
кваліфікації
Переходячи до аналізу діяльності НАЗК за напрямом навчання та підвищення кваліфікації
персоналу, нагадаємо про критерії, які застосовувались при попередній оцінці у ІІ Альтернативному
Звіті.
Насамперед, до уваги взято положення ст. 8 Закону, якою прямо передбачено регулярне, але не
рідше одного разу на два роки, обов’язкове проходження підвищення кваліфікації працівниками
апарату Агентства.
Крім того, у попередньому Звіті сформульовано 3 критерії для оцінки: актуальність тематики
та професійність лекторів; регулярність проведення навчальних заходів; спеціалізація навчань та
кількість працівників, які його пройшли.
Видається, що для забезпечення належного моніторингу динаміки розвитку НАЗК за цим
напрямом оптимальним є застосування аналогічних критеріїв і в цьому Альтернативному Звіті.
З урахуванням наведеного результати аналізу інформації за цим напрямом, оприлюдненої
НАЗК у 2017 році, вказують, що Агентство загалом демонструвало позитивну динаміку роботи
щонайменше за двома із трьох наведених критеріїв. При цьому, навчання проводились як для
власного персоналу, так і для службовців інших органів влади, а їх кількість стала найбільшою
за 3 роки існування Агентства. Відтак, можна із впевненістю констатувати, що у 2017 році
Національному агентство вдалось досягти значного прогресу у виконанні рекомендацій, наданих
експертами у ІІ Альтернативному Звіті.
Натомість, у 2018 році як кількість заходів, так і стан наповненості веб-сайту НАЗК методичними
матеріалами знову почали викликати питання щодо ефективності роботи працівників Агентства за
цим напрямом.
Щодо навчань для персоналу НАЗК
Як відомо зі Звіту діяльності НАЗК за 2017 рік, навчання для персоналу, які організовувались
Відділом організації антикорупційного навчання Департаменту координації антикорупційної
політики НАЗК (далі – Відділ навчань), як і у 2016 році, проводились за участі провідних
національних та міжнародних експертів: ПРООН в Україні, ОЕСР, Антикорупційної ініціативи ЄС
в Україні тощо.
В якості тренерів запрошувались також фахівці державних органів, зокрема: МЮ, НАДС, ГП,
НАБ, Національної поліції, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини,
Аудиторської палати України, ДП «Прозорро», судді.
Агентством забезпечувалось планування проведення як загальних, так і тематичних навчань,
у т.ч. на основі опитування працівників щодо актуальності тематики, а також здійснювався (хоча і
не персональний) облік кількості тих, хто брав у них участь.
Офіційний веб-сайт НАЗК був вчасно наповнений не лише інформацією щодо планів-графіків
проведення навчальних заходів, а й містив відповідні звіти за 2017 рік. Ключові методичні матеріали
(інфографіки, презентації та інші матеріали) розміщені у відповідних підрозділах за результатами
проведення відповідних заходів1.
Натомість у 2018 році Відділ навчань з невідомих причин припинив наповнення веб-сайту
Агентства. Жодної інформації щодо виконання планів навчання працівників апарату НАЗК за 2018
рік на сайті не розміщено. Так само відсутні будь-які методичні матеріали за цей рік.
Втім, із відповіді НАЗК на запит щодо надання публічної інформації, направлений в рамках
підготовки цього Звіту, відомо, що НАЗК проводив навчальні заходи і протягом 2018 року. При
цьому, якщо порівняти отриману інформацію і орієнтовні плани-графіки проведення тренінгів для
працівників апарату НАЗК на I-ІІ півріччя 2018 року, стає зрозуміло, що із 31 запланованого заходу
1
Навчальні матеріали за результатами проведених заходів. Режим доступу : https://nazk.gov.ua/navchalni-materialy-zarezultatamy-provedenyh-zahodiv-0
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проведено лише 11; ще 2 проведено на теми, що не передбачені планами. Цим же (невиконанням
проведення запланованої кількості заходів) пояснюється і невисока порівняно із попереднім роком
кількість учасників цих заходів.
Інформація щодо кількості заходів та кількості працівників наведена у Таблиці 6.
Таблиця 6. Інформація щодо навчальних
заходів для працівників НАЗК
Рік проведення заходів
2016
2017
2018

Кількість проведених заходів в
Україні/за кордоном
21/облік не проводився
34/облік не проводився
13/10

Кількість осіб, які взяли участь
в Україні/за кордоном1
облік не проводився/21
1016/облік не проводився
300/17

Як вбачається із даних, наведених у Таблиці, з урахуванням аналізу інформації, розміщеної на
веб-сайті НАЗК, серед головних недоліків в роботі Агентства щодо проведення навчань для його
персоналу були:
- відсутність індивідуального планування підвищення кваліфікації;
- ведення загального, а не персонального обліку працівників, які відвідали той чи інший захід;
- відсутність чітких та зрозумілих критеріїв формування планів навчань;
- дисбаланс у проведенні загальних та спеціальних навчань;
- відсутність будь-якого оцінювання рівня отриманих за результатами навчань знань
працівниками НАЗК, що унеможливлює оцінку їх ефективності.
Щодо навчань для службовців інших органів влади
Майже аналогічна ситуація спостерігається і з навчаннями, які проводились НАЗК у 2017–2018
роках для службовців інших державних органів.
Так, якщо у 2017 році Відділ забезпечував повноцінне розміщення інформації планів та звітів
про відповідну роботу, проведену НАЗК, то у 2018 році спостерігався повний інформаційний
вакуум.
Саме завдяки належній аналітичній роботі Відділу навчань у 2017 році відомо, що фахівцями
Агентства упродовж того року підготовлено та проведено 42 тренінги, з них з питань окремих
превентивних антикорупційних механізмів – 15 тренінгів, з питань електронного декларування – 14
тренінгів, з питань підготовки антикорупційних програм та практичних аспектів оцінки корупційних
ризиків – 13 тренінгів. Ці тренінги проводилися в Національному агентстві (33 тренінги) та в
регіонах (9 тренінгів).
Безпосередню участь у тренінгах взяли представники уповноважених підрозділів (осіб) з
питань запобігання та виявлення корупції органів державної влади та місцевого самоврядування,
а саме: працівники 91 ЦОВВ; працівники 24 обласних державних адміністрацій та обласних рад;
працівники районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів районних, міських рад.
Загалом же у 2017 році навчальні заходи відвідали 1150 працівників уповноважених підрозділів
(осіб) з питань запобігання та виявлення корупції органів влади, з них тренінги щодо окремих
превентивних антикорупційних механізмів відвідали 569 осіб (або 49%), щодо електронного
декларування – 342 особи (або 30%), щодо підготовки антикорупційних програм та практичних
аспектів оцінки корупційних ризиків – 239 осіб (або 21%).
До проведення тренінгів для представників уповноважених підрозділів (осіб) з питань
запобігання та виявлення корупції органів влади в 2017 році залучено 36 працівників НАЗК, з них:
19 працівників Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя; 15 працівників
Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції; 2 працівники Департаменту
антикорупційної політики.
1

Інформація наведена з урахуванням присутності однієї особи, яка брала участь у декількох заходах.
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По завершенню навчань учасники заходів мали можливість пройти анонімне тестування
на знання вимог антикорупційного законодавства, а також заповнити анкету щодо визначення
ефективності та якості проведених навчань1.
Важливо, що проведення НАЗК вказаних навчальних заходів фокусувалося насамперед на
працівниках уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, завданням
яких є надання методичної та консультаційної допомоги для працівників державних органів і
посадових осіб місцевого самоврядування.
І це дало свій позитивний результат, адже вже після проведених Агентством тренінгів,
уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення корупції органів
державної влади та місцевого самоврядування організовано та проведено понад 1269 тренінгів, з
яких щодо окремих превентивних антикорупційних механізмів – 717 тренінгів, щодо електронного
декларування – 296 тренінгів, щодо підготовки антикорупційних програм та практичних аспектів
оцінки корупційних ризиків – 61 тренінг, з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів
та інших обмежень щодо запобігання корупції – 195 тренінгів.
Загалом участь у проведенні цих антикорупційних навчань взяли 93271 працівник державних
органів та органів місцевого самоврядування, з них у тренінгах щодо окремих превентивних
антикорупційних механізмів – 64587 осіб, щодо електронного декларування – 19535 осіб, щодо
підготовки антикорупційних програм та практичних аспектів оцінки корупційних ризиків –
1837 осіб, з питань дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо
запобігання корупції – 7312 осіб.
Повною протилежністю виглядає результативність роботи Відділу навчань у 2018 році, адже
цей підрозділ не лише не готував аналітичної інформації, а й не розмістив орієнтовні плани-графіки
на ІІ півріччя 2018 року у відповідному розділі на веб-сайті НАЗК. Чи не єдина інформація, яка
на сьогодні є доступною громадськості, стосується 12 проведених тренінгів на тему «Електронне
декларування» та 12 тренінгів на тему «Правові аспекти організації роботи із запобігання корупції»2.
Сюди ж слід додати інформацію про навчальні онлайн-курси «Антикорупційні програми органів
влади», «Декларуй доброчесно!» та «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»3,
які НАЗК розробило за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та спільно з громадським
проектом масових відкритих онлайн-ресурсів «Prometheus».
Цей курс розпочався 09.12.2018 р. і призначений як для працівників уповноважених підрозділів
(осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, до безпосередніх обов’язків яких належить
розробка антикорупційних програм органів влади, працівників структурних підрозділів органів
влади, які залучені до оцінки корупційних ризиків в діяльності органів влади, так і для представників
громадськості та експертів, які мають намір взяти участь у процесі оцінки корупційних ризиків у
діяльності органів влади.
Можливо, наведена інформація враховує не повний перелік заходів, організованих та проведених
НАЗК у 2018 році, проте незадовільна аналітична робота Відділу навчань унеможливила з’ясувати
та здійснити повноцінний аналіз діяльності НАЗК за цим напрямом.
Причини ж таких результатів слід шукати насамперед у неналежній організації роботи
керівництвом Департаменту та відповідальним за цей напрям роботи членом НАЗК О. Серьогіним.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. На фоні активної навчальної, методичної та роз’яснювальної роботи, проведеної Агентством
у 2017 році, доводиться констатувати значне зниження рівня відповідної активності у 2018 році.
Окреме занепокоєння викликає незадовільна організація роботи Відділу навчань, який не забезпечив
Звіт про діяльність НАЗК у 2017 році. Режим доступу : https://nazk.gov.ua/sites/default/files/dodatok_2_zvit_pro_diyalnist.pdf
НАЗК завершило серію тренінгів для посадовців; https://nazk.gov.ua/news/nazk-zavershylo-seriyu-treningiv-dlya-posadovciv
3
Курси доступні на онлайн-платформі «Prometheus» за посиланнями: https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:UNDP+GOVANTICOR101+2019_T1/about, https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+FD101+2018_T3/about.
Режим доступу : https://edx.prometheus.org.ua/courses/course-v1:NAZK+COI102+2019_T1/about
1
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покладених на нього завдань щодо проведення запланованих заходів, аналіз їх результативності
та оприлюднення відповідної інформації. Крім того, до цього часу не забезпечене індивідуальне
планування підвищення кваліфікації працівників та їх персональний облік при проведенні заходів.
Загалом же спостерігається відсутність у керівництва НАЗК стратегічного бачення напрямів
розвитку відповідної діяльності Агентства.
2. Необхідно розробити (оновити) Концепцію організації та проведення заходів з навчання та
підвищення кваліфікації (тренінгів, семінарів, лекцій) для працівників НАЗК та працівників інших
державних органів, забезпечивши на її основі:
- підготовку індивідуальних планів підвищення кваліфікації працівників НАЗК з урахуванням
специфіки напрямів їх роботи;
- визначення критеріїв відбору працівників НАЗК для участі у навчальних заходах, які
проводяться за кордоном;
- запровадження персонального обліку працівників НАЗК, які беруть участь у заходах;
- розробку системи оцінки ефективності проведення заходів (оцінювання лекторів/працівників);
- підготовку, оприлюднення та виконання планів-графіків проведення заходів для працівників
апарату НАЗК та працівників інших державних органів.
3. Треба проаналізувати результати роботи Відділу навчань та вжити заходів щодо підвищення
її ефективності, забезпечити вчасне та повне інформування про навчальні заходи та розміщення
навчальних, методичних та інших допоміжних матеріалів у відповідній рубриці на офіційному
веб-сайті НАЗК.
• загальний бюджет органу, процедура його формування, динаміка фінансування у
порівнянні з аналогічним періодом за минулі два роки
У ІІ Альтернативному Звіті містилася низка рекомендацій щодо забезпечення повноцінного
та стабільного фінансування НАЗК. Більшість із них була пов’язана із проблемами, які виникли у
перший рік роботи Агентства і стосувалась неправильного визначення обсягів та напрямів видатків,
що подекуди ставило під загрозу реалізацію гарантій особливого, встановленого законом, порядку
фінансування та матеріально-технічного забезпечення НАЗК (пункт 3 ч. 1 ст. 9 Закону).
З початком формування апарату НАЗК навесні 2016 року Уряд усунув цю проблему, здійснивши
перерозподіл коштів.
В подальшому ж, як свідчить аналіз положень відповідних Законів про бюджети на 2017–2019
роки, і Уряд, і Парламент загалом виділили достатньо коштів для реалізації НАЗК повноважень у
повній відповідності до напрямів, за якими воно здійснює свою діяльність.
Таким чином, виконано три із чотирьох рекомендацій, які стосувались: забезпечення повного та
вчасного фінансування діяльності НАЗК; оперативного реагування в разі необхідності на пропозиції
НАЗК щодо перерозподілу фінансових ресурсів за різними напрямками видатків; забезпечення
всебічного та повного розгляду Урядом та Парламентом пропозицій НАЗК при підготовці проекту
Державного бюджету на 2018 рік.
Так, з урахуванням вимог ч. 3 ст. 17 Закону Національне агентство як центральний орган
виконавчої влади зі спеціальним статусом визначено головним розпорядником бюджетних коштів
з виконання у 2018 році бюджетних програм за:
- КПКВК 6331010 «Керівництво та управління у сфері запобігання корупції» загальним обсягом
169841,1 тис. грн. в тому числі на оплату праці 104 495,9 тис. грн.;
- КПКВК 6331020 «Фінансування статутної діяльності політичних партій» загальним обсягом
513671,3 тис. грн1.
В порівнянні із 2017 роком це означає, що видатки на діяльність НАЗК збільшились на 78224,7
тис. грн. При цьому збережена динаміка підвищення розмірів видатків і на 2019 рік, адже їх сума
збільшилась ще на 74860,8 тис. грн. у порівнянні із 2018 роком (див. Таблицю 7).
1

Закон «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
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Не виникало проблем за звітній період і з оплатою праці працівників НАЗК, оскільки ці
видатки також збільшувалися кожного року, попри незаповненість апарату Агентства. Втім, на
момент написання Звіту питання в цьому контексті викликало рішення Уряду щодо збільшення
кількості центрального апарату НАЗК на 97 осіб1 (загальна чисельність збільшена з 311 до 408
осіб), яке ухвалено без ініціювання подальших змін до Закону «Про Державний бюджет на 2019
рік». Таким чином, фонд заробітної плати працівників апарату НАЗК на 2019 рік визначено наразі
без урахування додаткових штатних одиниць.
Головною ж проблемою, яка продовжує бути невирішеною, є відсутність коштів, необхідних
для реалізації рішення НАЗК, ухваленого наприкінці 2016 року, про збільшення його штату на 200
осіб – працівників територіальних органів. Відтак, рекомендація щодо забезпечення з боку Уряду
сприяння розвитку територіальних органів НАЗК залишається невиконаною.
Таблиця 7. Порівняння видатків
на НАЗК у 2017–2019 роках (у тис. грн)
Найменування
видатку

1. Керівництво
та управління
у сфері
запобігання
корупції:
видатки розвитку

видатки
споживання, з
них:
оплата праці
комунальні
послуги та
енергоносії
2. Фінансування
статутної
діяльності
політичних
партій
Всього:

Закон «Про Різниця у Закон «Про Різниця у Закон «Про Різниця у
Державний видатках у Державний видатках у Державний видатках у
бюджет
порівнянні з
бюджет
порівнянні
бюджет
порівнянні
України на попереднім України на з попере- України на з попере2017 рік»
роком
2018 рік» днім роком 2019 рік» днім роком

162 888,3

+ 67 702,4

169 841,1

+ 6952, 8

192 692,7

+ 22 851, 6

66 200,0

+ 66 200,0

13 440,0

- 52 760

36 059,0

+ 22 619

96 688,3

+ 1 502,4

156 401,1

+ 59 712, 8

156 633,7

+ 232,6

63 736,4

- 14 022,0

104 495,9

+ 40 759, 5

104 495,9

0

2 112,6

+ 2 112,0

2 311,1

+ 198, 5

2 543,7

+ 232,6

442 399,4

+51 367,1

513 671,3

+ 71 271, 9

565 680,5

+ 52 009,2

605 287,7

+118 835,1

683 512,4

+ 78 224, 7

758 373,2

+ 74 860,8

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Уряд виконав положення Державного бюджету у 2017–2018 роках, профінансувавши
діяльність НАЗК за основними напрямами його роботи. Впродовж трьох років поспіль
спостерігається постійне підвищення видатків на діяльність НАЗК, у т.ч. в частині оплати праці
працівників Агентства. Це дозволяє стверджувати, що державою забезпечується на належному
рівні реалізація гарантій фінансової незалежності НАЗК, закріплених у Законі «Про запобігання
корупції».
1
Постанова КМ від 28.11.2018 р. №1192 «Про внесення змін у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від
05.04.2014 №85». Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1192-2018-п
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Водночас негативним фактом є те, що до цього часу не вирішено питання про фінансування
утворення територіальних органів НАЗК. Не передбачено фінансування на ці цілі і у 2019 році.
2. Наразі необхідно:
- забезпечити повне та вчасне фінансування діяльності НАЗК у наступних роках;
- після перезавантаження НАЗК вирішити питання про утворення його територіальних органів,
надавши відповідне фінансове та матеріально-технічне забезпечення.
• підзвітність і прозорість, в т.ч. обов’язкове періодичне звітування перед суспільством
Прозорість діяльності НАЗК є однієї із основних гарантій його незалежності від впливу чи
втручання у діяльність, яка, серед іншого, реалізується через щорічне звітування про результати
своєї роботи, відкритість засідань та рішень Агентства, доступність інформації, яка збирається,
обробляється та зберігається НАЗК тощо (положення п. 5 ч. 1 ст. 9 Закону).
Під час попередньої оцінки експертами виявлено низку проблем у роботі Агентства під кутом
зору відкритості його діяльності. Втім, більшість із них могла бути вирішена у досить короткий
період, адже залежала виключно від політичної волі та належної організації роботи керівництвом
НАЗК.
Попри це, члени та Голова НАЗК не лише не спромоглися вжити адекватних заходів щодо
виконання рекомендацій, а й поглибили недовіру до діяльності Агентства з боку громадських
антикорупційних організацій та міжнародних донорів. Як наслідок, протягом 2017–2018 років
саме ця гарантія за оцінками більшості національних та міжнародних експертів стала найменш
забезпечуваною як з боку керівництва НАЗК, так і з боку зовнішніх суб’єктів владних повноважень.
В тих же випадках, коли на певному етапі Агентство все ж спромоглось забезпечити прогрес
виконання рекомендацій, подальша діяльність органу повністю нівелювала досягнуті результати.
Остання теза стосується насамперед питання формування та належної співпраці із Громадською
радою при Національному агентстві (далі – ГР) (рекомендація 1), яке у перший рік роботи Агентства
фактично провалено через бездіяльність керівництва апарату органу.
Наведений факт викликав у свій час серйозні занепокоєння, адже саме цей інститут
уповноважений заслуховувати інформацію про діяльність, виконання планів і завдань НАЗК,
затверджувати щорічні звіти Агентства, надавати висновки за результатами експертизи проектів
його актів, делегувати для участі в засіданнях НАЗК свого представника з правом дорадчого голосу.
Втім, активізація процесу запуску роботи ГР на початку 2017 року вселила певний оптимізм
щодо виконання цієї рекомендації, адже формування складу Громадської ради нарешті завершено
і 5 квітня 2017 р. ГР розпочала свою роботу.
Проте, нормальна співпраця між нею та НАЗК тривала недовго, лише до другого півріччя
2017 року. Після 14 листопада 2017 р., коли ГР вийшла із публічною заявою щодо необхідності
проведення розслідування відомостей, оприлюднених керівником Департаменту фінансового
контролю та моніторингу способу життя НАЗК Г. Соломатіною1, керівництво Агентства почало
неприховано ігнорувати Громадську раду та фактично змусило її Голову заявити про припинення
співпраці та вихід із комісій та робочих груп Агентства, до яких входили члени ГР. Ця заява була
скоріше констатацією, адже на той момент де-факто виштовхування ГР із всіх процесів роботи
НАЗК і так відбувалося за ініціативи керівництва НАЗК.
Показовим в цьому сенсі стало ігнорування керівництвом НАЗК вимоги Закону щодо
направлення проекту Звіту для вивчення та надання пропозицій до ГР, який у 2018 році затверджений
без висловлення позиції останньої.
За словами В. Тарана – голови Громадської ради, який опитувався наприкінці 2018 року в
рамках підготовки цього Звіту, ситуація з ігноруванням позиції ГР фактично триває і до цього
Йдеться про скандал, описаний у підрозділі 2.2.2. цього Звіту, пов’язаний із можливими фактами незаконного впливу з
боку працівника Адміністрації Президента України Олексія Горащенкова та звинувачень керівництва НАЗК у маніпуляціях із
результатами перевірок декларацій.
1
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часу. Жодних активних кроків та пропозицій щодо відновлення співпраці (попри зміну керівництва
НАЗК у 2018 році) до ГР не надходило.
У свою чергу Громадська рада також не відзначалася активністю своєї роботи упродовж
2018 року. Протягом триваючого протистояння, засідання ГР, по суті, не проводяться, жодної
аналітичної роботи, окрім підготовки інформаційних карток про вже зафіксовані НАЗК порушення
не здійснюється1. Про публікацію звітів щодо проведеної ГР роботи за означений період також не
відомо.
Іншою серйозною проблемою, ідентифікованою експертами у 2016 році, стала відсутність
комунікаційної Стратегії НАЗК (рекомендація 2), що негативним чином відображалось на усій
інформаційній політиці та зумовлювало відсутність єдиних стандартів та правил підготовки і
оприлюднення інформації щодо результатів діяльності Агентства. У 2018 році цей документ
таки ухвалений Рішенням НАЗК2, проте жодної інформації про стан її виконання Агентством не
оприлюднювалося.
Що ж до виконання порад експертів про необхідність наповнення веб-сайту (рекомендації 3–7),
то жодна із них не імплементована належним чином.
Так, загальна структура офіційного сайту НАЗК (кількість та зміст рубрик та підрубрик)
загалом відповідає напрямам діяльності Агентства, однак здебільшого не відображає актуальну
інформацію про виконувані ним функції. Крім того, почали зустрічатися дублювання інформації у
підрубриках (особливо, це стосується розділу «Декларування»).
Детальний аналіз рівня наповненості сайту вказує, що контроль за станом актуальності
наведеної у підрубриках інформації не забезпечується.
Як і раніше, розміщення рішень НАЗК здійснюється формально, адже в багатьох випадках
окрім першої сторінки документу його зміст недоступний. Пошук інформації ускладнений, рішення
розпорошені у підрубриках, які формуються, подекуди, за незрозумілими принципами. У свою
чергу навігатор чи допоміжні матеріали по роботі із сайтом не розроблено.
Як уже зазначалося, дані про результати проведених навчальних заходів та матеріали навчальнометодичного характеру за їх результатами за 2018 рік не розміщувались.
Інформація про статистичні дані оновлюється повільно або взагалі відсутня. Також, для
прикладу, станом на 01.01.2019 р. у підрубриках веб-сайту, серед іншого:
- наведено неповну інформацію (щодо структури НАЗК, контактів, звітів про проведені
громадські обговорення проектів документів, розроблених НАЗК, протоколів засідань Комісії з
оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми в НАЗК у 2018
році, нормативно-правових актів для уповноважених підрозділів тощо);
- міститься не актуалізована інформація (застарілі: версія Положення про апарат НАЗК,
інформація про ГР при НАЗК, посилання на трансляції засідань НАЗК, які датовані ще 08.12.2017 р.,
плани закупівель, які датовані ще 2016 роком, відомості про результати перевірок за напрямом
запобігання та врегулювання конфлікту за 2017 рік, у розділах «Антикорупційна політика» та
«Запобігання та виявлення корупції» міститься посилання на державну програму, строк дії якої
закінчився, відсутня інформація про аналіз виконання антикорупційних програм у 2018 році тощо);
- відсутня інформація (план роботи на 2018 рік, звіти за ІІ півріччя 2017 і І півріччя 2018 року,
відомості щодо результатів антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів, щодо
практичних результатів співпраці із викривачами корупції та здійснення заходів із їх захисту тощо).
Крім того, на сайті виявлено рубрики, у яких відсутня будь-яка інформація: «Перелік вакантних
посад», «Повідомлення про корупцію в НАЗК та результати розгляду анонімних повідомлень»,
«Електронні консультації з громадськістю», «Публічні громадські обговорення» розділу «Про
НАЗК», «Оголошення» розділу «Протидія політичній корупції» та «Юридичних осіб, державного
сектору економіки, які зобов’язані затверджувати антикорупційні програми» розділу «Запобігання
та виявлення корупції».
Сторінка ГР у Facebook; https://www.facebook.com/gromadrada.nazk/?
Рішення НАЗК від 27.04.2018 №811 «Про затвердження Комунікаційної стратегії Національного агентства з питань
запобігання корупції на 2018-2020 роки»; https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0811884-18
1
2
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Що ж до відмов у доступі до публічної інформації, декілька з яких зафіксовано у 2016 році,
то наочним прикладом продовження такої практики є необґрунтована відмова на один із запитів
про надання публічної інформації, який надсилався експертами в рамках підготовки цього Звіту.
Йдеться про лист, яким у НАЗК запитана інформація щодо переліку працівників, які працювали в
Агентстві станом на 31.12.2018 р., із зазначенням інформації про те, на які посади такі працівники
призначені вперше до НАЗК і у який спосіб (за результатами конкурсу чи за переведенням).
Очевидно, що Управління персоналу НАЗК не може не володіти такою інформацію, адже
юридично зобов’язане її мати. При цьому, спосіб призначення зазначається у відповідних наказах,
які зберігаються у цьому ж Управлінні. Попри це, Сектор з питань доступу до публічної інформації
безпідставно відмовив у її надані, посилаючись на те, що Закон «Про доступ до публічної
інформації» регулює відносини доступу до інформації, яка вже існує, і не вимагає у відповідь на
запит її створювати.
Враховуючи, що приклад направленого запиту не вимагав створення нової інформації, а
лише компілювання наявної, оскільки запитувані відомості не можуть не існувати у НАЗК,
доводиться констатувати, що працівники Агентства свідомо порушили Закон при розгляді запиту.
Враховуючи наведений факт, а також те, що статистика щодо результатів роботи за цим напрямом,
яка розміщується Агентством на веб-сайті, не містить даних стосовно відмов на запити, експерти
роблять висновок про відсутність підстав стверджувати про належне виконання працівниками
НАЗК у всіх випадках вимог Закону «Про доступ до публічної інформації».

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Доводиться констатувати незадовільну роботу НАЗК в частині співпраці із Громадською
радою, яка є основним інструментом контролю з боку громадськості за діяльністю Агентства.
Стосовно питання забезпечення прозорості через інформування громадськості, то ця робота
продовжує вестися на вкрай низькому рівні та безсистемно. Так само незадовільною є робота
самої Громадської ради при НАЗК, яка потребує перезавантаження та уточнення окремих
аспектів законодавчого забезпечення її діяльності (строків роботи її складу, вимог до її членів та
правил формування ради тощо). Окремо слід вказати на неналежне виконання своїх обов’язків
працівниками Агентства, відповідальними за надання публічної інформації.
2. Наразі НАЗК необхідно:
- відновити співпрацю із Громадською Радою при НАЗК та сприяти виконанню покладених на
неї функцій;
- забезпечити розробку та ухвалення змін до Закону «Про запобігання корупції» в частині
удосконалення та гарантій забезпечення роботи Громадської ради при НАЗК (в тому числі щодо
порядку її формування та строку діяльності);
- здійснити аналіз структури, наповненості та актуальності інформації, розміщеної на
офіційному веб-сайті НАЗК, за результатами аналізу вжити заходів щодо усунення виявлених
недоліків;
- провести роботи з технічної модернізації офіційного веб-сайту, спрямовані на полегшення
роботи із його контентом для користувачів;
- проаналізувати діяльність Сектору з питань доступу до публічної інформації, оприлюднивши
результати його роботи та вжити заходів щодо забезпечення безумовного виконання його
працівниками вимог Закону «Про доступ до публічної інформації».
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2.2. ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
2.2.1. Відповідність міжнародним стандартам законодавства про
державну службу (Д. Калмиков, В. Тимощук), зокрема:
• чітке розмежування політичних посад і посад державних службовців;
• наявність сфер публічної служби, які регулюються іншим законом, аніж про державну
службу;
• встановлені законом загальні умови для вступу на державну службу, наявність
конкурсних засад добору на державну службу, посади, на які не поширюється конкурсний
добір;
• наявність ефективно діючого спеціально уповноваженого органу з питань державної
служби;
• дотримання вимог щодо публікації вакантних посад та критеріїв для зайняття посад;
• ефективність та відповідність закону діяльності конкурсних комісій з добору на
державну службу;
• законодавче регулювання оплати праці публічних службовців, розмір змінюваної частки
в оплаті праці, яка залежить від суб’єктивних критеріїв, співвідношення оплати праці
публічних службовців із середньою по державі.
Якісне законодавство про державну службу, яке ефективно реалізується на практиці, є одним
із найбільш дієвих антикорупційних механізмів у будь-якій державі світу. Це пов’язано із тим,
що забезпечення професійної, ефективної та доброчесної державної служби дозволяє усунути «в
зародку» більшість тих причин, які обумовлюють корупцію.
В Україні понад 22 роки (з 28 грудня 1993 р. по 30 квітня 2016 р.) діяв Закон «Про державну
службу» від 16 грудня 1993 р., який не відповідав міжнародним стандартам державної служби.
На концептуальних недоліках цього Закону зверталася увага у численних документах (оціночних
звітах, рекомендаціях, висновках тощо) представників Програми SIGMA, GRECO, інших
міжнародних організацій і програм, зарубіжних та національних експертів1. Основні нарікання
на положення цього Закону пов’язані з тим, що він не забезпечував ефективного розмежування
політичних посад та посад державної служби; не містив прозорих та об’єктивних процедур доступу
до державної служби; закріплював неефективну систему оплати праці (вона є непрозорою, а
винагорода – неконкурентоспроможною та нерівною); не сприяв професійній підготовці кадрів
на основі чітких ролей, реальних потреб і вагомих пріоритетів; передбачав неефективну систему
дисциплінарної відповідальності, яка повністю залежала від «волі» конкретного керівника;
закріплював необґрунтовані преференції для колишніх державних службовців щодо пенсійного
забезпечення тощо.
Із прийняттям 22 липня 1998 р. Указу Президента «Про заходи щодо впровадження Концепції
адміністративної реформи в Україні»2 офіційно започатковано реформу державної служби (як
складової частини адміністративної реформи). 11 лютого 2000 р. Президент видав Указ «Про

1
Див., наприклад: Оцінювання системи врядування (березень 2006 року) // SIGMA. – К. : Центр сприяння інституційному
розвитку державної служби, 2007. – 352 с; Ukraine Governance Assessment (Update – February 2007) // SIGMA ; Центр
адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу. – Режим доступу : http://www.center.gov.ua/pro-tsentr/proekti/
sigma?layout=edit; Оціночний звіт GRECO за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання України (GRECO Eval I/
II Rep (2006) 2E) : затв. 19–23 березня 2007 року / GRECO // Сайт Міністерства юстиції України. – Режим доступу : http://
old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep; Оціночний звіт GRECO по Україні «Прозорість фінансування партій» (3-й раунд
оцінювання України) (Greco Eval III Rep (2011) 1E (P2)) : затв. 17–21 жовтня 2011 року / GRECO // Сайт Міністерства юстиції
України. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep; Оціночний звіт GRECO по Україні «Інкримінація»
(3-й раунд оцінювання України) (ETS 173 і 191, GPC 2) : затв. 17–21 жовтня 2011 року / GRECO // Сайт Міністерства юстиції
України. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep.
2
Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 11 липня
1998 р. №810/98 / Президент України // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/810/98.
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підвищення ефективності державної служби»1, на виконання якого у стислі терміни Урядом
розроблено першу Стратегію реформування системи державної служби в Україні (затв. 14 квітня
2000 р.)2. Після цього в Україні приймалося ще багато різних стратегічних документів (концепцій,
стратегій, планів тощо), які мали б забезпечувати приведення українського законодавства про
державну службу до європейських стандартів публічної адміністрації. Проте, перші 15 років
реформування державної служби відбувалося дуже повільно, а інколи лише формально. Зміни ж,
які періодично вносилися до тодішнього Закону «Про державну службу», не вирішували базових
проблем державної служби. Часто такі зміни вносилися безсистемно і створювали численні колізії
як між положеннями цього Закону та нормами інших законодавчих актів (зокрема, КЗпП), так і
між різними положеннями самого Закону3. Саме тому як міжнародні, так і національні експерти
наполегливо рекомендували українській владі прийняти принципово новий Закон «Про державну
службу»4.
17 листопада 2011 р. Парламентом прийнято новий Закон «Про державну службу» (мав
набрати чинності 1 січня 2013 р.). Цей Закон передбачав певні позитивні зрушення в контексті
реформування державної служби5. Утім, міжнародні та національні експерти відзначали й низку
його недоліків. Зокрема, експерти Програми SIGMA звертали увагу на необхідність більш чіткого
розмежування політичних посад та посад державної служби, перегляду положень щодо оплати
праці, дисциплінарної відповідальності службовців, їх пенсійного забезпечення, удосконалення
правил щодо захисту від незаконного звільнення тощо6. Але цей Закон так і не набрав чинності,
оскільки ВР тричі «переносила» термін набрання ним чинності, а у грудні 2016 року й узагалі
визнала його таким, що втратив чинність7.
У 2014 році ситуація з реформою державної служби стала суттєво покращуватися, адже нова
влада не тільки деклараціями, а й реальними діями демонструвала волю до впровадження змін у
цій сфері. Цьому суттєво посприяло й обрання Україною євроінтеграційного вектору подальшого
розвитку8. Саме тому протягом 2014 року фахівцями НАДС у плідній співпраці з громадськістю
розроблено проект принципово нового Закону «Про державну службу». При його підготовці
враховані рекомендації та концептуальні засади професійної державної служби, визначені
експертами програми SIGMA/ОЕСР за підсумками проведених експертних місій в Україні,
1
Про підвищення ефективності державної служби : Указ Президента України від 11 лютого 2000 р. №208/2000 / Президент
України // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/208/2000.
2
Стратегія реформування системи державної служби в Україні : затв. Указом Президента України від 14 квітня 2000 р.
№599/2000 / Президент України // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/599/2000.
3
Наприклад, експерти Програми SIGMA за результатами оцінювання системи врядування в Україні у 2006 році Закон «Про
державну службу» 1993 року назвали «сукупністю неузгоджених та розрізнених фрагментів» (Оцінювання системи врядування
(березень 2006 року) // SIGMA. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2007. – С. 17).
4
Див., наприклад: Оцінювання системи врядування (березень 2006 року) // SIGMA. – К. : Центр сприяння інституційному
розвитку державної служби, 2007. – 352 с; Оціночний звіт GRECO за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання
України (GRECO Eval I/II Rep (2006) 2E) : затв. 19–23 березня 2007 року / GRECO // Сайт Міністерства юстиції України. – Режим
доступу : http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep; а також низку додаткових звітів про виконання цих рекомендацій.
5
Нове визначення державної служби, відмежування більшості політичних посад від посад державної служби, запровадження
окремої посади керівника державної служби в органі або його апараті як вищого державного службовця, виключення з інституту
державної служби посад допоміжного персоналу державних органів, деталізація низки аспектів попереднього Закону «Про
державну службу» (детальніше про це див. Тимощук В. Новий закон про державну службу: новели та проблеми / В. Тимощук,
О. Курінний // Юридичний вісник України. – 4–10 лютого 2012 р. – №5 (866). – С. 4–5).
6
Коментарі Програми SIGMA до проекту Закону України про державну службу (2011) // SIGMA. – Режим доступу : http://
issuu.com/developing-leaders/docs/sigma_comments_law_on_civil_service.
7
Щоправда, цей закон не міг втратити чинність, оскільки її не набирав.
8
Зокрема, законодавче закріплення нових принципів і засад державної служби, гармонізованих з європейськими, було
визначено одним із завдань Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським
Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки.
Обов’язок якнайшвидше провести реформу державної служби було визначено й у Контракті для України з розбудови держави,
укладеному між Урядом та Європейською Комісією; Коаліційній Угоді від 27 листопада 2014 року; Стратегії сталого розвитку
«Україна – 2020», затвердженій Указом Президента України від 12 січня 2015 р. №5/2015; Стратегії реформування державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на період до 2017 року, схваленій розпорядженням КМ від
18 березня 2015 року, а також у низці інших програмних документів коаліції та Уряду (див., наприклад, Програму діяльності
КМ від 11 грудня 2014 р.).
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прогресивні вітчизняні напрацювання, успішний досвід цієї реформи у європейських країнах
(насамперед, у Республіці Польща). У другій половині 2014 – на початку 2015 років відбулася низка
узгоджувальних процедур з представниками ключових міністерств1, експертами Програми SIGMA,
Представництва ЄС в Україні та членами Експертно-консультативної ради з питань реформування
державної служби. 24 грудня 2014 р. від експертів Програми SIGMA надійшов лист №Ares (2014)
4356107, в якому відзначено, що цей законопроект узгоджується з Європейськими принципами
державного управління. У Парламент цей законопроект внесено 30 березня 2015 р., після чого ще
тривали 8 місяців напруженої боротьби за його прийняття2. Лише після проведення численних
круглих столів, конференцій, зустрічей, переговорів, публічних звернень і закликів громадськості
тощо, кількох перенесень розгляду цього законопроекту в Парламенті (листопад – грудень 2015
року) та низки сигнальних голосувань3, 10 грудня 2015 р. ВР все ж таки прийняла Закон «Про
державну службу», який набрав чинності 1 травня 2016 р.
24 червня 2016 р. Урядом схвалено Стратегію реформування державного управління України
на 2016–2020 роки (наразі вона називається «Стратегія реформування державного управління на
період до 2021 року»)4. На виконання цієї стратегії розроблено та затверджено відповідний План
заходів5. Ці програмні документи Уряду передбачають необхідність вжиття низки правильних
і, водночас, важливих заходів у сфері реформування державної служби (зокрема, на виконання
зазначеної Стратегії 11 листопада 2016 р. Урядом схвалено Концепцію запровадження посад
фахівців з питань реформ6). Загалом, у 2016–2018 роках Урядом, НАДС та деякими іншими
державними інституціями прийнято (затверджено, схвалено, погоджено тощо) близько п’ятдесяти
нормативних актів, спрямованих на забезпечення успішної реалізації положень нового Закону
«Про державну службу» та реформи державної служби загалом.
Для того ж, щоб зрозуміти, наскільки це законодавство якісне, ефективне та таке, що здатне
прискорити процес євроінтеграції України, слід з’ясувати, наскільки воно відповідає міжнародним
стандартам у цій сфері.
Європейські стандарти належного адміністрування взагалі та державної служби зокрема
наразі сформульовані експертами Програми SIGMA7 та викладені у «Європейських принципах
для публічної адміністрації» та «Принципах державного управління».
У «Європейських принципах для публічної адміністрації»8 звертається увага передусім на
1
Міністерством юстиції України, Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Міністерством
соціальної політики України.
2
Зокрема, у першому читанні (23 квітня 2015 р.) цей законопроект було прийнято лише з 20-ї спроби (при цьому «за»
проголосувало лише 226 народних депутатів). Після цього тривала напружена робота над доопрацюванням цього законопроекту
в Комітеті з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування (до комітету надійшло 1214
пропозицій щодо удосконалення тексту законопроекту) та спеціально створеній робочій групі для доопрацювання цього
законопроекту (понад 50 осіб). А ось 18 вересня 2015 р. на засіданні Національної ради реформ Президент зробив заяву про
потребу відкликати з Парламенту законопроект №2490 «Про державну службу» начебто через те, що до нього є претензії з
боку ЄС (хоча насправді таких претензій не було). На цьому спроби зірвати реформу державної служби не припинялися ні з
боку представників Президента та Уряду, ні з боку Парламенту.
3
Див. зокрема, порядки денні третьої сесії ВР VIII скликання (Режим доступу : http://iportal.rada.gov.ua/meeting/awt/63).
4
Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки : схвалено розпорядженням КМ від 24 червня
2016 р. №474-р / КМ // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80.
5
План заходів з реалізації Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020 роки : затв. розпорядженням
КМ від 24 червня 2016 р. №474-р / КМ // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/4742016-%D1%80/paran268#n268.
6
Концепція запровадження посад фахівців з питань реформ : схвалено розпорядженням КМ від 11 листопада 2016 р.
№905-р / КМ // Урядовий портал. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249552384.
7
SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) – програма підтримки вдосконалення врядування та
менеджменту у країнах Центральної та Східної Європи – це спільна ініціатива Центру по співпраці із країнами з перехідною
економікою Організації економічного співробітництва та розвитку (далі – ОЕСР) та програми Європейського Союзу ФАРЕ.
Ця ініціатива спрямована на реформування державного та адміністративного управління у тринадцяти країнах із перехідною
економікою та здебільшого фінансується програмою ФАРЕ.
8
European Principles for Public Administration, SIGMA Papers, No. 27, OECD Publishing, Paris. / Support for Improvement in
Governance and Management. – 1999. – http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf.
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те, що існування сучасної професійної державної служби в демократичних країнах можливе лише
за сукупності таких умов (стандартів):
1) відокремлення публічної сфери від приватної. Державна служба має бути такою сферою
суспільних відносин, де суспільний інтерес переважатиме та буде звільнений від будь-якого
втручання приватних інтересів. Регулювання ж цих відносин має здійснюватися за специфічними
правовими принципами, а особи, які працюють у цій сфері, повинні їх дотримуватися;
2) відокремлення політики від управління (адміністрування). У зазначених вище документах
Програми SIGMA акцентовано, що відокремленість політики від управління (адміністрування)
ґрунтується на припущенні, що державне управління складається з двох взаємозалежних, але
водночас відмінних частин, які мають різний зміст, різні джерела законності та логіку існування:
політика базується на публічній довірі, що виражається через проведення вільних політичних
виборів, та підтверджуються після спливу кожного політичного строку, а управління – на кваліфікації
та професіоналізмі державних службовців, які підтверджуються у відкритому конкурсному відборі
на державну службу відповідно до умов, встановлених в законі;
3) введення індивідуальної відповідальності за прийняття рішень та проведені заходи.
Європейські експерти наголошують, що для виконання цієї вимоги необхідні високоосвічені
державні службовці, які мають здібності до управління. При цьому права, обов’язки та
відповідальність кожного державного службовця мають бути чітко визначені відповідними актами.
Аналогічно має бути визначена й компетенція органу, в якому така особа працює. Крім того,
законодавством має бути визначено й орган, якому необхідно звітувати за кожне адміністративне
рішення;
4) достатній захист на робочому місці, стабільність та рівень оплати праці, чітко визначені
права та обов’язки державних службовців. Кожен службовець має бути впевнений у стабільності
його кар’єри та у тому, що він захищений від політичного тиску і втручання з боку різних політичних
груп. Рівень заробітної плати службовця, з одного боку, повинен суттєво зменшувати вірогідність
корупції, а з іншого, – витримувати конкуренцію на ринку праці в боротьбі за професійних і
добросовісних професіоналів;
5) добір на державну службу та просування по ній залежно від професійних якостей і заслуг. У
питаннях добору кадрів, просування по службі та застосування заходів заохочення визначальними
мають бути професійні якості та заслуги службовця (кандидата), а не суб’єктивна думка його
керівника. При цьому має бути забезпечено відбір найкращих кандидатів та не допущено
протекціонізму чи впливу родинних зв’язків на відбір кадрів для публічної адміністрації.
Експерти Програми SIGMA наголошують, що в кожній державі посади державних службовців
мають бути відокремлені від посад інших категорій працівників державного сектору. При цьому у
«Європейських принципах для публічної адміністрації» визначено п’ять основних ознак, за якими
державні службовці відрізняються від інших категорій працівників державного сектору. У цьому ж
документі звертається увага й на те, що кожна держава повинна забезпечити прийняття спеціального
закону про державну службу, в межах якого має бути здійснено первинну правову регламентацію
цього інституту з урахуванням усіх зазначених вище стандартів (вимог). При цьому міжнародні
експерти наголошують, що саме держава відповідає за створення професійної, неупередженої
та ефективної державної служби, яка діє відповідно до закону і не тільки відіграє регулятивну
роль, а й здійснює керівництво та управління. Держава повинна гарантувати високий рівень своїх
працівників та однакові стандарти у всіх структурах публічної адміністрації. Лише за цих умов
можливе досягнення прийнятих стандартів професіоналізму, стабільності, якості та збереження
традицій у всіх сферах діяльності державної служби1.
Аналіз нового Закону «Про державну службу» та системи підзаконних нормативних актів,
покликаних забезпечувати успішну імплементацію його положень, дозволяє стверджувати,
що станом на 20 лютого 2019 р. українське законодавство про державну службу в цілому (на
1
Детальніше див.: European Principles for Public Administration, SIGMA Papers, No. 27, OECD Publishing, Paris. / SIGMA. –
1999. – Режим доступу: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/nispacee/unpan006804.pdf
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концептуальному рівні) відповідає зазначеним вище вимогам. Основними аргументами на
користь такого висновку є те, що ним:
1) забезпечено деполітизацію державної служби. Так, відповідно до ч. 3 ст. 10 Закону «Про
державну службу» державний службовець не має права: бути членом політичної партії, якщо
такий державний службовець займає посаду державної служби категорії «А»; обіймати посади
в керівних органах політичної партії; суміщати державну службу із статусом депутата місцевої
ради, якщо він займає посаду державної служби категорії «А»; залучати, використовуючи
своє службове становище, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,
працівників бюджетної сфери, інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях та заходах, що
організовуються політичними партіями; у будь-який інший спосіб використовувати своє службове
становище в політичних цілях;
2) закріплено чітке розмежування посад державної служби та інших посад в органах державної
влади, зокрема політичних, а також посад патронатної служби. Розмежування політичних та
адміністративних посад забезпечено передусім положеннями ч. 3 ст. 3 Закону «Про державну
службу», де визначено коло політичних посад, на які не поширюється дія цього Закону1. Особливо
важливим для захисту інституту державної служби стало й розмежування посад державної служби з
посадами патронатної служби (йдеться передусім про помічників-консультантів народних депутатів
України) (п. 18 ч. 3 ст. 3), адже раніше цей недолік широко використовувався для недобросовісного
обходу конкурсної процедури. Наприклад, спочатку осіб призначали на посади помічниківконсультантів народних депутатів України (ці посади до ухвалення нового Закону належали до
посад державної служби), а потім переводили їх на посади керівників структурних підрозділів у
міністерствах та інших ЦОВВ2. 6 квітня 2016 р. Уряд затвердив Критерії визначення переліку посад
працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування3, що дозволяє вивести
таких осіб з-під дії законодавства про державну службу;
3) запроваджено посади державних секретарів міністерств та Державного секретаря КМ
шляхом внесення змін до Закону «Про центральні органи виконавчої влади» (у першу чергу за
рахунок запровадження нових редакцій статей 10 та 11 цього Закону), та одночасним урахування
цих новел у основному «тілі» Закону «Про державну службу» (див., зокрема, п. 1 ч. 2 ст. 6; пункти
1, 2 ч. 1 ст. 17);
4) врегульовано статус державного службовця. У Законі «Про державну службу»: чітко
визначено основні права та обов’язки державного службовця; закріплено підстави та порядок
підпорядкування державного службовця, виконання ним наказів (розпоряджень) та доручень;
встановлено вимоги щодо політичної неупередженості державного службовця; виписано механізми
захисту права на державну службу;
5) визначено загальні умови вступу на державну службу. Право на державну службу мають
повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно
ступінь вищої освіти не нижче: а) магістра – для посад категорій «А» і «Б»; б) бакалавра,
молодшого бакалавра – для посад категорії «В». У ст. 20 Закону «Про державну службу» до осіб,
котрі претендують на вступ на державну службу, визначено вимоги щодо їхньої професійної
компетентності. Крім того, у Законі чітко визначено перелік осіб, які не можуть вступити на
державну службу;
6) запроваджено конкурсну процедуру добору на державну службу (у т.ч. на посади вищого

1
Президент, члени КМ, перші заступники та заступники міністрів, Голова Адміністрації Президента та його заступники,
Постійний Представник Президента в АРК та його заступники і багато інших.
2
Нагадаємо, що саме неготовність влади до виведення за межі державної служби посад помічників-консультантів народних
депутатів України та працівників патронатних служб членів КМ було одним з недоліків Закону «Про державну службу» 2011
року.
3
Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування : затв.
постановою КМ від 6 квітня 2016 р. №271 / КМ // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/271-2016-%D0%BF/paran10#n10.
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корпусу державної служби), яка покликана гарантувати рівний доступ до державної служби1.
Закон «Про державну службу» передбачає обов’язкове проведення конкурсу перед призначенням
на будь-яку посаду державної служби, зокрема, якщо йдеться про призначення на посаду вперше
або про призначення на вищу посаду, що повинно мати наслідком унеможливлення випадків
потрапляння на державну службу без належного відбору та без належної кваліфікації і підготовки.
Детально врегульовані питання конкурсної процедури, оприлюднення інформації про вакантну
посаду та строків проведення конкурсу, вимог до переліку документів для участі у конкурсі,
порядку визначення відповідності кандидатів умовам конкурсу, формування конкурсних комісій
та організації їх діяльності, оформлення та оприлюднення результатів конкурсів, підстав для
проведення повторного конкурсу, а також порядку призначення на посади державної служби. За
загальним правилом, призначення на посаду державної служби має безстроковий характер. Це
означає: якщо державний службовець належно справляється зі своїми обов’язками, то держава
гарантує йому стабільні умови зайнятості аж до досягнення 65 років. Стабільність – це одна з
умов професіоналізації державної служби2. Конкурсна процедура доступу до державної служби
передбачає низку механізмів адміністративного та судового захисту;
7) встановлено додаткові гарантії формування професійного та політично нейтрального
вищого корпусу державної служби. Принциповою новацією Закону «Про державну службу», яка
прямо впливає і на загальне право доступу громадян до державної служби, стала особлива увага
до врегулювання питань вищого корпусу державної служби. Це пов’язано з новим підходом до
поділу посад державної служби на категорії. Замість попередніх семи категорій Закон впроваджує
три категорії посад державної служби «А», «Б» і «В»3. Ця класифікація запроваджена з метою
однопорядкового урегулювання відносин, пов’язаних зі вступом на державну службу, проходженням
державної служби (включаючи оцінювання результатів діяльності державного службовця,
дисциплінарну відповідальність), припинення державної служби тощо. Одна з цінностей нового
Закону «Про державну службу» полягає саме у тому, що навіть для посад категорії «А» впроваджено
виключно конкурсний добір для призначення на посади. Для більшої довіри до такого конкурсного
добору і для загального захисту вищого корпусу державної служби від політичних та інших впливів
Закон передбачає створення нової інституції – Комісії з питань вищого корпусу державної служби;
8) реформовано систему оплати праці державних службовців. Практика застосування
попереднього законодавства про державну службу засвідчила існування двох надзвичайно важливих
проблем у цій сфері.
Перша проблема пов’язана із вкрай низьким рівнем оплати праці державних службовців, що
погано відзначалося на якості кадрів, їх зацікавленості у роботі, а отже й на результатах роботи
всього державного апарату. Зокрема, на початку 2015 року середній рівень заробітної плати
державних службовців по Україні складав лише близько 3,5 тис. грн. (при тому, що загалом по
країні середній розмір заробітної плати становив понад 3,7 тис. грн.). При цьому 40 тис. державних
службовців (~13%) взагалі отримували мінімальну заробітну плату (на той момент 1218 грн.). За
таких обставин держава ніяк не могла конкурувати з іншими роботодавцями у боротьбі за якісні
1
Це принципова відмінність від попереднього законодавчого регулювання, яке уможливлювало доступ до низки посад
державної служби без будь-яких конкурсних процедур, а також містило численні «лазівки» такого доступу. Наприклад, Закон
«Про державну службу» 1993 року взагалі не вимагав проведення конкурсу при прийнятті на посади державної служби
1–2 категорій. Тобто, на вищі посади державної служби могли призначатися особи без належних знань, досвіду, нерідко за
суб’єктивними, в тому числі політико-бізнесовими інтересами. Також у попередньому законодавчому регулюванні була низка
винятків і при призначенні на посади державної служби 3-7 категорій (які передбачали проведення конкурсу для призначення
на посаду), пов’язані з можливістю обходу конкурсних процедур через використання інструментів стажування, спеціалізованого
навчання, зарахування до кадрового резерву тощо.
2
Разом з тим, у новому Законі визначені випадки і строкового призначення на посади державної служби. Попри загальне
правило про виключно конкурсне зайняття посад державної служби (ст. 21), в новому Законі є чотири винятки з цього правила
(статті 41, 32, 22 та 87), які, на нашу думку, є цілком обґрунтованими.
3
Спрощено цей поділ посад виглядає так: 1) категорія «А» – керівники державних органів (або керівники апаратів
державних органів у разі винесення посад керівників цих органів чи їх колегіального складу за межі державної служби);
2) категорія «Б» – керівники структурних підрозділів; 3) категорія «В» – виконавці (тобто, всі інші посади, крім тих, що віднесені
до категорій «А» та «Б»).
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кадри. Згідно ж з положеннями нового Закону «Про державну службу» Схему посадових окладів на
посадах державної служби визначає щороку КМ під час підготовки проекту закону про Державний
бюджет України на наступний рік з урахуванням юрисдикції державних органів. При цьому у ч. 3
ст. 51 визначено, що мінімальний розмір посадового окладу групи 9 (посади спеціалістів державних
органів і прирівняні до них посади) у державних органах, юрисдикція яких поширюється на
територію одного або кількох районів, міст обласного значення, не може бути менше 2 прожиткових
мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року1. Отже,
планувалося, що посадові оклади державних службовців вже найближчим часом збільшаться
щонайменше вдвічі.
Друга проблема пов’язана з тим, що в загальній структурі заробітної плати державного
службовця лише 30% складав посадовий оклад, а інші 70% – різноманітні премії, надбавки та
інші виплати. Це призводило до того, що державні службовці надзвичайно сильно залежали від
суб’єктивного рішення свого начальника, від лояльності, яку він виявляє, від готовності виконувати
позаслужбові доручення тощо. Відтепер же безпосередньо в законі (ч. 3 ст. 50) визначено, що
загальний розмір місячної або квартальної премії, які може отримати державний службовець за рік,
не може перевищувати 30% фонду його посадового окладу за рік;
9) модернізовано інститут дисциплінарної відповідальності державних службовців2. У Законі
«Про державну службу»: чітко визначено підстави притягнення службовців до дисциплінарної
відповідальності, види дисциплінарних стягнень та підстави для застосування кожного з
них; передбачено, що дисциплінарне стягнення має відповідати характеру і тяжкості вчиненого
дисциплінарного проступку та ступеню вини державного службовця; визначено обставини,
що пом’якшують та обтяжують дисциплінарну відповідальність; встановлено, що одноосібно
суб’єктом призначення може застосовуватися лише один вид стягнення – зауваження, всі ж інші –
лише за поданням відповідної дисциплінарної комісії; визначено порядок створення та діяльності
дисциплінарних комісій, правила формування дисциплінарних справ; регламентовано процедуру
проведення службового розслідування з метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості
дисциплінарного проступку, встановлено можливість відсторонення державних службовців від
виконання посадових обов’язків на час здійснення дисциплінарного провадження; встановлено
гарантії дотримання прав державних службовців під час застосування дисциплінарного
стягнення; встановлено правила щодо прийняття рішення про накладення дисциплінарного
стягнення чи закриття дисциплінарного провадження; передбачено строки та порядок оскарження
рішень про накладення дисциплінарного стягнення, визначено підстави зняття дисциплінарного
стягнення;
10) ліквідовано преференції для колишніх державних службовців щодо пенсійного забезпечення.
Ще до 1 травня 2016 р. пенсія державним службовцям призначалася у розмірі 60%, а в окремих
випадках – 70% і навіть 90% суми їх заробітної плати. З набранням чинності новим Законом «Про
державну службу» пенсійне забезпечення державних службовців стало здійснюватися на загальних
підставах (відповідно до Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»);
11) посилено роль НАДС з метою реалізації єдиної державної політики та контролю за
дотриманням нового законодавства у сфері державної служби на усій території України.
Коли говорять про європейські стандарти належного адміністрування в контексті країн, які не
є членами ЄС, то мають на увазі не стільки «Європейські принципи для публічної адміністрації»
Це важливо не тільки для працівників, що обіймають посади групи 9, а й для інших категорій і груп службовців, на
розміри окладів яких впливає цей «базовий» показник (зокрема, мінімальний розмір посадового окладу державних службовців
групи 1 «прив’язаний» до мінімального розміру посадового окладу державних службовців групи 9).
2
Правова регламентація дисциплінарної відповідальності державних службовців в межах ст. 14 старого Закону «Про
державну службу» 1993 року була вкрай неякісною та неефективною, оскільки у законі не було належним чином регламентовано
ні підстав цієї відповідальності, ні порядку її реалізації (наприклад, одну з підстав настання дисциплінарної відповідальності
було визначено як «вчинок, який порочить його як державного службовця»). Рішення ж про застосування дисциплінарної
відповідальності приймав безпосередній керівник особисто. Все це призводило до того, що питання про притягнення /
непритягнення службової особи до відповідальності, а також про вид застосовуваного стягнення повністю залежали від волі
конкретного керівника.
1
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скільки «Принципи державного управління». Наразі існує два базових документи Програми
SIGMA, які визначають принципи державного управління для країн, які не є членами ЄС:
1. «Принципи державного управління» (The Principles of Public Administration), які адресуються
країнам-кандидатам та потенційними кандидатами до ЄС (Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія,
Косово, Чорногорія, Сербія, Туреччина)1. Вони визначають, як правильно забезпечити якісне та
ефективне державне управління, містять основні вимоги, які необхідно виконати цим країнам
для успішної інтеграції до ЄС, встановлюють порядок моніторингу, який дозволяє експертам
Програми SIGMA регулярно аналізувати прогрес кожної з цих країни у реалізації зазначених
принципів2. З метою підвищення рівня зрозумілості / ясності базового документу (2014 року)
без зміни його концептуальних положень у 2017 році фахівцями програми SIGMA опубліковано
оновлені «Принципи державного управління» (The Principles of Public Administration (2017 edition))3
і Методологічні засади принципів державного управління4.
2. «Принципи державного управління: основа для країн ЄПС» (The Principles of Public
Administration: A Framework for ENP Countries), які адресуються країнам Європейської політики
сусідства (Алжир, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Марокко, Палестина, Сирія, Туніс,
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна)5. Цей документ розроблено у 2015–
2016 роках з метою підтримки діалогу з питань реформи державного управління із зазначеними
країнами. Ці Принципи випливають з міжнародних стандартів і найкращої практики в країнахчленах ЄС та/або країнах ОЕСР. Для цих країн фахівці Програми SIGMA у 2018 році також
розробили Методологічні засади принципів державного управління6.
Ці два документи Програми SIGMA відрізняються між собою передусім тим, що «Принципи
державного управління», що адресовані країнам-кандидатам та потенційними кандидатами до ЄС,
містять значно суворіші вимоги до якості та ефективності державного управління порівняно з
тими орієнтирами, що закріплено у документі «Принципи державного управління: основа для країн
ЄПС».
Попри те, що формально на Україну поширюється дія другого із зазначених документів
(«Принципи державного управління: основа для країн ЄПС»), у 2018 році український Уряд
виступив з ініціативою проведення базового вимірювання реалізації принципів державного
управління в Україні на основі методології та індикаторів, розроблених для країн-кандидатів та
потенційних країн-кандидатів на вступ до ЄС.

The Principles of Public Administration / SIGMA. – Publications. – Principles of Public Administration for EU candidate countries
and potential candidates. – Режим доступу : http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-Public-Administration-Nov2014.pdf
2
У 2015 році SIGMA провела базові вимірювання щодо реалізації принципів державного управління у семи країнах на
вступ до ЄС та потенційних кандидатів (у 2016 році ще й у Молдові), за результатами яких було підготовлено 8 детальних
звітів. Під час цих вимірювань було проаналізовано показники кожної з областей реформи державного управління, встановлено
базові значення для показників та запропоновано детальні та послідовні рекомендації щодо реформування. У 2016 році
була проведена часткова оцінка моніторингу в країнах-кандидатах до ЄС та потенційних кандидатах. У 2017 році SIGMA
опублікувала моніторингові звіти для семи країн-кандидатів та потенційних кандидатів до ЄС після проведення всебічних
оцінок шести ключових сфер (див.: http://www.sigmaweb.org/publications/monitoring-reports.htm).
3
The Principles of Public Administration (2017 edition) / SIGMA. – Publications. – Principles of Public Administration for
EU candidate countries and potential candidates. – Режим доступу : http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-of-PublicAdministration_Edition-2017_ENG.pdf; Принципи державного управління (видання 2017 р.) / SIGMA. – Publications. – Principles
of Public Administration for EU candidate countries and potential candidates. – Режим доступу : http://sigmaweb.org/publications/
Principles-of-Public-Administration-Overview-2017-Ukrainian.pdf
4
Methodological Framework for the Principles of Public Administration (November 2017) / SIGMA. – Publications. – Principles
of Public Administration. – Methodological Framework for the Principles of Public Administration. – Режим доступу : http://www.
sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-Administration-November-2017.pdf
5
The Principles of Public Administration: A Framework for ENP Countries / SIGMA. – Publications. – Principles of Public
Administration for European Neighbourhood Policy countries. – Режим доступу : http://sigmaweb.org/publications/Principles-ENPEng.pdf
6
Methodological Framework for the Principles of Public Administration: ENP Countries (May 2018) / SIGMA. – Publications. –
Principles of Public Administration. – Methodological Framework for the Principles of Public Administration: ENP countries. –
Режим доступу : http://www.sigmaweb.org/publications/Methodological-Framework-for-the-Principles-of-Public-AdministrationNovember-2017.pdf
1
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У червні 2018 року SIGMA опублікувала Звіт1 за результатами базового вимірювання щодо
реалізації принципів державного управління в Україні на основі методології та індикаторів,
розроблених для країн-кандидатів на вступ до ЄС та потенційних країн-кандидатів2.
Ураховуючи зазначені вище обставини, надалі у тексті під «Принципами державного
управління» матимемо на увазі той документ, що наразі адресується країнам-кандидатам та
потенційними кандидатами до ЄС («The Principles of Public Administration (2017 edition)»), а коли
говоритимемо про стан реалізації принципів державного управління в Україні, то матимемо на увазі
ступінь реалізації цих принципів (через призму індикаторів, розроблених для країн-кандидатів та
потенційних кандидатів до ЄС), відповідно до висновків, зроблених експертами Програми SIGMA
у 2018 році («Baseline Measurement Report: The Principles of Public Administration. Ukraine. June
2018»).
Загалом, у документі «Принципи державного управління (видання 2017 р.)»3 закріплено
48 принципів державного управління, які згруповано у шість тематичних блоків. При цьому у
третьому тематичному блоці цього документу фахівцями Програми SIGMA закріплено сім базових
принципів державної служби та управління людськими ресурсами. Саме на їх реалізації і слід
коротко зупинитися в межах цього підрозділу.
Принцип 1: Повноваження державної служби є достатніми, чітко визначеними і
застосовуються на практиці.
Згідно з «Принципами державного управління (видання 2017 р.)» дотримання цього принципу
може бути констатоване за таких умов:
1) існує чітка правова основа, що встановлює горизонтальну та вертикальну сфери діяльності
державної служби;
2) горизонтальна сфера охоплює, щонайменше, посади, які передбачають здійснення
повноважень, наданих публічним правом, і відповідальність за захист загальних інтересів держави
або інших державних органів, у таких установах: а) міністерства та адміністративні органи,
які підзвітні безпосередньо уряду, прем’єр-міністру або міністрам; б) секретаріати парламенту,
президента та прем’єр-міністра; в) інші адміністративні органи на рівні центральних органів
виконавчої влади, якщо вони входять до сфери державної служби під кутом зору закону про
державну/цивільну службу; г) конституційні та інші незалежні органи, підзвітні парламенту;
3) вертикальна сфера діяльності чітко визначає верхню і нижню межу між політичними
призначенцями, державним службовцями та допоміжним персоналом;
4) матеріальна сфера визначає всі загальні положення, що відносяться до сфери трудових
відносин державних службовців і керівництва державної служби;
5) державні службовці відрізняються від політичних призначенців (тобто політичні посади не
входять до сфери державної служби)4.

Baseline Measurement Report: The Principles of Public Administration. Ukraine. June 2018 / SIGMA. – Publications. –
Monitoring Reports. – Режим доступу : http://sigmaweb.org/publications/Baseline-Measurement-Report-2018-Ukraine.pdf;
Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. Червень 2018 року / Урядовий портал. Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf.
2
Із загальною оцінкою результатів цього вимірювання та його впливу на подальший поступ реформи публічної
адміністрації в Україні можна ознайомитися в таких публікаціях: Котляр А. Реформа держуправління: спринтерський забіг
не вдався / А. Котляр // Дзеркало тижня. – 16 вересня 2018 р. – Режим доступу : https://dt.ua/internal/reforma-derzhupravlinnyasprinterskiy-zabig-ne-vdavsya-288489_.html; Сікс У. Що означає звіт SIGMA для державного управління в Україні? / Уго Сікс,
Грегор Вірант // Дзеркало тижня. – 5 жовтня 2018 р. – Режим доступу : https://dt.ua/SOCIUM/scho-oznachaye-zvit-sigma-dlyaderzhavnogo-upravlinnya-v-ukrayini-290268_.html.
3
The Principles of Public Administration (2017 edition) / SIGMA. – Publications. – Principles of Public Administration for
EU candidate countries and potential candidates. – Режим доступу : http://www.sigmaweb.org/publications/Principles-of-PublicAdministration_Edition-2017_ENG.pdf.
4
Принципи державного управління (видання 2017 р.) / SIGMA. – Publications. – Principles of Public Administration for EU
candidate countries and potential candidates. – Режим доступу : http://sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-AdministrationOverview-2017-Ukrainian.pdf. – С. 44.
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Аналізуючи у 2018 році ситуацію з дотриманням цього принципу в Україні, фахівці Програми
SIGMA звернули увагу на такі основні аспекти:
- визначення горизонтальної рамки державної служби відповідає Принципам державного
управління та включає посади в органах виконавчої влади, інших державних органах або їх
апаратах, що передбачають здійснення владних повноважень, безпосередньо пов’язаних з
функціями та завданнями державного органу, та відповідають принципам державної служби. Проте,
Закон «Про державну службу» дозволяє застосовувати до трудових відносин на державній службі
законодавство, відмінне від Закону «Про державну службу», зокрема це стосується початку та
припинення трудових відносин. Закон «Про центральні органи виконавчої влади» також встановлює
винятки з положень щодо призначення та звільнення з посад державної служби як для ЦОВВ,
так і для ЦОВВ зі спеціальним статусом. Недоліком є й те, що Закон «Про державну службу» не
поширює свою дію на деякі групи державних службовців (наприклад, правоохоронні органи) і
пропонує в певних випадках застосовувати інші закони. Це робить горизонтальну рамку досить
складною та вимагає, щоб НАДС здійснювало чіткий нагляд за всіма винятками, щоб гарантувати
збереження принципу орієнтації на заслуги та належного рівня уніфікованості, хоча на момент
проведення цієї оцінки ситуація не відповідала цим вимогам;
- регулювання вертикальної рамки державної служби в цілому відповідає Принципам
державного управління, адже зі сфери державної служби виключене політичне керівництво, голови
та члени керівних органів державних колегіальних установ та таких державних органів як Рахункова
палата, ЦВК тощо. Розмежування політичних посад і посад державної служби чітко визначене для
міністерств, у яких посада державного секретаря є посадою державної служби, державний секретар
безпосередньо підпорядкований міністрові та відповідає за внутрішнє управління міністерством,
у тому числі управління людськими ресурсами. Експерти позитивно оцінили ту обставину, що
політичні радники чітко визначені як особи, що не є державними службовцями та призначаються
на посади та звільняються політичними посадовими особами, і те, що законодавство про держану
службу виключає зі сфери державної служби будь-яких працівників, які виконують функції з
обслуговування. Проте, фахівці Програми SIGMA із занепокоєнням констатували, що в інших
державних органах і ЦОВВ розподіл між політичними та вищими адміністративними функціями
відсутній або є невдалим. Зокрема: а) посада керівника АП не належить до посад державної
служби; б) посада керівника апарату ВР належить до державної служби, але призначення особи
на цю посаду відбувається за процедурою, відмінною від процедури, визначеної Законом «Про
державну службу»; в) для ЦОВВ зі спеціальним статусом законодавство передбачає винятки,
а Закон «Про державну службу» визнає можливість керівників державних установ не бути
державними службовцями. Експерти вкрай критично оцінили і той факт, що у 2017 році голів
місцевих державних адміністрацій виведено з-під дії законодавства про державну службу1;
- матеріальна рамка є повною, хоча регулювання класифікації посад обмежене. Визначено
права й обов’язки державних службовців, установи, відповідальні за управління державною
службою, професійні категорії державної служби, вимоги до осіб, які претендують на посади
державної служби, відбір кандидатів на посади, підвищення кваліфікації, кар’єрне зростання та
положення щодо просування по службі, заходи щодо доброчесності державних службовців, оплата
праці, дисциплінарна відповідальність і процедури припинення державної служби.
Загалом, за результатами аналізу щодо дотриманням в Україні цього принципу (станом на
2018 рік), фахівці Програми SIGMA поставили Україні 12 з 13 можливих балів за субіндикаторами
та загальну оцінку за виконання індикатору «Адекватність сфери державної служби» – «5» балів
(максимальний бал).

1
Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби» від 9
листопада 2017 р. №2190-VIII.
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Субіндикатори
1. Чіткість законодавчої бази щодо сфери державної служби
2. Адекватність горизонтальної рамки державної служби
3. Комплексність матеріальної рамки у законодавстві про державну службу
4. Виключення політичних посад зі сфери державної служби
5. Чіткість нижньої межі у сфері державної служби
Загалом
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Бали
1/2
6/6
2/2
2/2
1/1
12/13

Підсумовуючи аналіз стану реалізації цього принципу в Україні, фахівці Програми SIGMA
зазначили: «Визначення горизонтальної рамки державної служби відповідає Принципам, але її
регулювання (у деяких випадках) є фрагментованим і нечітким. Розмежування політичних посад
і посад державної служби є чітким у міністерствах, але не в інших державних органах. Політичні
радники та допоміжний персонал чітко виключені зі сфери державної служби»1.
Принцип 2: Встановлено і запроваджено на практиці політику і правову основу
професійної та цілісної державної служби; її організаційна структура забезпечує послідовне
та ефективне управління людськими ресурсами на державній службі.
Згідно з «Принципами державного управління (видання 2017 р.)» дотримання цього принципу
може бути констатоване за таких умов:
1) у межах відповідних стратегій існує визначена політика розвитку державної служби з чіткими
та послідовними заходами для забезпечення її реалізації;
2) законодавство про державну службу забезпечує прозорість, відкритість, підзвітність,
ефективність і результативність;
3) загальні положення закону про державну службу застосовуються до особливих видів
державної служби (наприклад, поліція, в’язниці, сфера оборони, закордонні справи) і працівників
конституційних органів, або ж загальні положення та принципи законів про особливі види
державної служби і конституційних органів в основному подібні до загальних положень закону
про державну службу;
4) ступінь правового регулювання в первинному і вторинному законодавстві належним чином
збалансована для забезпечення гнучкості і стабільності державної служби;
5) політична відповідальність за державну службу чітко визначена;
6) центральний координаційний підрозділ уповноважений і спроможний здійснювати
керівництво, підтримувати і контролювати втілення цінностей, політики і законодавства щодо
державної служби;
7) існує інформаційна система управління людськими ресурсами для підтримки стратегічного
кадрового планування, управління і моніторингу практики управління людськими ресурсами
на державній службі. Для уникнення дублювання збору даних ця система взаємодіє з іншими
національними базами даних за допомогою електронних засобів;
8) надання професійних і послідовних послуг управління людськими ресурсами в усій
державній службі забезпечується завдяки достатнім ресурсам для управління кадрами і виконання
законодавства про державну службу2.
Аналізуючи у 2018 році ситуацію з дотриманням цього принципу в Україні фахівці Програми
SIGMA висловили такі основні зауваження:
- міністр КМ не має повного контролю над кадровою політикою: Міністерство соціальної
політики відповідальне за політику в сфері оплати праці працівників державного сектору, в
1
Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. Червень 2018 року / Урядовий портал. Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf. – С. 71.
2
Принципи державного управління (видання 2017 р.) / SIGMA. – Publications. – Principles of Public Administration for EU
candidate countries and potential candidates. – Режим доступу : http://sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-AdministrationOverview-2017-Ukrainian.pdf. – С. 46.
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сфері праці та трудових відносин (тобто за ті елементи трудових відносин на державній службі,
що регулюються КЗпП); Мінфін відповідає за підготовку бюджету та управління ним, у т.ч. за
визначення річних та середньострокових граничних бюджетних показників для оплати праці
та навчання державних службовців. НАДС несе відповідальність за підготовку та реалізацію
державної політики у сфері державної служби. Це робить координацію політики у сфері оплати
праці досить фрагментованою, адже до цього залучені три міністерства і НАДС, а керівна функція
не визначена. Крім того, Національна академія державного управління (НАДУ) відповідає за
науково-методичну роботу, пов’язану з системою підготовки державних службовців, а НАЗК – за
формування та реалізацію державної антикорупційної політики, що стосується і сфери державної
служби;
- хоча НАДС активно просуває тренінги з питань управління людськими ресурсами для
керівників і працівників служб управління персоналом, лише один з п’яти органів, які проаналізовані
в межах цієї оцінки, має стратегію розвитку персоналу та управління людськими ресурсами. Жоден
з них не готує регулярних внутрішніх звітів та прогнозів у сфері управління персоналом – лише
щоквартальні базові дані для НАДС щодо кількості посад, працівників і вакансій. Підготовка річних
кадрових планів також не є загальноприйнятою практикою;
- відсутність інформаційної системи управління людськими ресурсами є основною перешкодою
на шляху формування сучасних практик управління людськими ресурсами, хоча уряд повністю
визнає цю проблему, а одним із завдань Стратегії реформування державного управління на період
до 2021 року визначено створення центральної інформаційної системи. Про брак даних щодо
державної служби свідчить опис стану справ у Стратегії реформування державного управління на
період до 2021 року, який містить небагато кількісних посилань, а деякі з них взяті із зовнішніх
звітів. Проведений аналіз вибірки установ показав, що набори даних не стандартизовані та не
завжди містять повні дані;
- Стратегія реформування державного управління на період до 2021 року та план заходів з її
реалізації у сфері державної служби визначають чіткі цілі, заходи та терміни, кількісно вимірювані
цільові показники та обсяги бюджетних коштів (хоча і неповні) для їх досягнення. Однак звіт за
результатами моніторингу виконання Стратегії у 2017 році показує, що лише 33% запланованих
заходів виконані повністю та вчасно;
- оптимальний баланс між основним законодавством і підзаконними актами ще не досягнутий
через брак точності та відсутність підзаконних актів у деяких ключових сферах.
З огляду на вищезазначені фактори значення індикатора «Адекватність політики, законодавчої
бази та інституційної організації системи для професійного управління людськими ресурсами на
державній службі» фахівці Програми SIGMA за п’ятибальною шкалою оцінили лише у «2» бали
(10,5 з 27 можливих балів за субіндикаторами):
Субіндикатори
1. Визначення політичної відповідальності за державну службу
2. Якість документів політики у сфері державної служби
3. Впровадження та моніторинг політики державної служби
4. Правильний баланс між основним законодавством і підзаконними актами
5. Наявність центрального координаційного органу з відповідною спроможністю
6. Професіоналізм служб управління персоналом в органах державної служби
7. Наявність дієвої кадрової бази даних з даними щодо державної служби
8. Наявність і використання даних щодо державної служби
Загалом

Бали
0/2
3/4
1/4
0/2
3,5/4
1/2
0/4
2/5
10.5/27

Підбиваючи підсумки щодо дотримання цього принципу в Україні (станом на 2018 рік), фахівці
Програми SIGMA зазначили: «Політична відповідальність за політику в сфері державної служби
чітко не визначена. Декілька міністерств та інших державних органів залучені до формування та
реалізації політики у сфері державної служби, але немає чітко визначеної керівної ролі будь-якого
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з міністрів, крім того, створено декілька консультативних рад та робочих груп для ефективної
координації політики. Відсутність інформаційної системи управління людськими ресурсами
перешкоджає розвитку сучасних методів управління персоналом»1.
Принцип 3: Відбір державних службовців відбувається на основі врахування знань і
заслуг та рівного ставлення на всіх його етапах; критерії пониження у посаді та звільнення
державних службовців є чіткими.
Згідно з «Принципами державного управління (видання 2017 р.)» дотримання цього принципу
може бути констатоване за таких умов:
1) як зовнішні, так і внутрішні процедури набору і добору на державну службу, незалежно від
категорії/класу державних службовців, відбуваються з урахуванням особистих знань та заслуг і з
забезпеченням рівних можливостей;
2) загальні кваліфікаційні критерії до кандидатів на зайняття посад державної служби і загальні
положення, що забезпечують якість процедур набору, закріплені у первинному законодавстві;
3) до складу комісій з питань набору працівників і конкурсних комісій входять особи, що
володіють спеціальними знаннями і досвідом в оцінюванні різних груп навичок і компетенцій
кандидатів на зайняття посад державної служби; немає ніякого політичного втручання;
4) кандидати, які не прийняті на роботу, мають право оскаржити несправедливі кадрові рішення;
5) захист від дискримінації осіб, які претендують на зайняття посад державної служби, та осіб,
прийнятих на державну службу, забезпечують всі адміністративні органи за принципом рівного
ставлення;
6) об’єктивні критерії для пониження державних службовців у посаді та звільнення з державної
служби чітко визначені в законі;
7) державні службовці мають право оскаржити несправедливе рішення про пониження у посаді
та звільнення2.
Аналізуючи у 2018 році ситуацію з дотриманням цього принципу в Україні фахівці Програми
SIGMA звернули увагу на такі основні аспекти:
- Законом «Про державну службу» визначено, що відбір на посади державної служби має
ґрунтуватися на особистих якостях і досягненнях та забороняє вступ на державну службу без
проходження конкурсу. У Законі виписано чіткі та недискримінаційні загальні критерії вступу
на державну службу. Додаткові загальні вимоги визначені для кожної категорії посад державної
служби і стосуються рівня освіти, досвіду роботи та вимог щодо володіння додатковими мовами,
які застосовуються в кожному конкретному випадку. Проте, вимоги щодо розробки посадових
інструкцій наразі нестандартизовані, а методики оцінки посад для їх категоризації взагалі немає. У
більшості випадків посадові інструкції є формальними та не можуть використовуватися як хороша
основа для складання оголошень про проведення конкурсу на вакантні посади;
- кожна установа визначає свої внутрішні процедури добору персоналу, однак така
децентралізація несе у собі певні ризики, особливо за відсутності детальних критеріїв та процедур
складання посадових інструкцій, проведення оцінок і визначення категорій3;
- у Законі «Про державну службу» та підзаконних актах відсутнє посилання на наявність
Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. Червень 2018 року / Урядовий портал. Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf. – С. 74.
2
Принципи державного управління (видання 2017 р.) / SIGMA. – Publications. – Principles of Public Administration for EU
candidate countries and potential candidates. – Режим доступу : http://sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-AdministrationOverview-2017-Ukrainian.pdf. – С. 48.
3
Наприклад, можуть встановлюватися різні вимоги для подібних посад у різних установах і вони можуть належати до
різних груп чи категорій, тим самим встановлюються різні розміри заробітної плати за виконання однакових чи аналогічних
обов’язків. Крім того, встановлюються спеціальні вимоги, що змушують надавати перевагу певним групам кандидатів без
чітких підстав для цього, що може порушувати принцип рівного доступу до державної служби. НАДС перевіряє оголошення
перед початком конкурсу, що знижує рівень деяких із вищезазначених ризиків. Позитивна дискримінація, що надає доступ до
державної служби соціально незахищеним групам, чітко не врегульована у Законі «Про державну службу», але ці положення
прописані в підзаконних актах.
1
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планів кадрового забезпечення на державній службі. На практиці плани кадрового забезпечення
не використовуються, а відбір і призначення на посади здійснюються ситуативно (коли виникає
необхідність заповнити вакансію);
- спеціальний досвід у сфері конкурсного відбору персоналу не є обов’язковою вимогою для
членів конкурсної комісії. Наразі використовується автоматизований набір питань для письмової
перевірки знань законодавства, а практична частина тесту складається з набору практичних
прикладів, адаптованих відповідно до різних профілів посад. Практична частина та усна співбесіда
поки готуються переважно ситуативно під кожний конкурс: методологія не розроблена, а оцінка
все ще видається суб’єктивною. Відсутність добре продуманих професійних профілів для кожної
посади, на основі яких можна було б розробляти тести, ускладнює цю ситуацію. У цьому контексті
наявні рекомендації щодо оцінки рівня компетентності та способів проведення співбесіди є цінними
інструментами, але вони є надто загальними;
- конкурси використовуються для заповнення всіх категорій вакантних посад державної служби
та є відкритими для зовнішніх кандидатів. Однак у 2017 році кількість кандидатів становила лише
1,7 на одну вакансію, що недостатньо для забезпечення якості добору. Проте частка вакансій, на
які оголошені конкурси та які були заповнені в тому ж році, була високою. У середньому 12%
державних службовців, призначених на посади у 2016 році в 5 проаналізованих установ, пішли з
посад упродовж року після призначення, що вказує на проблеми з системою добору персоналу та/
або загальними умовами праці, які змушують звільнятися новопризначених працівників. Це також
додає неефективності та призводить до необхідності повторного проведення витратних конкурсних
процедур. Виняток – конкурси на посади фахівців з питань реформ (26,7 на одну вакансію).
Щоправда, щодо прозорості та об’єктивності останніх були певні нарікання з боку як вітчизняних
експертів, так і експертів Програми SIGMA.
З огляду на вищезазначені фактори значення індикатора «Орієнтація на заслуги та ефективність
відбору державних службовців» фахівці Програми SIGMA оцінили лише у «2» бали (24 з 50
можливих балів за субіндикаторами):
Субіндикатори

Бали

1. Відповідність законодавчої бази для проведення конкурсів на посади державної
служби на основі особистих якостей та досягнень кандидатів
2. Застосування процедур конкурсного відбору на посади державної служби на практиці
3. Час, необхідний для проведення конкурсу та призначення державного службовця
4. Середня кількість кандидатів, що відповідають критеріям, на одну вакансію
5. Ефективність відбору на посади державної служби (%)
6. Рівень утримання новопризначених державних службовців (%)
Загалом

13/18
4/18
2/2
0/4
0/4
2/4
24/50

Проте, значення індикатора «Припинення державної служби та переведення державних
службовців на нижчі посади на основі особистих якостей та досягнень» фахівці Програми SIGMA
оцінили у «3» бали (за субіндикаторами Україна набрала 12 з 18 можливих балів).
Субіндикатори

Бали

1. Об’єктивність критеріїв звільнення з державної служби, визначених у законодавстві
2. Об’єктивність критеріїв пониження державних службовців, визначених у законодавстві
3. Право оскаржувати в суді рішення щодо звільнення та пониження
4. Рішення про звільнення, підтверджені судами (%)
5. Винесення судових рішень на користь звільнених державних службовців (%)
Загалом

6/6
2/2
2/2
0/4
2/4
12/18

Підбиваючи загальні підсумки щодо дотримання цього принципу в Україні (станом на 2018 рік),
фахівці Програми SIGMA зазначили: «Законодавча база загалом передбачає відбір і призначення на
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посади державної служби на основі особистих якостей та досягнень. Проте, кількість претендентів
на одну вакантну посаду є надто малою, щоб забезпечити якість відбору. Професійний склад
конкурсних комісій не повністю визначений законодавством, хоча впроваджуються заходи для
вдосконалення методів конкурсного відбору. Підстави для звільнення добре узгоджуються з
Принципами державного управління»1.
Принцип 4: Прямий чи непрямий політичний вплив на вищі управлінські посади у
державній службі не допускається.
Згідно з «Принципами державного управління (видання 2017 р.)» дотримання цього принципу
може бути констатоване за таких умов:
1) категорія/клас/рівень вищих управлінських посад державної служби, які знаходяться на
межі політики та управління, входять до сфери державної служби (зазвичай посади генерального
секретаря міністерства і генерального директора адміністративного органу є верхньою розділовою
лінією між державними службовцями і політичними призначенцями);
2) критерії заповнення вищих управлінських посад чітко встановлені та розкриті;
3) як зовнішні, так і внутрішні процедури набору і процес добору на державну службу
відбуваються з урахуванням заслуг та забезпеченням рівних можливостей і змагальності;
4) звільнення державних службовців, які обіймають вищі управлінські посади, зі служби
допускається лише у випадках, чітко визначених законом, і відбувається відповідно до встановлених
у ньому процесуальних норм2.
Аналізуючи у 2018 році ситуацію з дотриманням цього принципу в Україні фахівці Програми
SIGMA звернули увагу на такі основні аспекти:
- відбір і призначення кандидатів на посади вищого корпусу державної служби (категорії «А»)
регулюється Законом «Про державну службу» і передбачає ті самі процедурні заходи, як і для інших
категорій посад державної служби, за винятком того, що для проведення цих конкурсів створено
спеціальний орган (Комісію з питань вищого корпусу державної служби) та визначені особливі
вимоги до таких посад;
- законодавчо передбачений спосіб формування Комісії з питань вищого корпусу державної
служби забезпечує прозорість процедур управління в рамках вищого корпусу державної служби
і зменшує ризик маніпуляцій під час проведення конкурсів, але не гарантує професійний
відбір, оскільки володіння спеціальними методами та прийомами відбору персоналу та досвід
їх використання не є обов’язковими вимогами для членів цієї Комісії, що ще більше підвищує
важливість навчання та методологічної підтримки її членів. Потребують удосконалення й інші
аспекти, пов’язані з професійністю проведення конкурсів на заняття вакантних посад категорії
«А», включаючи розроблення якісних, стандартизованих вимог до рівня компетентності для кожної
посади, які стануть надійною основою для розробки тестів та інших інструментів оцінювання.
За відсутності таких елементів дві з трьох складових конкурсу (практична частина та співбесіда)
наразі дають простір для значного ступеня суб’єктивності;
- інформація щодо кількості кандидатів, які відповідали критеріям, є недоступною. Конкурсні
процедури передбачають етап, під час якого кандидат, який набрав найбільшу кількість балів,
перед призначенням на посаду проходить спеціальну перевірку відповідно до антикорупційного
законодавства. Цей процес може тривати кілька місяців і в результаті не завершитися призначенням.
Однак майже всі вакантні посади в центральних органах, конкурс на які оголошено у 2017 році,
заповнені до кінця року. Частка жінок на посадах вищого корпусу державної служби є малою (16%);
- кандидати на посади категорії «А» можуть оскаржувати рішення за результатами конкурсу
1
Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. Червень 2018 року / Урядовий портал. Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf. – С. 81.
2
Принципи державного управління (видання 2017 р.) / SIGMA. – Publications. – Principles of Public Administration for EU
candidate countries and potential candidates. – Режим доступу : http://sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-AdministrationOverview-2017-Ukrainian.pdf. – С. 50.
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лише до суду. Кількість скарг на рішення Комісії у період з вересня 2016 року по грудень 2017 року
була невеликою: лише 37 кандидатів оскаржили відповідні рішення. Плинність кадрів на посадах
категорії «А» є доволі високою – 16,8%.
Загалом, за результатами аналізу ситуації із дотриманням в Україні цього принципу (станом на
2018 рік), фахівці Програми SIGMA поставили Україні 41,5 з 57 можливих балів за субіндикаторами
та загальну оцінку за виконання індикатору «Правова база та організація відбору, призначення на
посади та звільнення державних службовців вищого корпусу державної служби» – «4» бали.
Субіндикатори

Бали

1. Відповідність сфери вищого корпусу державної служби, визначеної в законодавстві
2. Відповідність законодавчої бази для відбору та призначення на посади вищого корпусу
державної служби на основі особистих якостей та досягнень
3. Об’єктивність критеріїв звільнення державних службовців вищого корпусу державної
служби, визначених у законодавстві
4. Законодавчий захист прав державних службовців вищого корпусу державної служби
при переведенні на нижчу посаду
5. Застосування процедур конкурсу на посади державної служби вищого корпусу
державної служби на практиці
6. Кількість кандидатів, що відповідають критеріям, на одну вакантну посаду вищого
корпусу державної служби
7. Ефективність конкурсів на посади вищого корпусу державної служби (%)
8. Жінки на посадах вищого корпусу державної служби (%)
9. Стабільність на посадах вищого корпусу державної служби
10. Рішення про звільнення, підтверджені судами (%)
11. Винесення остаточних судових рішень на користь звільнених державних службовців
вищого корпусу державної служби (%)
Загалом

2/3
13/15
4/4
1/2
6,5/9
0/4
4/4
0/4
3/4
4/4
4/4
41,5/57

Підбиваючи загальні підсумки щодо дотримання цього принципу в Україні (станом на 2018 рік),
фахівці Програми SIGMA зазначили: «Хоча склад Комісії з питань вищого корпусу державної
служби забезпечує більшу прозорість процедур управління вищим корпусом державної служби,
він не є гарантією професіоналізму в сфері добору кадрів. Якісні стандартизовані вимоги до рівня
професійної компетентності для посад вищого корпусу державної служби, які б забезпечили
надійну основу для розробки тестів та інших інструментів оцінювання, не розроблені. Ефективність
конкурсних процедур є високою»1.
Принцип 5: Система оплати праці державних службовців заснована на класифікації
посад. Вона є справедливою і прозорою.
Згідно з «Принципами державного управління (видання 2017 р.)» дотримання цього принципу
може бути констатоване за таких умов:
1) принципи оплати праці (зокрема класифікація окладів) заснована на системі класифікації
посад, повний перелік змінних складових заробітної плати і співвідношення між фіксованою та
змінною частиною заробітної плати встановлюються законом для забезпечення узгодженості,
справедливості і прозорості всієї державної служби;
2) надбавки і матеріальна допомога, що додаються до заробітної плати, встановлюються
законом з метою забезпечення узгодженості всієї державної служби і застосовуються на практиці;
3) забезпечено рівну оплату за рівну працю; жодна дискримінація в оплаті праці за ознакою
статі не допускається;
Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. Червень 2018 року / Урядовий портал. Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf. – С. 81–84.
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4) призначення різних складових заробітної плати, надбавок і матеріальної допомоги окремим
державним службовцям на розсуд керівництва обмежується для забезпечення справедливості,
прозорості та єдності підходів до виплати заробітної плати в цілому;
5) система оплати праці державних службовців забезпечує розумні умови для процедури
набору, мотивації та утримання державних службовців, які володіють необхідними компетенціями1.
Аналізуючи у 2018 році ситуацію із дотриманням цього принципу в Україні фахівці Програми
SIGMA звернули увагу на такі основні аспекти:
- система оплати праці державних службовців, встановлена Законом «Про державну службу»,
є складною та викликає деякі серйозні занепокоєння: а) змінна складова все ще перевищує рівні,
які вважаються прийнятними в країнах ЄС (у 2015 році посадовий оклад становив лише 26%,
у 2017 році – 45% від загального розміру заробітної плати, а системою призначення виплат за
виконання додаткових завдань в Україні явно зловживають, оскільки у 2017 році вони становили
27% від загального розміру заробітної плати); б) визначення розміру посадового окладу відповідно
до класифікації посад за дев’ятьма групами оплати праці передбачає декілька винятків, а також
збільшений розмір посадового окладу для деяких груп посад (ця ситуація ускладнилася з серпня
2017 року, коли встановлена місячна надбавка від 30 до 55 тис. грн. до посадового окладу окремо
для посад фахівців з питань реформ, що знизило мотивацію інших державних службовців і
спотворило загальні розміри заробітної плати); в) критерії дострокового присвоєння рангів
державного службовця, місячних і квартальних премій є нечіткими; г) премії розподіляються серед
більшості працівників установ на основі критеріїв, не пов’язаних з результатами роботи, і частково
фінансуються за рахунок економії фонду заробітної плати;
- конкурентоспроможність зарплат у державному секторі відносно загального середнього рівня
заробітної плати зросла, а фонд заробітної плати в період з 2016 по 2017 роки збільшився на 55% (з
19,2 млрд. грн. до 29,7 млрд. грн.). Утім, мала кількість кандидатів-учасників відкритих конкурсів
на вакантні посади державної служби вказує на недостатній рівень заробітної плати. Коефіцієнт
конкурентоспроможності посадового окладу на державній службі становить 1:7, що є адекватним
показником;
- у 2017 році існувала різниця між середньомісячною заробітною платою чоловіків і жінок у
секторі державного управління, оборони та соціального забезпечення, хоча й в меншому розмірі
(7%), ніж в економіці загалом (27%). Утім, ці дані не дозволяють розділити державних службовців
та інших працівників державного сектору, і не беруться до уваги інші важливі змінні, крім статі, які
визначають рівні заробітної плати (наприклад рівень освіти та професійної підготовки);
- інформацію про оплату праці на державній службі через веб-сайти державних органів
отримати важко; вона публікується лише, але не завжди, в оголошеннях про конкурси на вакантні
посади державної служби. Тому повна і вичерпна інформація щодо груп оплати праці та середньої
заробітної плати за професійними категоріями недоступна для широкої громадськості. Відсутні
чіткі критерії встановлення змінних складових заробітної плати, бракує інформації щодо її рівня,
спостерігається високий рівень дискреції у прийнятті управлінських рішень, а стимулюючий вплив
премій є низьким2.
З огляду на вищезазначені фактори значення індикатора «Справедливість і
конкурентоспроможність системи оплати праці державних службовців» фахівці Програми SIGMA
оцінили лише у «1» бал (5 із 20 можливих балів за субіндикаторами):

1
Принципи державного управління (видання 2017 р.) / SIGMA. – Publications. – Principles of Public Administration for EU
candidate countries and potential candidates. – Режим доступу : http://sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-AdministrationOverview-2017-Ukrainian.pdf. – С. 51.
2
Детальніше про це див.: Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. Червень 2018 року /
Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/
media/17-presentation-2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf. – С. 84–88.
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Субіндикатори
1. Визначений законодавством обов’язок встановлювати заробітну плату на основі
класифікації посад
2. Комплексність, чіткість і прозорість законодавчого визначення заробітної плати,
критеріїв і процедур встановлення розміру оплати праці
3. Наявність інформації щодо заробітної плати
4. Справедливість встановлення посадового окладу за системою класифікації посад
5. Коефіцієнт конкурентоспроможності посадового окладу
6. Дискреція керівника при встановленні премій
7. Стимулюючий характер премій (%)
8. Конкурентоспроможність заробітної плати на державній службі (%)
Загалом

Бали
2/2
0/2
0/3
1/4
2/2
0/2
0/2
0/3
5/20

Підсумовуючи аналіз стану реалізації цього принципу в Україні фахівці Програми SIGMA
зазначили: «Хоча існує єдина структура заробітної плати для всієї державної служби, та зроблені
важливі кроки для збалансування частки посадового окладу в загальному розмірі заробітної плати,
змінна складова заробітної плати все ще становить значну частку в загальному розмірі заробітної
плати, а її розподіл на практиці не ґрунтується на об’єктивних критеріях результативності. Крім
того, перехідні положення Закону «Про державну службу» дозволяють застосовувати додаткові
стимулюючі виплати до 2019 року без встановлення жодних критеріїв. Не передбачений доступ
громадськості до інформації про оплату праці на державній службі в зручному для користувача
форматі. Спеціальні умови оплати праці фахівців з питань реформ створюють значні ризики»1.
Принцип 6: Забезпечується професійний розвиток державних службовців, що включає
регулярне навчання, справедливе оцінювання службової діяльності, мобільність та
підвищення по службі на основі об’єктивних і прозорих критеріїв та заслуг.
Згідно з «Принципами державного управління (видання 2017 р.)» дотримання цього принципу
може бути констатоване за таких умов:
1) підвищення професійної кваліфікації є і правом, і обов’язком державних службовців;
2) оцінювання стратегічних потреб у навчанні та розробка річних або дворічних планів навчання
проводяться за прозорою та інклюзивною процедурою. Їх координує або забезпечує центральний
підрозділ з координації державної служби або установа з підготовки державних службовців;
3) стратегічні річні або дворічні плани навчання державних службовців (для різних категорій,
у т.ч. високопосадовців) ухвалюються, виконуються, контролюються і оцінюються;
4) для підвищення професійної кваліфікації державних службовців виділяються достатні
ресурси;
5) принципи атестації визначаються законом для забезпечення узгодженості по всій державній
службі. Докладні положення наводяться у підзаконних актах. Атестація державних службовців
проводиться регулярно. Державні службовці мають право оскаржити несправедливі рішення
атестації;
6) мобільність державних службовців (довгострокові відрядження, тимчасове чи обов’язкове
переведення) заохочується, базується на об’єктивних і прозорих критеріях та застосовується на
практиці;
7) функціональне просування державних службовців по службі (за місцем роботи, по
горизонталі та по вертикалі) визначено законодавством, здійснюється на основі особистих знань і
заслуг та об’єктивних і прозорих критеріїв і застосовується на практиці2.
1
Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. Червень 2018 року / Урядовий портал. Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf. – С. 88.
2
Принципи державного управління (видання 2017 р.) / SIGMA. – Publications. – Principles of Public Administration for EU
candidate countries and potential candidates. – Режим доступу : http://sigmaweb.org/publications/Principles-of-Public-AdministrationOverview-2017-Ukrainian.pdf. – С. 53.
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Аналізуючи у 2018 році ситуацію з дотриманням цього принципу в Україні, фахівці Програми
SIGMA звернули увагу на такі основні аспекти:
- Закон «Про державну службу» містить положення щодо професійної підготовки як права
й обов’язку державних службовців, і прямо передбачає право на навчання, що оплачується
державою, відповідно до потреб державного управління. Закон окреслює систему підготовки,
яка деталізована в підзаконних актах, в межах якої НАДС пропонує КМ політику підготовки
кадрів. На практиці НАДС розробляє трирічні операційні навчальні плани на основі пріоритетів
уряду та запитів ЦОВВ. НАДС узагальнює запити окремих органів і готує проект пропозиції,
в якій докладно описує розподіл навчальних заходів і коштів за пріоритетними сферами та між
державними навчальними установами. НАДС здійснює моніторинг надання навчальних послуг,
у тому числі шляхом опитування учасників щодо якості навчання (відповіді збирають надавачі
навчальних послуг), а також перевіряє дотримання умов договорів, включаючи витрати на навчання.
У 2017 році 26 456 державних службовців взяли участь у навчальних курсах, проведення яких
централізовано координувалося НАДС. Доступних даних щодо навчальних заходів, у тому числі
курсів, орієнтованих на конкретні сфери, які організовували самі органи влади, немає, однак частка
таких децентралізованих заходів є незначною.
- у жовтні 2017 року КМ ухвалив Концепцію реформування системи професійного навчання
державних службовців, якою пропонується спрямовувати принаймні 2% фонду оплати праці на
підвищення кваліфікації, передбачається підсилення ринкової конкуренції в сфері надання послуг
у сфері професійного навчання для державного сектору з метою підвищення якості навчання та
ефективності використання навчальних ресурсів;
- нова система оцінювання на основі показників результативності, ефективності та якості
визначена законодавством і добре узгоджується з Принципами державного управління. Вона
передбачає оцінку заздалегідь визначених для окремого державного службовця цілей та основних
показників результативності, ефективності та якості, співбесіду між державним службовцем і його
керівником, письмове документування результатів та можливість державного службовця оскаржити
результати. Така оцінка впливатиме на рішення стосовно заробітної плати (преміювання),
професійної кар’єри (ранг) і професійного розвитку державного службовця (визначення потреб
у навчанні та розробка планів індивідуального розвитку та розвитку потенціалу), а дві негативні
оцінки поспіль можуть мати наслідком звільнення з посади. Однак ця система ще не впроваджена
через затримки з ухваленням відповідних підзаконних актів;
- Закон «Про державну службу» включає елементи традиційної кар’єрної системи (наприклад,
присвоєння рангів державної служби за вислугу років), а також елементи системи призначення на
посади (наприклад, усі конкурси є відкритими для зовнішніх кандидатів). Внутрішня мобільність
між посадами в межах однієї категорії та групи, тимчасове переведення на іншу посаду дозволені
без оголошення конкурсу з метою сприяння професійному розвитку державних службовців, і для
цього законодавство передбачає відповідність між категоріями та рангами в різних державних
установах системи державної служби. Проте, інформація щодо частки державних службовців,
яких у 2017 році тимчасово відряджено чи переведено, недоступна, що вказує на недостатність
моніторингу та аналізу таких процедур.
З огляду на вищезазначені фактори значення індикатора «Професійний розвиток і навчання
державних службовців» фахівці Програми SIGMA оцінили у «3» бали (27 із 42 можливих балів
за субіндикаторами):
Субіндикатори
1. Визнання навчання як права та обов’язку державного службовця
2. Координація політики навчання на державній службі
3. Розробка, впровадження та моніторинг навчальних планів
4. Оцінка навчальних курсів
5. Професіоналізм оцінювання результатів службової діяльності

Бали
2/2
3/3
3/3
2/2
2/4
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Субіндикатори

Бали

6. Зв’язок між оцінюванням результатів службової діяльності та заходами, спрямованими
на покращення професійних досягнень
7. Ясність критеріїв мобільності та заохочення мобільності
8. Адекватність законодавчої бази щодо вертикального просування по службі на основі
досягнень
9. Відсутність політичного втручання до вертикального просування по службі
10. Право державних службовців на оскарження рішень про оцінку результатів
службової діяльності
11. Право державних службовців на оскарження рішень щодо мобільності
12. Витрати на навчання пропорційно до річного фонду оплати праці (%)
13. Участь державних службовців у навчанні
14. Рівень сприйняття меритократії в державному секторі (%)
Загалом

4/4
2/2
2/2
0/2
2/2
2/2
0/4
0/5
3/5
27/42

Підсумовуючи аналіз стану реалізації цього принципу в Україні, фахівці Програми SIGMA
зазначили: «НАДС відіграє основну роль у плануванні та координації навчання. Середньострокові
операційні плани навчання, що ґрунтуються на пріоритетах уряду, наявні, але аналіз потреб
у навчанні системно не включає потреби індивідуального професійного розвитку, оскільки
впровадження системи оцінювання результатів службової діяльності має розпочатися лише в
2018 році. Інформація щодо всіх навчальних заходів і щодо внутрішньої мобільності державних
службовців є обмеженою»1.
Принцип 7: Запроваджено заходи зі сприяння доброчесності, запобігання корупції і
забезпечення дисципліни на державній службі.
Згідно з «Принципами державного управління (видання 2017 р.)» дотримання цього принципу
може бути констатоване за таких умов:
1) ефективні і належні правові положення й організаційні механізми та інструменти сприяння
доброчесності на державній службі існують і застосовуються на практиці;
2) корумпована поведінка державних службовців кваліфікується в кримінальному кодексі як
злочин;
3) основні принципи дисциплінарної процедури та основні процедурні кроки визначаються
законом для забезпечення їх узгодженості на всій державній службі і застосовуються відповідним
чином на практиці;
4) створений каталог дисциплінарних стягнень для забезпечення пропорційності неправомірної
поведінки до відповідного стягнення;
5) право державного службовця на оскарження несправедливих дисциплінарних стягнень
встановлене і впроваджене для забезпечення того, щоб рішення були юридично передбачуваними,
неупередженими і вільними від політичного втручання.
Аналізуючи у 2018 році ситуацію із дотриманням цього принципу, в Україні фахівці Програми
SIGMA звернули увагу на такі основні аспекти:
- Антикорупційна стратегія на 2014–2017 роки затверджена ВР у жовтні 2014 року одночасно
з утворенням НАЗК та НАБ, а Державна програма з її реалізації – у квітні 2015 року. Попри те,
що термін дії попередньої Антикорупційної стратегії сплив ще у 2017 році, нового відповідного
стратегічного документу та відповідної державної програми досі немає;
- НАЗК відповідає за визначення стандартів і процедур, якими повинні керуватися державні
органи під час здійснення аналізу корупційних ризиків, під час підготовки та реалізації
антикорупційних програм. До кінця 2017 року державними органами подано до НАЗК 121
Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. Червень 2018 року / Урядовий портал. Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf. – С. 90.
1
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антикорупційну програму, 112 (93%) з яких були затверджені. За інформацією НАЗК, у тому ж році
ним організовано 36 тренінгів з питань запобігання корупції, в яких взяли участь 150 державних
службовців;
- НАЗК не має автоматизованого доступу до державних реєстрів, необхідного для перевірки
декларацій про майновий стан;
- законодавство про корупційні правопорушення є вичерпним. Утім, громадськість сприймає
корупцію як дуже поширене явище. Інформація щодо діяльності НАБ в першій половині 2017 році
показує, що протягом цього періоду Бюро спрямувало 78 кримінальних проваджень до суду. Суди
ж демонструють низьку продуктивність при розгляді цих справ;
- дисциплінарний режим і процедури, що застосовуються до державних службовців, детально
регулюються в Законі «Про державну службу». Утім, спектр дисциплінарних стягнень є дуже
обмеженим, що перешкоджає правильному застосуванню принципу пропорційності. Законодавство
встановлює дуже обмежені строки для притягнення до дисциплінарної відповідальності, що робить
можливим безкарне вчинення деяких серйозних дисциплінарних правопорушень.
З огляду на вищезазначені фактори значення індикатора «Якість дисциплінарних процедур
для державних службовців» фахівці Програми SIGMA оцінили у «3» бали (12 з 18 можливих
балів за субіндикаторами):
Субіндикатори

Бали

1. Адекватність законодавства про державну службу щодо забезпечення основних
принципів, пов’язаних із дисциплінарними процедурами
2. Відповідність між дисциплінарними процедурами та основними процедурними
принципами
3. Строки, в рамках яких орган може застосовувати дисциплінарні заходи та/або притягти
до відповідальності за порушення
4. Засоби правового захисту щодо відсторонення державних службовців від виконання
службових обов’язків
5. Дисциплінарні рішення, підтверджені судами (%)
Загалом

2/4
6/6
1/2
1/2
2/4
12/18

Проте, значення індикатора «Доброчесність державних службовців» фахівці Програми
SIGMA оцінили лише у «2» бали (за субіндикаторами Україна набрала 10 з 24 можливих балів).
Субіндикатори
1. Повнота законодавчої бази щодо доброчесності державного сектору
2. Наявність всеохоплюючої політики та плану заходів щодо доброчесності державного
сектору
3. Реалізація політики доброчесності державного сектору
4. Застосування розслідувань на практиці
5. Сприйняття бізнесом рівня хабарництва в державному секторі (%)
6. Хабарництво в державному секторі в очах громадян (%)
Загалом

Бали
5/5
0/4
3/3
0/4
2/4
0/4
10/24

Підбиваючи загальні підсумки щодо дотримання цього принципу в Україні (станом на 2018
рік), фахівці Програми SIGMA зазначили: «Два агентства, одночасно створені в 2014 році з метою
запобігання та розслідування випадків корупції, відповідають за доброчесність державного сектору.
Проте, відсутність автоматизованого доступу до державних реєстрів ускладнює проведення
розслідувань. Спостерігаються значні затримки при розгляді кримінальних проваджень судами.
Корупція серед державних службовців залишається на високому рівні. Законодавство визначає
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дуже обмежені терміни для притягнення до дисциплінарної відповідальності, що дозволяє безкарно
вчиняти багато серйозних дисциплінарних правопорушень»1.
Загалом, за результатами базового вимірювання ситуації з дотриманням в Україні принципів
державної служби та управління людськими ресурсами, проведеного у 2018 році, фахівці Програми
SIGMA адресували Україні такі основні рекомендації:
- чітко закріпити за одним з міністрів політичну відповідальність за координацію політики у
сфері державної служби;
- забезпечити, щоб усі оголошення про проведення конкурсів на вакантні посади державної
служби оприлюднювалися у доступній і зручній для користувачів формі;
- продовжувати зусилля з удосконалення методів відбору, які використовують конкурсні комісії
для заповнення вакансій категорій «A», «Б» і «B», особливо це стосується практичної складової та
співбесіди, шляхом надання рекомендацій, проведення тренінгів тощо;
- вдосконалити законодавчі положення щодо складу конкурсних комісій з проведення конкурсів
на посади категорій «Б» і «B», щоб гарантувати, що їх членами не можуть стати політично
призначені посадові особи;
- врегулювати критерії та процедури, що використовуються для розробки посадових інструкцій,
оцінювання і класифікацій посад державної служби, щоб забезпечити єдину систему з чіткими
критеріями встановлення посадового окладу;
- удосконалити підходи до оприлюднення заробітної плати на посадах державної служби;
- забезпечити належне впровадження нової системи індивідуального оцінювання результатів
службової діяльності державних службовців, включаючи розробку індивідуальних планів
професійного розвитку;
- забезпечити НАЗК автоматизований доступ до відповідних державних реєстрів у режимі
онлайн для спрощення здійснення контролю та перевірки декларацій про майновий стан державних
службовців;
- забезпечити впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами та
внесення повних даних щодо всіх посад і працівників у сфері державної служби;
- краще визначити критерії змінної складової оплати праці та ще більше обмежити її частку в
загальній структурі заробітної плати;
- підготувати план забезпечення сталості посад фахівців з питань реформ;
- встановити адекватні граничні терміни, достатні для застосування дисциплінарних стягнень
за серйозні правопорушення – не менш трьох років з дня вчинення правопорушення.
Підсумовуючи викладене, беручи до уваги результати інших досліджень щодо стану реалізації
реформи державної служби в Україні, слід відзначити, що попри значний прогрес у сфері
реформування державної служби у 2015–2018 роках (передусім, завдяки прийняттю якісного
законодавства про державну службу), перед реформою державної служби стоїть низка нових
викликів, пов’язаних, передусім, з необхідністю ефективної реалізації законодавства і програмних
документів, що вже прийняті, а також необхідністю в подальшому вносити в нього певні «точкові»
зміни, обумовлені практикою застосування:
1) з боку влади (зокрема, Президента та пропрезидентських сил) продовжуються атаки на Закон
«Про державну службу». Так, 9 листопада 2017 р. Парламент вніс зміни до цього Закону, якими
надав Президенту неконституційні повноваження (через зміну порядку призначення голів місцевих
державних адміністрацій) і поставив під сумнів реформу державної служби;
2) не виконується належним чином Стратегія реформування державного управління на період
до 2021 року. Частина заходів з її реалізації виконується із запізненням, а інша частина взагалі не
виконана у строки, що передбачені Планом заходів на її реалізацію2;
1
Звіт про базові вимірювання: Принципи державного управління. Україна. Червень 2018 року / Урядовий портал. Єдиний
веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/17-presentation2018/09.2018/11.09.2018Ukraine%20Baseline%20Measurement%20Report%202018_UA.pdf. – С. 94.
2
Детальніше про це див.: Звіт Центру політико-правових реформ про результати аналізу виконання у 2017–2018 роках
Стратегії державного управління на 2016–2020 роки / Центр політико-правових реформ // Сайт ЦППР. – Видання. – Режим
доступу : http://www.pravo.org.ua/ua/about/books/.
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3) практика діяльності Комісії з питань вищого корпусу державної служби у 2016–2018 роках
оголила цілий «пласт» проблем у цій сфері: а) існуюча нині конкурсна процедура не забезпечує
відкритість інформації про кандидатів та про оцінки, які виставляються кандидатам; б) переважають
суб’єктивні складові та відсутні чіткі критерії оцінки кандидатів; в) процедура не передбачає оцінку
політичної неупередженості та патріотизму кандидатів, їх доброчесності та репутації, наявності
у кандидатів потенційного конфлікту інтересів; г) набір компетенцій кандидата, що оцінюються,
є недостатнім; д) члени Комісії, включені до її складу за посадою, не мають можливості та/або
бажання брати постійну участь в її роботі; е) існують сумніви в неухильному дотриманні вимог
анонімності при тестуванні та оцінюванні ситуаційних завдань; є) до процесу оцінки кандидатів
категорії «А» не залучено експертів із рекрутингу.
Під час проведення цих конкурсів був вкрай низький рівень конкуренції серед кандидатів
на вищі посади державної служби. Причинами цього, перш за все, є: загальна нереформованість
урядової системи, що служить демотиватором для кандидатів, які шукають цікаву роботу зі
зрозумілими правилами та можливістю досягнення результатів; брак урядової комунікації реформи;
недостатність кроків щодо визначення належних та прозорих умов оплати праці державних
службовців, підходів до планування та оцінки якості їх роботи. Бракувало прозорості і конкурсам
у міністерствах та інших ОВВ;
4) із набранням чинності Законом «Про Державний бюджет України на 2019 рік» питання
щодо справедливої та гідної оплати праці державних службовців в Україні відтерміновується ще
мінімум на рік – до 1 січня 2020 року (див. пункти 4, 5 Прикінцевих положень цього Закону).
Зокрема, право керівників державної служби встановлювати державним службовцям додаткові
стимулюючі виплати (у межах економії фонду оплати праці) відповідно до Положення про
застосування стимулюючих виплат, затвердженого КМ, пролонговано до 31 грудня 2019 р. Норми
ж щодо мінімального розміру посадового окладу групи 9 у державних органах, юрисдикція яких
поширюється на територію одного або кількох районів, міст обласного значення у 2019 «виборчому»
році застосовуватимуться «у порядку та розмірах, встановлених КМ, з урахуванням наявних
фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів» згідно із Законом «Про Державний бюджет
України на 2019 рік». Це означає, що у 2019 році державні службовці й надалі отримуватимуть
неконкурентну заробітну плату, на державну службу приходитимуть переважно фахівці низького
рівня кваліфікації, а керівники й надалі зловживатимуть своїм правом преміювання (відзначаючи
найбільш «слухняних» працівників).
Вітчизняні фахівці звертають увагу й на низку інших проблем, що заважають створенню
ефективної, професійної та доброчесної державної служби, а також наголошують на потребі вжиття
негайних заходів щодо їх усунення1.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Закон «Про державну службу» від 10 грудня 2015 р., що набрав чинності 1 травня 2016 р.,
є таким, що базується на європейських стандартах державної служби. 24 червня 2016 р. Урядом
схвалено Стратегію реформування державного управління на період до 2021 року та План її
реалізації, а 11 листопада 2016 р. – Концепцію запровадження посад фахівців з питань реформ.
Урядом та НАДС прийнято всі підзаконні нормативно-правові акти, необхідні для успішної
реалізації положень Закону «Про державну службу». Напрям реформування державної служби
вважається одним із найуспішніших напрямів реформи державного управління.
2. Попри значний «прорив» у сфері реформування державної служби, у 2019–2020 роках
перед реформою державної служби стоїть низка нових викликів, пов’язаних, передусім, з
необхідністю ефективної реалізації законодавства і програмних документів, що вже прийняті, а
також необхідністю в подальшому вносити в них певні «точкові» зміни.
Див., зокрема: Звіт Центру політико-правових реформ про результати аналізу виконання у 2017–2018 роках Стратегії
державного управління на 2016–2020 роки / Центр політико-правових реформ // Сайт ЦППР. – Видання. – Режим доступу :
http://www.pravo.org.ua/ua/about/books/.
1
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3. Необхідно забезпечити ефективне впровадження змін у діяльності міністерств, обумовлених
призначенням державних секретарів та інших фахівців з питань реформ. Йдеться, передусім, про
потребу внесення змін до Закону «Про державну службу», якими має бути запроваджене чітке
розмежування функцій міністра і державного секретаря. Слід розробити професійні стандарти
діяльності державних секретарів, провести оцінку результатів роботи державних секретарів
відповідно до ключових показників ефективності та, за необхідності, прийняти відповідні кадрові
рішення (у т.ч. звільнення з посади). Треба забезпечити підвищення рівня знань державних
секретарів та інших представників вищого корпусу державної служби, фахівців з питань реформ,
набуття ними необхідних навичок, формування «доброї практики» державних секретарів, експертне
та консультаційне супроводження їхньої діяльності (всебічна допомога).
5. Необхідно здійснити реорганізацію апаратів всіх, а не лише пілотних, міністерств. Зокрема,
завершити створення у всіх міністерствах директоратів політики і стратегічного планування
та європейської інтеграції, запровадити прозорі процедури підготовки та прийняття урядових
рішень на основі «аналізу політики» з належними публічними консультаціями, забезпечити
деконцентрацію та раціоналізацію повноважень службовців у межах міністерства. Слід розмежувати
функції директоратів, які формують і реалізують державну політику, із функціями департаментів
(адміністративні послуги, інспекційні повноваження тощо).
6. Треба запровадити в усіх міністерствах практику аналізу політики та стратегічного
планування.
7. Необхідно активізувати роботу Координаційної ради та робочих груп за напрямками
реалізації Стратегії реформування державного управління на період до 2021 року, міністерств та
інших суб’єктів, відповідальних за її реалізацію.
8. Слід якнайшвидше реалізувати заходи з реформи державної служби, визначені Стратегією
реформування державного управління на період до 2021 року, врахувати рекомендації експертів
Програми SIGMA, сформульовані у звіті про базові вимірювання щодо реалізації в Україні
принципів державного управління (Baseline Measurement Report: The Principles of Public
Administration. Ukraine. June 2018), зокрема:
- розробити та прийняти комплексний Закон «Про Кабінет Міністрів України та центральні
органи виконавчої влади», який передбачатиме умови та можливості подальшого реформування
організації і діяльності КМ та ЦОВВ;
- сформувати висококваліфіковану та компетентну групу фахівців з питань реформи державної
служби;
- забезпечити проведення відкритих та чесних конкурсів на посади фахівців з питань реформи
(при цьому встановлювати більш реалістичні строки проведення цих конкурсів);
- прив’язати діяльність фахівців з питань реформи до ключових показників ефективності,
розробити типові завдання для цих фахівців та забезпечити систематичне оцінювання їхньої роботи
відповідно до цих показників і завдань;
- забезпечити підвищення рівня незалежності, професійності та прозорості у діяльності Комісії
з питань вищого корпусу державної служби. Зокрема, переглянути підхід щодо участі в її роботі
керівників органів влади, замінивши їх на представників цих органів із обов’язковим проведенням
для них тестування на здатність виконувати обов’язки члена Комісії;
- передати виконання окремих організаційних питань, відповідальним за вирішення яких є
державний секретар міністерства (наприклад, прийняття рішення про відпустку державного
службовця), на нижчий рівень управління, визначивши цю можливість та перелік питань в акті
Уряду;
- реформувати систему оплати праці державних службовців з метою підвищення рівня їх
заробітної плати за умови забезпечення стабільності державних фінансів (розробити та подати
на розгляд Координаційної ради пропозиції щодо оплати праці державних службовців, яка
ґрунтуватиметься на класифікації робіт/посад та відповідатиме Принципам державного управління);
- визначити оптимальну кількість державних службовців з урахуванням функцій та організаційної
структури державних органів та здійснити оптимізацію чисельності працівників ОДВ;
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- розробити та затвердити методику проведення прозорого оперативного моніторингу
чисельності працівників органу державного управління та витрат на оплату їхньої праці;
- забезпечити оприлюднення на сайті КМ інформації щодо фактичної чисельності працівників
органів державного управління;
- встановити, що керівником служби управління персоналом може бути лише фахівець з питань
реформи;
- запустити (на базі НАДС) інформаційну систему управління людськими ресурсами на
державній службі з поступовим введенням відповідних модулів;
- модернізувати методику проведення аналізу потреб у навчанні державних службовців;
- затвердити методику розроблення типової індивідуальної програми підвищення рівня
професійної компетентності державного службовця;
- розробити нове Положення про систему професійного навчання;
- реформувати НАДУ, передавши її функції щодо професійного навчання державних службовців
Центрам професійного навчання, які слід створити при НАДС;
- доукомплектувати директорати, спростити в них внутрішній документообіг, покращити
комунікацію та умови праці, забезпечити можливість професійного росту та навчання;
- підвищити рівень інституційної спроможності НАДС для забезпечення ефективної реалізації
Закону «Про державну службу» та повноцінного реформування державної служби.

2.2.2. Конфлікт інтересів, етичні стандарти, декларування доходів та
видатків публічних службовців (Р. Сіверс), зокрема:
• наявність та ефективність положень щодо конфлікту інтересів, правил щодо несумісності
посади з іншою діяльністю;
• тренінги з питань конфлікту інтересів, цільова аудиторія, тематика, кількість
службовців, які взяли участь в тренінгах;
• наявність та ефективність діяльності органу, відповідального за дотримання
законодавства щодо конфлікту інтересів та кодексів поведінки.
Протягом 2017–2018 років Закон не зазнавав змін в частині регулювання питань «конфлікту
інтересів», відтак аби не дублювати положення Закону, лише перелічимо основні статті, які
пов’язані із унормуванням цього інституту:
- стаття 1 (визначення понять реального та потенційного конфлікту інтересів, а також приватного
інтересу);
- статті 11, 12 (повноваження та права НАЗК в тому числі у сфері запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів щодо надання методичної допомоги, проведення роз’яснювальної роботи та
складення адміністративних протоколів, внесення приписів);
- стаття 21 (права громадськості, в тому числі щодо повідомлення про можливі факти вчинення
дій в умовах конфлікту інтересів);
- статті 28–36 (питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів);
- стаття 50 (питання перевірки декларації на наявність конфлікту інтересів).
Як вбачається з наведеного переліку, ключовими під кутом зору імплементації положень
Закону є оцінка ефективності реалізації НАЗК своїх повноважень, насамперед, щодо проведення
методичної роботи та складення протоколів про відповідні адміністративні порушення, пов’язані
із корупцією.
При підготовці ІІ Альтернативного Звіту експертами констатовано високу інтенсивність
проведеної у 2016 методичної роботи з боку Агентства1 та водночас виявлено низку недоліків у
правозастосовній діяльності НАЗК за цим напрямом.
1
Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики. С. 145-146. Режим
доступу : http://pravo.org.ua/img/zstored/files/AZ_final.pdf
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Враховуючи цей факт, більшу частину аналізу роботи НАЗК у 2017–2018 роках за напрямом
«конфлікту інтересів» буде присвячено правозастосовній практиці НАЗК.
Втім, почнемо все ж із першої складової. Отже, розглядаючи результати методичної та
роз’яснювальної роботи НАЗК у динаміці, слід відзначити, що як і під час попередньої оцінки
2016 року, у 2017–2018 роках також спостерігалися успіхи Агентства. Це виявилось насамперед
у підготовці оновленої редакції Методичних рекомендацій з питань запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та прирівняних до них осіб1.
При цьому, друга редакція суттєво розширена за рахунок включення окремих розділів, які
стосуються питань врегулювання конфлікту інтересів у діяльності низки спеціальних категорій:
народних депутатів України; посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;
військових посадових осіб військових формувань; членів колегіальних органів; посадових осіб
державних, комунальних підприємств, установ, організацій.
І хоча загальний аналіз оновленої версії Рекомендацій вказує, що в багатьох випадках вони
не містять вирішення практичних проблем, які виникають в діяльності цих осіб, і зводяться до
цитування норм законів, сам факт початку роз’яснювальної роботи в цьому напряму є позитивним.
Також важливим з практичної точки зору є підготовка звіту за результатами перевірок,
проведених у 2017 році2, із наведенням прикладів типових ситуацій конфлікту інтересів, які
виникали у діяльності службових та посадових осіб.
Логічним продовженням інформаційно-просвітницької кампанії «Конфлікт інтересів: Треба
знати!», розпочатої у 2016 році, стало проведення аналогічної кампанії у 2017 році, яка передбачала
онлайн-тестування (зареєструвалися та пройшли тестування 3111 осіб) на знання положень Закону.
В рамках кампанії в кожній з областей України проведено по три семінари-тренінги загального
(для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих
рад, сільських, селищних, міських голів, посадових осіб юридичних осіб публічного права) та
спеціалізованого (для уповноважених з питань запобігання та виявлення корупції, працівників
системи безоплатної первинної правової допомоги, представників громадських організацій)
характеру, загальна кількість учасників семінарів-тренінгів становила 5073 особи.
Серед беззаперечних плюсів слід відзначити розробку та запуск онлайн курсів «Конфлікт
інтересів: треба знати!»3 (23.10.2017 р.) та «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики»
(08.01.2019 р.), які підготовлені Національним агентством за підтримки Програми розвитку ООН в
Україні і розміщені на платформі відкритих онлайн-ресурсів «Prometheus».
Переходячи до висвітлення правозастосовної діяльності НАЗК, слід зауважити, що на
відміну від Звіту про результати роботи НАЗК за 2016 рік, у 2017 році Агентство використало
іншу номенклатуру при наведенні статистичних даних, що унеможливлює адекватне порівняння
показників.
Крім того, як зазначалося вище, НАЗК не оприлюднювало статистичну інформацію з цього
напрямку протягом 2018 року, а Звіт про результати роботи НАЗК у 2018 році на момент написання
цього документу ще не був підготовлений Агентством.
Втім, навіть попри ці перешкоди при оцінці офіційної звітності Агентства, увагу експертів
привернув той факт, що із усього масиву статистичної інформації, поданої органом у Звіті за
результатами його роботи у 2017 році (на відміну від 2016 року), не наведено даних щодо результатів
розгляду протоколів у судах (див. Табл. 8).

1
Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб. Режим доступу : https://nazk.gov.ua/
metodychni-rekomendaciyi
2
Результати перевірок проведених у 2017. Режим доступу : https://nazk.gov.ua/rezultaty-perevirok
3
Онлайн курс «Конфлікт інтересів: треба знати!». Режим доступу : https://edx.prometheus.org.ua/courses/coursev1:NAZK+COI101+2017_T3/about
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Таблиця 8. Результати правозастосовної практики НАЗК
за напрямом «конфлікт інтересів» у 2016–2017 роках
Зміст показника
Отримано повідомлень про правопорушення пов’язані з
корупцією
Розпочато та триває збір фактичних даних
Завершено перевірок
Відсутні ознаки правопорушення або воно не належить до
компетенції Агентства
Зазначені у повідомленнях факти не підтвердилися
Надіслано до Національної поліції
Приписи про порушення вимог законодавства щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Вимоги про усунення порушення вимог законодавства
Протоколи складені працівниками НАЗК
Рішення суду

2016 рік

2017 рік

456

1577

234
55

530
–

-

657

-

144
246

23
5
2

29
–
159
(з них 147 за ст.172-7)
–

Це виглядає досить дивно, адже саме цей показник є одним із ключових під кутом зору
оцінки ефективності правозастосовної діяльності НАЗК. Не містив Звіт і будь-якого аналізу
правозастосовної практики, можливих помилок чи неоднакового застосування законодавства
працівниками НАЗК при здійсненні проваджень у справах про пов’язані з корупцією адміністративні
правопорушення і розгляд цієї категорії справ судами.
Втім, як виявилося пізніше, причиною такої ситуації скоріше за все було небажання Агентства
привертати увагу до цієї інформації, адже результати розгляду судами протоколів, складених
працівниками НАЗК, явно не на їхню користь.
Так, завдяки двом комплексним моніторинговим дослідженням, проведеним експертами
Центру політико-правових реформи, на сьогодні відомо, що станом на 01.06.2018 р.
(І Дослідження1) загалом за результатами розгляду 259 протоколів за статтями 172-4–172-9 КУпАП,
суди першої інстанції винною визнали лише 61 особу, тобто менше 24% від загальної кількості
таких справ.
При цьому, результати розгляду справ про адміністративні правопорушення, передбачені ст.
172-7 (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) КУпАП (загалом
46 протоколів), повністю збігаються із загальною статистикою у справах про адміністративні
правопорушення, які пов’язані з корупцією і становлять так само лише 24%.
У 51 випадку (26%) матеріали у справах про адміністративні правопорушення, передбачені
ст. 172-7 КУпАП, повертались до НАЗК: в 47 випадках – для належного оформлення, ще в 4
випадках – для спрямування до належного суду. Крім «загальних» вад, нерідко (6 випадків)
матеріали поверталися до НАЗК через те, що у відповідних протоколах не сформульовано, в чому
саме полягала суть реального конфлікту інтересів особи, щодо якої складено протокол, і в чому
полягає суперечність між її приватним інтересом і повноваженнями, що впливає на об’єктивність
або неупередженість прийняття рішень.
Найгірше ж те, що майже половина всіх справ (49,7%) за ст. 172-7 КУпАП закрита. При цьому
52% таких справ закривалось у зв’язку із відсутністю складу або події правопорушення і 34 % із
спливом строків накладення стягнення.

1
Моніторинговий звіт щодо ефективності реалізації Національним агентством з питань запобігання корупції у 2016–2018
роках адміністративно-юрисдикційної функції в частині протидії адміністративним правопорушенням, які пов’язані з корупцією
(станом на 1 червня 2018 року). Звіт підготовлено Дудоровим О.О. в рамках проекту ЄС «Посилення ролі громадянського
суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державно влади». Режим доступу : http://pravo.org.ua/img/books/
files/1531464560dudorov_nazk_report.pdf
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Не найкращим чином виглядала ситуація і в період з 01.06 по 31.12.2018 (ІІ Дослідження1).
З одного боку, в Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) розміщено набагато
більше – 312 справ за статтями 172-4–172-9 КУпАП (адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією), розглянутих судами першої інстанції за протоколами, що надійшли від НАЗК. З іншого,
лише 30 осіб визнані винними (з накладенням адміністративного стягнення), що становить близько
10% від їх загальної кількості.
Відсоток рішень за статтею 172-7 КУпАП є одним із найбільших – 150 (48%) від загальної
кількості справ, що надійшли від НАЗК. Проте, 37 таких рішень ухвалено в результаті розгляду
фактично однієї справи. Окремо за ч. 1 ст. 172-7 та ч. 2 ст. 172-7 КУпАП на сайді ЄДРСР
оприлюднено відповідно 30 та 34 рішення. В 10 випадках осіб визнано винними з накладенням
адміністративного стягнення у вигляді штрафу. Одну з цих постанов скасовано апеляційним судом
у зв’язку з відсутністю складу правопорушення. У 55 (37%) випадках матеріали справи повернуто
до НАЗК – більшість випадків таких повернень обґрунтовані неналежним оформленням протоколів;
значно рідше зустрічались випадки порушення територіальної підсудності.
З урахуванням наведеної статистики експерти роблять закономірні та невтішні висновки,
із якими слід повністю погодитись, констатуючи незадовільну протягом 2017–2018 років
результативність виконання НАЗК адміністративно-юрисдикційної функції в частині забезпечення
протидії адміністративним правопорушенням. При цьому, найбільш поширеним причинами
називається ігнорування НАЗК вимог щодо змісту протоколів, що тягне за собою необхідність
повернення судами матеріалів справи НАЗК для належного оформлення, і призводить до порушення
строків, передбачених статтею 38 КУпАП, через яке провадження у справах про адміністративні
правопорушення підлягають закриттю.
Рішення судів у справах про адміністративні правопорушення,
передбачені статею 172-7 КУпАП

31%
49%
16%
4%
Справу закрито – відсутність події, складу проступку, сплив строків тощо (167)
Направлено до НАЗК для належного оформлення (106)
Визнано винними з накладенням стягнення (56)
Інше (14)
Рис. 1. Підготовлено на основі даних за 2016–2018 роки,
наведених у Дослідженнях 1 і 2
Моніторинговий звіт з ефективності діяльності Моніторинговий звіт з ефективності реалізації НАЗК у липні–грудні 2018
року повноважень щодо складання протоколів про адміністративні повноваження, пов’язані з корупцією (станом на 1 січня2019
року). Звіт підготовлено М. Хавронюк, А. Химичук. Режим доступу : http://pravo.org.ua/ua/news/20873472-monitoringoviy-zvitz-efektivnosti-diyalnosti-nazk-stanom-na-1-sichnya-2018-roku
1
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Водночас, в контексті саме цього Звіту важливо відзначити, що названі експертами причини
напряму пов’язані із невиконанням 4 ключових рекомендацій, які надані в рамках ІІ Альтернативного
Звіту. Зокрема, рекомендовано:
- проаналізувати причини незадовільної роботи Агентства у 2016 році, про які йшлося у ІІ
Альтернативному звіті;
- розробити та затвердити порядок проведення перевірок із чітким визначенням прав і обов’язків
посадових осіб НАЗК при проведенні перевірки, граничних строків її проведення, підстав та міри
відповідальності в разі неналежного виконання обов’язків тощо;
- розглянути питання результатів роботи НАЗК за 2016 рік за цим напрямком Громадською
радою;
- провести належну оцінку корупційних ризиків, які можуть зумовлювати низьку ефективність
діяльності НАЗК за цим напрямком.
Найбільшу ж стурбованість на фоні невтішної статистики продовжують викликати випадки
звинувачень посадових осіб НАЗК в упередженості та переслідуваннях за вказівками зовні при
проведенні перевірок. Йдеться, зокрема, про справу, яку розслідує НАБ щодо Миколи Мартиненка1.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. У 2017–2018 роках НАЗК продовжило проведення активної методичної та роз’яснювальної
роботи. Зокрема, оновлено Методичні рекомендації, розроблено два онлайн курси: «Конфлікт
інтересів: треба знати!» та «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики». Забезпечено
продовження практики проведення інформаційно-роз’яснювальних кампаній.
Водночас продовжують спостерігатися серйозні проблеми у правозастосовній діяльності НАЗК,
які повинні бути негайно вирішені.
2. Необхідно:
- продовжити внутрішню та зовнішню навчально-методичну роботу та оприлюднення
відповідної інформації у відповідних рубриках на офіційному веб-сайті НАЗК;
- проаналізувати причини незадовільної роботи виконання Національним агентством функції
контролю за напрямом запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 2017-2018 роках;
- розробити та затвердити порядок проведення перевірок із чітким визначенням прав і обов’язків
посадових осіб НАЗК при проведенні перевірки, граничних строків її проведення, підстав та міри
відповідальності в разі неналежного виконання обов’язків тощо;
- розглянути питання результатів роботи Національного агентства за 2018 рік за цим напрямом
за участі Громадської ради при НАЗК;
- визначити корупційні ризики, які можуть зумовлювати низьку ефективність діяльності НАЗК
за вказаним напрямом, та включити їх, а також заходи з їх усунення до антикорупційної програми
Національного агентства;
- забезпечувати вчасне та повне розміщення статистичної інформації в тому числі інформації
про результати розгляду в судах протоколів, складених працівниками НАЗК;
- ініціювати спільне обговорення НАЗК із Національною поліцією та Верховним Судом
правозастосовної практики щодо відповідної категорії справ із подальшою підготовкою відповідного
узагальнення судової практики.
• ефективність системи декларування майна, доходів, витрат та зобов’язань фінансового
характеру публічних службовців (які категорії подають декларації; в яких випадках; обов’язок
щодо оприлюднення декларацій, ефективний механізм перевірки декларацій)

20.04.2017 Національне антикорупційне бюро України (НАБ) повідомило про підозру Миколі Мартиненку (н.д. Верховної
Ради України 5-го, 6-го та 7-го скликань) в розтраті коштів державного підприємства «Східний гірничо-збагачувальний
комбінат» (Жовті Води, Дніпропетровська область). Згодом НАЗК виявило потенційний конфлікт інтересів у діях екс-детектива
НАБ Ігоря Семака, який вів справу М. Мартиненка. За допомогою сумнівного припису агентства його усунули від справи.
1
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За останні два роки найбільш суперечливою та скандальною виявилась діяльність НАЗК в
частині реалізації функції фінансового контролю за доходами і видатками публічних службовців.
У 2018 році групою експертів Громадської організації «Антикорупційний штаб» підготовлено
ґрунтовне дослідження під назвою «Електронне декларування в Україні: напрями вдосконалення»1,
в якому послідовно та глибоко розкрито ситуацію із системою декларування від початку її запуску
і до сьогодні. При цьому, надано комплекс рекомендацій, які могли б стати основою для діяльності
вже оновленого складу НАЗК, адже сукупність описаних у дослідженні фактів та висновків свідчить
про очевидну неможливість їх реалізації нинішнім керівництвом Агентства.
Формат цього Звіту не дозволяє зупинися на всіх аспектах проблем, однак ключові події,
причини та їхні наслідки будуть описані з урахуванням вказаного дослідження та через призму
рекомендацій, які надавалися у ІІ Альтернативному Звіті.
Отже, як і в перший рік діяльності НАЗК, проблеми із системою декларування виникали на
законодавчому, політичному та правозастосовному рівнях. Проте, саме протягом останніх двох років
криза перетворилась на перманентну, а дії ключових суб’єктів владних повноважень підтвердили
системність їх роботи з протидії нормальному та ефективному забезпеченню фінансового контролю.
Першим зі скандальних рішень, яке зумовило протистояння, що триває до цього часу, можна
назвати законодавчі зміни, які ініційовані Президентом України П. Порошенком2. Спочатку
відповідний законопроект вносився із благородними намірами і був покликаний допомогти
посадовим особам військової служби подати щорічну декларацію за попередній рік поза строком,
встановленим Законом, у зв’язку з виконанням ними завдань в інтересах оборони України,
насамперед на території проведення АТО. Таким особам дозволялось подати декларацію за звітний
рік протягом 90 календарних днів із дня прибуття до місця проходження військової служби чи дня
закінчення проходження військової служби.
Крім того, із кола декларантів пропонувалось виключити низку категорій, для яких вочевидь
декларування було надмірним тягарем та непропорційним обов’язком.
Звичайно, що такі зміни не могли викликати заперечень і були підтримані більшістю експертів
та громадськістю. Втім, несподівано під час розгляду законопроекту у ІІ читанні народний
депутат Т. Чорновол внесла пропозицію3, яка змінила предмет правового регулювання Закону, що
призвело до суттєвого розширення кола декларантів за рахунок журналістів, а також представників
громадських організацій, міжнародних донорів та практично невизначеного кола фізичних осіб, які
отримують фінансування з джерел міжнародної технічної допомоги і при цьому працюють, надають
чи отримують послуги в антикорупційній сфері.
Попри порушення вимог Регламенту Верховної Ради України, остання ухвалила законопроект
та передала на підпис Президента, який мав усі можливості та підстави застосувати право вето,
тим більше, що цього від нього вимагали громадські організації та міжнародні партнери України.
Втім, Президент, прикриваючись питанням захисту прав військовослужбовців, підписав Закон та
майже одночасно, для заспокоєння громадськості, ініціював утворення робочої групи на чолі із
заступником Голови Адміністрації Д. Шимківим начебто для термінового напрацювання змін до
Закону. З того часу до лютого 2019 р. жодних змін не сталося.
Вищевказані норми виписані із порушенням принципу юридичної визначеності та є
дискримінаційними, адже не стосуються осіб, які отримують кошти із державного бюджету і
повинні бути негайно скасовані.

1
Аналітичний огляд «Електронне декларування в Україні: напрями вдосконалення» підготовлено експертами А. Марчуком
та М. Отт і видано за підтримки Європейського Союзу і Центру демократії та верховенства права (проект «Посилення коаліції
РПР») в рамках виконання проекту «Declarations bot», який впроваджується громадською організацією «Антикорупційний
штаб». Режим доступу : http://shtab.net/wp-content/uploads/2018/07/Електронне_декларування_АШ.pdf
2
Проект Закону про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», реєстр. №6172 від 23.03.2017.
Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=61314
3
«Антикорупціонерів також змушують подавати електроні декларації» . Режим доступу : https://www.radiosvoboda.
org/a/28387015.html
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З метою такого скасування народними депутатами напрацьовано та внесено до Парламенту
кілька законопроектів, які, однак, так і не включені до порядку денного та розглянуті у ВР1.
В цьому контексті слід відзначити, що група, утворена за ініціативою Президента, більше
ніж півроку фактично використовувалась для затягування часу та напрацювання такого проекту
закону, який, скасувавши пряме прирівняння представників громадських організацій до осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, залишив би за ними обов’язок подавати розширену
фінансову звітність.
Власне врешті-решт цього і домігся Голова робочої групи Д. Шимків, який за результатами її
роботи передав Президенту України проект закону для подальшого внесення у ВР. За його словами,
проект представляв собою компромісний варіант, який влаштував усіх членів групи. Насправді ж
проект не скасовував декларування, а лише змінював його режим та порядок, переводячи їх у сферу
правового регулювання Податкового кодексу2. Втім, ця ініціатива (попри ультимативні заяви низки
міжнародних організацій3), за дивним збігом обставин, так і не ухвалена. Адже пропрезидентська
фракція у Парламенті раптом відмовилась підтримати ініціативу свого ж лідера. Таким чином,
Президент залишився поза критикою, адже де-юре він не має повноважень щодо впливу на дії та
рішення ВР, яка є колективним політичним органом, а відтак не несе жодної відповідальності за
голосування, окрім політичної.
НАЗК у цьому процесі аж до фінальної його стадії по-суті не брало участі, обмежившись
формальною підтримкою позиції щодо скасування декларування для громадських об’єднань та
фізичних осіб, задіяних у антикорупційній діяльності.
Водночас, коли стало зрозуміло, що Парламент не підтримає пропозицію Президента, НАЗК
видало досить спірне роз’яснення4 (правову позицію органу), яке не породжує правових наслідків,
адже носить рекомендаційний характер, але де-факто стало обов’язковим, оскільки видано органом,
який є єдиним уповноваженим на проведення перевірок декларацій.
Суть роз’яснення зводиться до фактичного звільнення фізичних осіб, які беруть участь
в антикорупційних заходах і отримують фінансування прямо або опосередковано за рахунок
міжнародної технічної допомоги. При цьому враховано позицію експертів Центру політикоправових реформ, які напередодні завершення строку для декларування видали свій правовий
висновок із цього питання.
Загалом же після усіх змін, які протягом двох років внесені до Закону «Про запобігання
корупції», і без того перевантажена стаття 3 Закону5, в окремих своїх частинах припинила відповідати
принципу правової визначеності, що створює неабиякі проблеми як для декларантів, так і для
правозастосовних органів. Найбільш же неприємним видається той факт, що окрім представників
громадських антикорупційних організацій, поза дією роз’яснення НАЗК залишились й інші, згадані
вище особи6, які опинились серед суб’єктів декларування. Досить часто цими особами є іноземні
громадяни, які на сьогодні знаходяться в парадоксальній ситуації – формальних порушників Закону.
1
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо звільнення від відповідальності
окремих категорій осіб, реєстр. №8209 від 29.03.2018, внесений н.д. Тимошенко Ю.В. та іншими, http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63754; Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо
звільнення окремих категорій осіб від виконання вимог фінансового контролю, реєстр. №8209-1 від 02.04.2018, внесений н.д.
Парубієм А.В. та іншими. Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63772
2
«Правозахисники вимагали під Радою скасувати e-декларування для антикорупційних активістів» . Режим доступу :
https://www.radiosvoboda.org/a/news/29108932.html
3
Висновок БДІПЛ ОБСЄ та Венеціанської комісії, які вбачали у даній нормі «відплату» тим, хто боровся за впровадження
суворого режиму декларування для посадовців, включаючи членів Парламенту. Ukraine: joint opinion. Venice Commission Opinion
No. 912 (2018), OSCE/ODIHR Opinion No. NGO-UKR/321/2018/EUROPEAN COMMISSION FOR DEMOCRACY THROUGH
LAW (VENICE COMMISSION)/OSCE OFFICE FOR DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND ЕHUMAN RIGHTS (OSCE/ODIHR)
. Режим доступу : http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2018)006-e
4
«Сьогодні на позачерговому засіданні Національне агентство затвердило роз’яснення щодо подання е-декларацій
представниками громадськості». Режим доступу : https://nazk.gov.ua/news/sogodni-na-pozachergovomu-zasidanni-nacionalneagentstvo-zatverdylo-rozyasnennya-shchodo
5
Стаття визначає коло суб’єктів декларування.
6
Йдеться про осіб, які входять до складу наглядової ради державного банку, державного підприємства або державної
організації, що має на меті одержання прибутку.
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Адже НАЗК не забезпечило функціонування Реєстру будь-якою іншою мовою, крім української, та
не внесло змін щодо правил ідентифікації, окрім як через ідентифікаційний код платника податків
в Україні. Відтак, через незаконну бездіяльність НАЗК іноземці не змогли виконати свій обов’язок
щодо декларування доходів.
На фоні описаної історії, безпосередньо перед НАЗК стояло декілька інших важливих завдань:
розпочати ефективну перевірку декларацій, які подані в перші дві хвилі декларування та забезпечити
стабільну роботу системи електронних декларацій.
Оцінюючи результати діяльності з цього напряму протягом 2017–2018 років, слід відзначити
загалом незадовільну роботу Агентства.
Так, до цього часу НАЗК не усунуто технічні невідповідності між фактичною електронною
формою декларації та нормативно-правовими й іншими актами НАЗК, якими затверджено форму
та технічні вимоги до неї (рекомендація 1).
Недостатньо заходів вжито для отримання доступу до реєстрів, які ведуть інші державні
органи і які є необхідними для забезпечення проведення перевірки декларацій (рекомендація 2).
За останньою інформацією НАЗК, у Агентства є доступ до 13 із 16 реєстрів, при цьому відсутній
доступ до 3 ключових реєстрів, які знаходяться у веденні МЮ і доступ до яких, попри приписи ст.
12 Закону1, заблоковані Міністром П. Петренком. Надання ж згоди на доступ Міністр поставив у
залежність від прийняття ВР змін до Закону, які прямо зобов’яжуть Мін’юст надати такий доступ2.
Певний прогрес у порівнянні із першими двома хвилями декларування (2016–2017 років)
спостерігався у частині забезпечення стабільної роботи Реєстру (рекомендація 3). Однак, в періоди
завершення кампаній щорічного декларування (до 1 квітня кожного року) збої у роботі Реєстру
продовжували фіксуватися, що також змусило видати НАЗК спеціальні роз’яснення, а суди
враховувати це в якості поважної причини у разі невчасного подання декларації.
Найбільше ж занепокоєння продовжує викликати нездатність НАЗК забезпечити ефективну
автоматизовану перевірку декларацій (рекомендації 4, 6).
Нагадаємо, що на момент завершення підготовки ІІ Альтернативного звіту НАЗК відмовилось
без зазначення причин отримувати від ПРООН модулі, необхідні для автоматичної перевірки,
та перебувало у процесі протистояння із МЮ щодо реєстрації останнім Рішення Агентства про
Порядок контролю та повної перевірки декларацій.
Порядок нарешті був зареєстрований, хоча і викликав нарікання експертів з огляду на
недосконалість його положень, втім це мало значення лише для перевірки «вручну», адже
автоматичної перевірки НАЗК так і не забезпечило протягом усього 2017 року. Як виявилось, у
2017 році НАЗК отримало додаткове фінансування із державного бюджету на розробку власними
силами програмного забезпечення для проведення автоматизованих перевірок (рекомендація 6).
Проте, зі Звіту про результати роботи у НАЗК у 2017 році зрозуміло, що гроші у сумі 57212,7
грн., виділені в тому числі на розробку модулів, повернуті назад до бюджету.
Як вказано у Звіті, повернення НАЗК коштів до бюджету відбулось «у зв’язку із прийняттям
Кабінетом Міністрів України розпорядження від 08.11.2017 р. №757 «Про затвердження Плану
заходів з впровадження системи проведення логічного та арифметичного контролю декларацій
та модернізації програмно-апаратного комплексу інформаційно-телекомунікаційної системи
«Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування», пунктом 10 якої передбачено проведення аудиту роботи ІТС Реєстр,
що унеможливило реалізацію в межах бюджетного року комплексу заходів, пов’язаних з розвитком
та модернізацією Реєстру з огляду на необхідність постачання обладнання, розробки програмного
забезпечення, технічної документації, проведення випробувань та дослідної експлуатації».
1
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 12 Закону НАЗК з метою виконання покладених на нього повноважень має право на прямий доступ
до інформаційних баз даних державних органів».
2
Відповідний проект «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення належного доступу Національного
агентства з питань запобігання корупції до інформації, необхідної для реалізації його повноважень» підготовлено та внесено
до ВРУ (реєстр. №7276 від 10.11.2017), до цього часу не розглянуто. Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=62856
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Із цього формулювання насправді незрозуміло, що саме стало на заваді Агентству, втім
очевидно, що протягом 2017 року система електронного декларування так і не забезпечена модулями
автоматичної перевірки.
У свою чергу, у 2018 році НАЗК повернулося до переговорів із ПРООН щодо передачі останнім
тих модулів, які від початку пропонувались організацією для передачі Агентству. Водночас ПРООН
висловило прохання про надання спеціалістам, які будуть визначені за результатами тендеру,
доступу до неї та програмних кодів. НАЗК декілька разів обіцяло надати такий доступ та відповідні
коди, однак це питання було заблоковане, оскільки залежало від ДП УСС, яке попри всі скандали
до цього часу продовжує забезпечувати технічну роботу Реєстру.
Переговори тривали більше ніж півроку і, в умовах відсутності прогресу, ПРООН для зрушення
процесу не мало іншого вибору, ніж погодилось передати модулі одному із визначених ДП УСС та
НАЗК державному підприємству, яке, доопрацювавши модулі, нарешті передало їх через ПРООН
до НАЗК1.
Таким чином, станом на 15.01.2019 р. НАЗК повідомило, що на своєму позачерговому
засіданні воно прийняло рішення про застосування для перевірки декларацій Системи логічного
та арифметичного контролю декларацій (ЛАК)2. За словами керівництва Агентства, воно повністю
виконало всі необхідні дії для забезпечення такої технічної можливості.
Дані декларацій, завантажених до ЛАК, будуть перевірені на відповідність Правилам логічного
та арифметичного контролю декларацій, кожному з яких надана відповідна кількість балів вагового
коефіцієнта. ЛАК розподілить декларації за сумою таких балів – від найвищого значення до
найнижчого. Такий розподіл визначить порядок, за яким будуть розпочаті повні перевірки.
При цьому, за повідомленням Агентства, буде використаний автоматизований доступ НАЗК
до реєстрів та баз даних, наявний на момент проведення логічного та арифметичного контролю
декларацій.
Попри завершення цього процесу, загалом громадськість скептично відноситься до заяв
Агентства, а деякі із її представників вже розкритикували вищезгадані нормативно-правові акти,
на основі яких НАЗК буде здійснювати перевірку декларацій3.

***
Переходячи до оцінки досягнень НАЗК у правозастосовній сфері, слід згадати про декілька
скандалів та рішень, які дають додаткові підстави для висновку про відсутність на сьогоднішній
день довіри до діяльності Агентства.
Насамперед йдеться про виявлений факт перебування на посаді керівника Першого відділу
Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу життя НАЗК аж до липня 2017 року
Т. Шкребко, яка у вересні 2016 р. засуджена за вчинення трьох злочинів (у т.ч. корупційного) за
часів президентства В. Януковича4. Згідно із рішенням суду вона брала участь в розкраданні коштів,
обіймаючи посаду керівниці районної податкової інспекції. Попри це, вона призначена на роботу
в НАЗК та, з огляду на свою посаду, тривалий час керувала здійсненням усіх повних перевірок
декларацій та спеціальних перевірок щодо осіб, які працювали у центральних органах виконавчої
влади та інших державних розташованих у Києві та Київській області.
Крім того, у листопаді 2017 року в НАЗК викрито ймовірну незаконну діяльність його
керівництва. Так, Г. Соломатіна, яка очолювала Департамент фінансового контролю та моніторингу
способу життя в НАЗК, заявила про те, що володіє разом з іншими співробітниками апарату
1
«НАЗК отримало доопрацьований ПРООН модуль автоматичної перевірки е-декларацій». Режим доступу : http://ua1.
com.ua/politics/nazk-otrimalo-doopracovaniy-proon-modul-avtomatichnoji-perevirki-e-deklaraciy-45823.html
2
14.01.2019 р. МЮ зареєструвало Правила логічного та арифметичного контролю декларацій та Зміни до Порядку
контролю та повної перевірки декларацій.
3
«Національне агентство зі збереження корупції придумало як взагалі не перевіряти декларації» – Голова Ради ГО
«Громадський люстраційний комітет», координатор коаліції «Декларації під контролем» Саша Дрік. Режим доступу : https://
blogs.pravda.com.ua/authors/drik/5c45f205990c3/
4
«У НАЗК не звільнили засуджену за корупцію співробітницю, бо «не знали про вирок» – «Схеми». Режим доступу :
https://www.radiosvoboda.org/a/news-schemes/28999505.html
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Агентства інформацією про зловживання, які мали місце у ході перевірок декларацій та спеціальних
перевірок кандидатів на посаду, причому до цього мали стосунок і члени НАЗК.
На прес-конференції1 співробітниця Агентства заявила, що в НАЗК фальсифікувались
результати повних перевірок декларацій, керівництво агентства отримувало за це неправомірну
вигоду. Пізніше Г. Соломатіна заявила, що із іншими посадовцями апарату отримувала відповідні
настанови від О. Горащенкова – першого заступника керівника Головного департаменту
стратегічного планування та оперативного забезпечення Адміністрації Президента України, який
входить до складу конкурсної комісії з відбору членів НАЗК2. Г. Соломатіна на підтвердження своїх
слів оприлюднила скріншоти переписки із вказаним посадовцем. Після звинувачень Г. Соломатіної
НАБ розпочало розслідування викритих фактів та отримало відповідні документи від тодішнього
керівника Сектору з питань виявлення та запобігання корупції НАЗК В. Ніколаєва. Втім дуже
швидко за рішенням САП провадження передано для розслідування Службі безпеки України, а
через рік – до ДБР... і триває до цього часу.
Віднедавна в НАЗК також працює один із екс-прокурорів О. Амплеєв, який ставав фігурантом
журналістського розслідування програми «Схеми» у 2016 році через користування ним
автомобілем Тойота Кемрі, що на той час належав його 92-річній бабусі та не був зазначений у
його майновій декларації, як і заміський будинок, котрим володіє його дружина3. Наразі, О. Амплеєв
є співробітником Департаменту перевірки декларацій та моніторингу способу життя НАЗК та
потрапив туди за вищеописаною в цьому Звіті недоброчесною схемою «переведення».
Загалом же ефективність діяльності НАЗК за напрямом фінансового контролю за останні
два роки проілюстрована у виданому під час написання цього Звіту матеріалі «Криве дзеркало
запобігання корупції: топ-10 провальних рішень НАЗК»4, підготовленому ГО «Центр протидії
корупції» та програмою «Наші гроші», в якому 8 із 10 описаних фактів стосувалися сумнівних
рішень Агентства за вказаним напрямом. Одним із таких рішень у цьому матеріалі визначено видане
у грудні 2017 року офіційне роз’яснення, що правоохоронці не можуть розпочинати кримінальні
провадження за недостовірну інформацію в декларації та незаконне збагачення без перевірок та
висновків самого Агентства5.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Протягом 2017–2018 років практично всі суб’єкти владних повноважень концентрували свою
діяльність на гальмуванні розвитку системи декларування. Як результат, більшість із проблем,
основа яких закладена у 2016 році під час запуску системи, продовжує існувати і на сьогодні.
Відверта помста представникам громадських антикорупційних організацій, щодо яких введено
дискримінаційну норму про декларування, свідчить про намагання у будь-який спосіб усунути
громадськість від здійснення контролю за діяльністю НАЗК в частині перевірки декларацій або
принаймні знизити активність представників громадськості.
Запуск автоматичної перевірки не викликає довіри, адже спосіб, у який нарешті реалізовано
вимоги міжнародних партнерів України, ставить багато питань до її відкритості та достовірності.
Керівництво НАЗК втратило довіру з боку громадськості у зв’язку з оприлюдненими фактами
їх можливої недоброчесної поведінки, а також у зв’язку з виданням низки суперечливих роз’яснень,
які затверджені його нинішнім складом.
2. У зв’язку із зазначеним необхідно:
1
«Співробітниця НАЗК звинуватила Корчак у фальсифікації результатів перевірок нардепів». Режим доступу : https://
www.unian.ua/politics/2242649-spivrobitnitsya-nazk-zvinuvatila-korchak-u-falsifikatsiji-rezultativ-perevirok-nardepiv.html
2
«Екс-співробітниця НАЗК оприлюднила скріншоти нібито свого листування з «куратором» із АП». Режим доступу :
https://www.unian.ua/politics/2261344-ponad-90-ukrajintsiv-ne-vvajayut-prioritetnim-rozvitok-vidnosin-z-rf-opituvannya.html
3
«Мамині прокурори (розслідування)» – «Схеми». Режим доступу : https://www.radiosvoboda.org/a/28018336.html
4
«Криве дзеркало запобігання корупції: топ-10 провальних рішень НАЗК». Режим доступу : https://www.pravda.com.ua/
articles/2019/01/17/7203961/
5
«НАЗК хоче завадити НАБ відкривати провадження за е-деклараціями – Дрік». Режим доступу : https://www.radiosvoboda.
org/a/28955004.html
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- невідкладно усунути технічні невідповідності між фактичною електронною формою
декларації та нормативно-правовими й іншими актами НАЗК, якими затверджено форму та технічні
вимоги до неї;
- вжити заходів щодо надання доступу НАЗК до всіх Реєстрів, необхідних для здійснення
ефективної перевірки електронних декларацій;
- забезпечити безперебійну роботу Реєстру;
- здійснити ефективну перевірку насамперед щорічних декларацій високопосадовців, поданих
ними у 2016–2018 роках;
- продовжити надання суб’єктам декларування методичних роз’яснень та допомоги з технічних
питань роботи Реєстру, вчасно оновлюючи відповідні роз’яснення;
- виключити п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції»;
- запровадити на законодавчому рівні проведення періодичного (раз на два роки) незалежного
аудиту в тому числі апаратно-програмного комплексу реєстру (визнаними міжнародними експертами
або авторитетною аудиторською компанією) стану Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- передати адміністрування реєстру від ДП «УСС» до НАЗК;
- забезпечити швидке завершення розслідування усіх фактів щодо можливих порушень при
проведенні перевірок декларацій, допущених з боку керівництва та працівників НАЗК, а також
інших причетних службових осіб.
• законодавство щодо захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення,
ефективність його застосування, статистичні дані щодо повідомлень, вжитих заходів
З часу запровадження інституту «викривачів» минуло більше чотирьох років, проте Україна
все ще не може похвалитися значним удосконаленням законодавчого забезпечення чи практичними
результатами його застосування.
Правове регулювання протягом 2017–2018 років залишилось незмінним, а отже, як і раніше
Закон містить низку гарантій для осіб, які, працюючи в державному органі, викривають корупційні
або пов’язані із корупцією порушення1.
Звичайно, що для становлення будь-якого нового правового інституту потрібен час, проте у разі
відсутності практичної діяльності щодо його розбудови, він приречений на перетворення в набір
декларативних гарантій. Особливо це відчутно, якщо йдеться про інститут, пов’язаний із викриттям
правопорушень. Адже бездіяльність, а тим більше незаконні дії інституцій, уповноважених
на захист таких осіб, призводить до зневіри останніх у силу закону та зрештою до іще більшої
латентності неправомірних дій.
Згідно з концепцією антикорупційної реформи, перші кроки у становленні інституту викривачів
мало зробити саме НАЗК, як основний орган в сфері запобігання корупції.
Саме у перший рік своєї роботи НАЗК повинно було:
- забезпечити розробку відповідних методичних рекомендацій;
- організовувати проведення тренінгів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з
питань запобігання та виявлення корупції щодо організації роботи з повідомленнями викривачів
про корупцію;
- започаткувати проведення інформаційних кампаній з метою розширення практики внесення
викривачами повідомлень про корупцію;
- розпочати практику захисту прав осіб в судах, а головне організувати накопичення, аналіз та
узагальнення інформації для подальшого інформування суспільства та удосконалення законодавчого
регулювання.
У 2016 році ця робота не проведена належним чином, адже все, на що спромоглось Агентство,
це надання загальних роз’яснень визначення електронної форми повідомлення про корупційні
правопорушення.
1

Описувались у І та ІІ Альтернативних Звітах
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Методичні рекомендації не затверджено, хоча за інформацією у Звіті про результати роботи
НАЗК у 2016 році їх проект був підготовлений.
Така ситуація явно не відповідала очікуванням та тій ролі, яка відводилась Агентству в цій
сфері. Втім, експертами взято до уваги той факт, що на момент підготовки ІІ Альтернативного Звіту,
Агентство лише почало свою роботу. Відтак, у вказаному Звіті надано лише декілька рекомендацій
із розрахунку на активізацію діяльності у найближчий перспективі. Водночас відзначено практично
повну відсутність ініціативи НАЗК за цим напрямом, особливо якщо порівнювати із прогресом у
виконанні інших функцій у той період, якими наділено Агентство.
На сьогодні ж доводиться констатувати, що НАЗК так і не використало цей час на виправлення
ситуації та не покращило організацію своєї роботи за цим напрямом.
Звичайно, що виконання окремих із завдань Державної антикорупційної програми та
рекомендацій, наданих у рамках ІІ Альтернативного звіту, є позитивним, проте головної ролі –
практичних успіхів у захисті викривачів – Агентством не досягнуто.
При цьому, навіть у тих випадках, коли Агентство можливо й успішно брало участь у судових
засіданнях, громадськості ця інформація взагалі не доносилася або ставала відомою з інших
джерел1. Так, якщо оцінювати діяльність НАЗК у 2017 році, то зі Звіту роботи Агентства випливає,
що за весь означений рік ним нарешті було:
а) затверджено Методичні рекомендації щодо організації роботи із повідомленнями про
корупцію, внесеними викривачами (рішення від 06.07.2017 р. №286); та
б) спільно з експертами Agriteam Canada Consulting Ltd. розроблено та згодом затверджено
Порядок обробки повідомлень про корупцію та повідомлень про порушення вимог Закону «Про
політичні партії в Україні», що надходять до Національного агентства (рішення Національного
агентства від 27.10.2017 р. №224).
Жодної іншої інформації щодо практичних результатів чи статистичних даних Звіт НАЗК, як і
офіційний веб-сайт Агентства, не містить. Оцінити ж ефективність заходу щодо утворення у травні
2017 року в Національному агентстві Міжвідомчої робочої групи з питань захисту викривачів2,
про яку також йдеться у Звіті, неможливо, адже окрім цієї інформації не згадується про жодні
результати її діяльності впродовж року.
Натомість, добре відомо про негативні аспекти практичної діяльності НАЗК у 2017 роках, адже
скандал навколо Г. Соломатіної, що відбувся публічно та із широким розголосом, проілюстрував
позицію члена НАЗК О. Скопича, який відповідає за напрям роботи із викривачами.
Фактично головний у сфері захисту прав викривачів посадовець держави не лише не підтримав
викривача у власному органі, а й допомагав іншим членам НАЗК тиснути на працівників, які разом
із Г. Соломатіною виступили із викриттям можливих незаконних дій Голови Агентства Н. Корчак.
Зокрема, його позитивне голосування за рішення щодо зміни структури призвело до скорочення
Сектору з питань запобігання та виявлення корупції і посади його керівника, яку на той час обіймав
В. Ніколаєв. Саме цей працівник, виконуючи приписи постанови Уряду3, направив повідомлення
до НАБ у справі Г. Соломатіної, яким відкриті відповідні кримінальні провадження.
Втім, спочатку проти В. Ніколаєва відкрито дисциплінарне провадження, за результатами
якого він був звинувачений у перевищенні своїх посадових обов’язків за направлення підписаних
ним листів до правоохоронних органів. Згодом його посаду скорочено, як і посаду завідувача
сектору внутрішнього аудиту, яка слідом за Г. Соломатіною заявила про фальсифікацію результатів
перевірок декларацій.
До слова, координація роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення
1
Йдеться про справу судді Л. Гольник, яка звернулася до НАЗК із повідомленням про порушення її прав, і отримала
належне реагування від Агентства, а захист її у суді і досі супроводжуються його працівниками.
2
Міжвідомча робоча група діє як тимчасовий консультативно-дорадчий орган Національного агентства, який створюється
для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з метою підготовки пропозицій щодо формування
та реалізації державної політики у сфері захисту викривачів. Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0188884-17/
print.
3
Питання запобігання та виявлення корупції, постанова КМ від 04.09.2013 р. №706. Режим доступу : https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/706-2013-п/print
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корупції в усіх державних органах також належить до повноважень цього члена НАЗК, і саме
його працівниками розроблено Методичні рекомендації, що містять критерії утворення підрозділів
з урахуванням чисельності працівників органу, згідно з якими у НАЗК має функціонувати саме
сектор з чисельністю 3 одиниці1.
Ще більш критичною під кутом зору висвітлення діяльності НАЗК за цим напрямом виглядає
ситуація, що склалася у 2018 році, адже за відсутності Звіту НАЗК про роботу суспільство
взагалі позбавлене будь-якої офіційної інформації про діяльність Агентства в частині захисту
викривачів. Єдина ініціатива, про яку загальновідомо, у т.ч. з офіційного сайту НАЗК, є розробка
проекту Закону про захист викривачів. Проте, вона є скоріше негативним показником діяльності
та нераціональним витрачанням ресурсу НАЗК, адже, по-перше, проект отримав негативні
висновки експертів2, по-друге, його розробка в умовах, коли на розгляді ВР вже третій рік поспіль
знаходиться комплексний законопроект з аналогічної тематики, розроблений за участі широкого
кола національних та міжнародних експертів3, є очевидно зайвою.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. НАЗК частково забезпечило виконання рекомендацій, наданих у попередньому
Альтернативному звіті. Водночас, спостерігається повна відсутність інформації за напрямом
захисту викривачів, що, у свою чергу, свідчить про неналежну організацію роботи Відділу з
питань політики у сфері захисту викривачів з боку керівництва Департаменту організації роботи
із запобігання та виявлення корупції та НАЗК. Крім того, позиція Члена НАЗК О. Скопича, який
підтримав пропозицію ліквідувати Сектор з питань запобігання та виявлення корупції та навіть не
намагався захищати працівників НАЗК, що виступили із викриттями, не лише ставить під сумнів
його професійну придатність, а й викликає низку запитань до доброчесності його дій.
2. Наразі необхідно:
- проаналізувати результати роботи НАЗК за напрямом захисту викривачів у 2017–2018 роках,
у т.ч. за участі Громадської ради при НАЗК;
- забезпечити вчасне та повне розміщення статистичної інформації, у т.ч. про результати
розгляду в судах справ за участі НАЗК, на офіційному веб-сайті Агентства;
- сконцентрувати зусилля НАЗК на доопрацюванні проекту Закону про захист викривачів
і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам (реєстр. №4038а від
20.07.2016 р.).

2.3. ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ НАЛЕЖНОГО ВРЯДУВАННЯ
2.3.1. Антикорупційна експертиза проектів актів (Д. Калмиков), зокрема:
• ефективність процедури антикорупційної експертизи, наслідки висновків за
результатами антикорупційної експертизи, публічність висновків;
• достатність та ефективність законодавства, що регулює антикорупційну експертизу;
• кількість проведених експертиз, у т.ч. за суб’єктами, кількість експертів, які здійснюють
експертизу;
• здійснення спільних з громадськістю експертиз, залучення до співпраці громадянського
суспільства;
Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб). Режим доступу : https://nazk.
gov.ua/perelik-npa-metodychnyh-rekomendaciy-dlya-vykorystannya-u-roboti-upovnovazhenyh-pidrozdiliv-osib
2
«КМЄС закликає українську владу внести зміни до законопроекту про викривачів». Режим доступу : http://www.euamukraine.eu/ua/news/euam-urges-authorities-to-make-further-changes-to-whistle-blower-draft-law/
3
Проект Закону про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам. Режим
доступу : реєстр. №4038а від 20.07.2016, внесений н.д. Заліщук С.П. та іншими, http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=59836
1
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• здійснення періодичних оглядів законодавства на предмет наявності корупціогенних
чинників;
• проведені тренінги для експертів.
На сьогодні міжнародних чи європейських стандартів, що стосуються антикорупційної
експертизи, не існує. Більше того, жоден з чинних на території України міжнародних договорів не
встановлює для України такого чи подібного зобов’язання (не враховуючи, звичайно, загальних
вимог щодо забезпечення кожною державою належної якості прийнятих нормативно-правових актів
(далі – НПА), що, в свою чергу, повинно мінімізувати можливість існування в них корупційних
ризиків).
Не можна говорити і про існування якихось традицій чи тенденцій у цій сфері серед інших
держав, адже більшість із них не встановлює правових підстав для здійснення антикорупційної
експертизи. Поряд із цим, є низка держав (наприклад, Республіка Корея, Чеська Республіка,
Республіка Молдова, Республіка Вірменія, Російська Федерація), у яких антикорупційна експертиза
використовується як один із ефективних інструментів запобігання корупції через зменшення
корупційних «лазівок» у майбутніх чи вже чинних НПА.
В Україні цей інструмент запобігання корупції вперше запроваджено Урядом у 2008 році із
введенням посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. Зокрема, п. 2
Постанови КМ «Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики» від 4 червня 2008 р.
№532встановлено, що проекти НПА, які подаються на розгляд Уряду, підлягають обов’язковій
антикорупційній експертизі, що проводиться міжвідомчою експертною групою (її склад затверджує
КМ за пропозицією Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики)1.
Згодом, у п. 4 Рішення РНБО «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності
органів державної влади у протидії злочинним проявам та корупції» від 11 вересня 2009 р. йшлося
про необхідність «реального» впровадження антикорупційної експертизи проектів НПА2.
16 вересня 2009 р. Урядом прийнято постанову «Питання реалізації державної антикорупційної
політики», якою внесено зміни у зазначену вище постанову та затверджено перший Порядок
проведення антикорупційної експертизи проектів НПА3.
20 травня 2010 р. МЮ видало наказ «Питання проведення експертизи на наявність
корупціогенних норм» №1085/5, згідно з яким антикорупційна експертиза проектів НПА є
невід’ємною частиною правової експертизи і відображається окремим пунктом у висновку МЮ за
результатами опрацювання відповідного проекту акта. Вже через місяць МЮ затвердило Методичні
рекомендації щодо проведення експертизи проектів НПА на наявність корупціогенних норм, згідно
з якою антикорупційній експертизі підлягали проекти НПА у певних сферах4. Цим документом
фахівці МЮ користуються й досі (наразі він називається Методологія проведення антикорупційної
експертизи).
Із набранням чинності Законом «Про запобігання корупції» (введено в дію 26 квітня 2015 р.)
інститут антикорупційної експертизи зазнав подальшого розвитку в положеннях статей 1 та 55
цього Закону.
На сьогодні антикорупційна експертиза в Україні – це діяльність певних суб’єктів із виявлення
в НПА чи проектах НПА норм (положень), які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами

Деякі питання реалізації державної антикорупційної політики : Постанова КМ від 4 червня 2008 р. №532 (первинна
редакція) / КМ // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/532-2008-%D0%BF/ed20080604.
2
Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам та
корупції : Рішення РНБО України від 11 вересня 2009 р. / РНБО України // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/n0012525-09.
3
Питання реалізації державної антикорупційної політики : постанова КМ від 16 вересня 2009 р. №1057 / КМ // Офіційний
веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1057-2009-%D0%BF.
4
Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на
наявність корупціогенних норм : наказ МЮ від 23 червня 2010 р. №1380/5 (первинна редакція) / КМ // Офіційний веб-сайт
ВР. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v1380323-10/ed20100623.
1
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(положеннями) можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень,
пов’язаних з корупцією (корупціогенних факторів).
Виходячи з приписів ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» антикорупційна експертиза буває:
1) обов’язковою (її зобов’язані здійснювати на постійній основі МЮ та Комітет ВР, до предмета
відання якого належить питання боротьби з корупцією); 2) необов’язковою (її можуть здійснювати
НАЗК та громадськість).
Антикорупційна експертиза, здійснювана кожним із зазначених суб’єктів, має низку
особливостей як під кутом зору законодавчого регулювання, так і під кутом зору реальної практики
його застосування. Тому більш детально про сучасний стан антикорупційної експертизи йтиметься
у контексті кожного з цих суб’єктів.
Антикорупційна експертиза, що здійснюється МЮ
Зі змісту ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» випливає, що МЮ однозначно зобов’язане
здійснювати антикорупційну експертизу:
- всіх проектів НПА, що вносяться на розгляд КМ. Виходячи з положень Регламенту КМ,
під такими актами слід розуміти лише проекти постанов і розпоряджень Уряду, адже розроблені
Урядом, міністерствами та іншими ЦОВВ законопроекти не подаються «на розгляд КМ». Як
випливає з положень розділу IV Порядку проведення антикорупційної експертизи, така експертиза
є складовою частиною їх правової експертизи;
- всіх НПА державних органів, НПА яких підлягають державній реєстрації. Перелік таких
органів і актів наразі визначено в Указі Президента «Про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» від 3 жовтня 1992 р. №493/921. Їх
антикорупційна експертиза здійснюється безпосередньо під час державної реєстрації (розділ ІІІ
Порядку проведення антикорупційної експертизи);
- чинних законів, актів Президента та Уряду у певних сферах 2. Така експертиза має
здійснюватися згідно зі щорічним планом, що затверджується МЮ до 31 грудня року, що передує
року реалізації такого плану. У разі виявлення корупціогенних факторів результати антикорупційної
експертизи чинних НПА підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті МЮ
(розділ ІІ Порядку проведення антикорупційної експертизи).
Питання, чи повинне МЮ здійснювати антикорупційну експертизу законопроектів, внесених
на розгляд Парламенту Урядом, Президентом чи Національним банком, є спірним. З одного боку,
МЮ повинне здійснювати таку експертизу, адже це опосередковано випливає зі змісту ч. 2 ст. 55
Закону «Про запобігання корупції», а також логічного припущення про те, що проекти всіх актів
Парламенту мали б бути об’єктом антикорупційної експертизи. З іншого боку, положення ч. 3
ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» сформульовано так, ніби антикорупційній експертизі, яка
проводиться МЮ, підлягають проекти тільки тих НПА, що вносяться «на розгляд КМ» (за такого
підходу, МЮ не має права здійснювати антикорупційну експертизу законопроектів)3. У будь-якому
разі станом на 20 лютого 2019 р. МЮ не здійснює антикорупційної експертизи законопроектів, що
ініційовані Президентом і Національним банком. Проте, таку експертизу наразі здійснює Комітет
ВР з питань запобігання і протидії корупції, що в буквальному розумінні суперечить приписам
ст. 55 Закону «Про запобігання корупції»4.
Процедурні аспекти здійснення МЮ антикорупційної експертизи наразі виписані у Порядку
проведення антикорупційної експертизи, затв. наказом МЮ від 18 березня 2015 р. №383/5, та у
1
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади : Указ Президента
від 3 жовтня 1992 р. №493/92 / Адміністрація Президента // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/493/92.
2
Йдеться про НПА, що стосуються: 1) прав та свобод людини і громадянина; 2) повноважень органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
3) надання адміністративних послуг; 4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
5) конкурсних (тендерних) процедур.
3
Навіть тих, що вносяться на розгляд Парламенту самим Урядом.
4
Про це йтиметься нижче.
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Методології проведення антикорупційної експертизи, затв. наказом МЮ від 23 червня 2010 р.
№1380/5.
Як випливає зі змісту названих документів, вже у ІІ півріччі 2010 року МЮ під час проведення
правової експертизи повинне було здійснювати антикорупційну експертизу та відображати її
результати окремим пунктом у відповідному висновку. Утім, жодної інформації про результати
здійснення такої експертизи МЮ не опубліковано1.
У Звіті МЮ про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2011
році зазначено, що в цьому році МЮ виявляло корупціогенні фактори у кожному сьомому проекті
НПА (14%)2. Більшість таких норм виявлена у проектах актів у сфері земельного, цивільного
та фінансового законодавства. Найчастіше фахівці МЮ виявляли недоліки техніко-юридичного
характеру, які могли сприяти вчиненню корупційних правопорушень3. На другому місці за кількістю
виявлених корупціогенних факторів була відсутність у проектах НПА, якими регулюється реалізація
суб’єктивних прав та виконання юридичних обов’язків фізичними та юридичними особами,
адміністративних процедур або наявність у проекті НПА нечіткостей встановленої адміністративної
процедури, що здатні створити умови для здійснення корупційних дій або виникнення корупційних
відносин4.
Як випливає зі звітів МЮ, у 2012 році на правову експертизу до цього міністерства надійшло
5 153 проектів НПА. Під час проведення антикорупційної експертизи цих актів найчастіше
виявлялися корупціогенні фактори, обумовлені недоліками техніко-юридичного характеру. Окрім
того, в проектах НПА МЮ виявлявся такий корупціогенний фактор, як «неналежне визначення
функцій, прав, обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування (дискреція)»,
наслідком чого могло бути невиправдане встановлення чи надмірне розширення дискреційних
повноважень, створення умов для виникнення конфлікту інтересів та можливостей для
зловживання наданими повноваженнями. Утім, за твердженням представників МЮ, у переважній
більшості випадків усунення зазначених недоліків здійснювалося у ході доопрацювання проектів
НПА у межах застосування такого інструменту як узгоджувальні процедури, що передбачено
Регламентом КМ5. У цілому ж за весь 2012 рік про наявність корупціогенних ризиків зазначено
лише у 22 висновках МЮ, тобто у 0,4% від загальної кількості проектів НПА, що були об’єктом
антикорупційної експертизи.
Головною особливістю 2013 року стало те, що вже у ІІ півріччі МЮ повинно було здійснювати
антикорупційну експертизу не тільки проектів НПА, а й чинних законів, актів Президента та КМ
(згідно зі щорічним планом у певних сферах). Утім, Плану проведення антикорупційної експертизи
чинних НПА на 2013 рік так і не затверджено, а тому жоден чинний НПА у 2013 році не став
об’єктом антикорупційної експертизи МЮ.
Що ж стосується проектів НПА, то згідно зі звітами МЮ у 2013 році на правову експертизу
їх надійшло 4 604. Під час проведення антикорупційної експертизи цих проектів фахівцями МЮ
найчастіше виявлялися недоліки техніко-юридичного характеру, які могли сприяти вчиненню
корупційних правопорушень (корупціогенні фактори). За словами представників МЮ, у більшості
випадків усунення зазначених недоліків (як і у 2012 році) здійснювалося у ході доопрацювання
проектів НПА під час узгоджувальних процедур. Загалом же за підсумками 2013 року у висновках
МЮ за результатами правової експертизи корупційні ризики виявлені лише у 19 проектах НПА

Не опублікований і щорічний Звіт про результати проведення заходів щодо запобігання корупції у 2010 р.
У 216 з 1575 проектів НПА, які надійшли на правову експертизу в МЮ у 2011 році, було виявлено корупційні фактори.
3
За словами представників МЮ, досить часто проекти містили такий корупціогенний фактор як неналежне визначення
функцій, прав, обов’язків органів державної влади та місцевого самоврядування (дискреція), наслідком чого могло бути
невиправдане встановлення чи надмірне розширення дискреційних повноважень, створення умов для виникнення конфлікту
інтересів та можливостей для зловживання наданими їм повноваженнями.
4
Звіт МЮ про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2011 році // Офіційний сайт МЮ. –
Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/47777.
5
Звіт МЮ про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2012 році // Офіційний сайт МЮ. –
Режим доступу : https://minjust.gov.ua/ua/news/43274.
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(тобто, все у тих же 0,4% від загальної кількості проектів НПА, що були об’єктом антикорупційної
експертизи)1.
Починаючи з 2014 року МЮ здійснювало антикорупційну експертизу як проектів, так і чинних
НПА. З метою забезпечення проведення такої експертизи МЮ попередньо затверджено План
проведення антикорупційної експертизи чинних НПА на 2014 рік2. Згідно з цим Планом фахівці
МЮ за весь 2014 рік мали здійснити антикорупційну експертизу 9 чинних НПА: 6 законів3 та 3
постанов Уряду4. На сторінці «Антикорупційна експертиза» сайту МЮ у 2014 році опубліковано
лише три висновки на чинні НПА5: один позитивний (щодо Закону «Про соціальний захист дітей
війни»)6 і два негативних (щодо законів «Про охорону дитинства» та «Про компенсацію громадянам
втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати»)7. При цьому, виявивши певні
корупційні фактори у двох останніх законах та висловивши рекомендації щодо їх усунення, МЮ
не розробив законопроектів, спрямованих на усунення цих корупційних ризиків, та не ініціював
відповідного питання перед Урядом. Інформацію про антикорупційну експертизу проектів НПА,
здійснювану МЮ у 2014 році, не оприлюднено.
Починаючи з 2014 року МЮ перестало готувати та оприлюднювати щорічні звіти про результати
проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, що значно обмежило можливості для
отримання та аналізу інформації про проведення цим органом антикорупційної експертизи.
Щодо антикорупційної експертизи МЮ у 2015–2017 роках:
1) жодної інформації про стан і результати антикорупційної експертизи проектів НПА, що
вносилися на розгляд КМ, а також НПА, які підлягають державній реєстрації МЮ, не оприлюднено.
Представники МЮ не надавали таку інформацію і на запити щодо отримання публічної інформації;
2) плани проведення антикорупційної експертизи чинних НПА на 2015–2017 роки хоч і
затверджувалися, але не оприлюднювалися, а експертиза – не проводилася. Зокрема, факт існування
таких планів «в принципі» вдавалося встановлювати лише шляхом надсилання запитів на отримання
публічної інформації8.
Так, згідно з Планом проведення антикорупційної експертизи чинних НПА на 2015 рік, затв.
наказом МЮ від 31 грудня 2014 р. №286/7, протягом 2015 року МЮ повинно було здійснити
антикорупційну експертизу семи законів9. Проте, на офіційному сайті МЮ можна знайти лише один
1
Звіт МЮ про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції у 2013 році // Офіційний сайт МЮ. –
Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/section/421.
2
План проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів на 2014 рік : затв. наказом МЮ від 27
грудня 2013 р. № 1295/7 // Сайт document.ua. – Професійна нормативно-правова бібліотека. – Режим доступу : http://document.
ua/pro-zatverdzhennja-planu-provedennja-antikorupciinoyi-eksper-doc188534.html.
3
Закони: «Про центральні органи виконавчої влади», «Про охорону дитинства», «Про страховий фонд документації
України», «Про третейські суди», «Про міжнародний комерційний арбітраж» та «Про компенсацію громадянам втрати частини
доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати».
4
Постанови КМ «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»
від 15 лютого 2002 р. №153; «Про внесення змін до Порядку виконання на території України Конвенції про цивільно-правові
аспекти міжнародного викрадення дітей» від 2 вересня 2010 р. №795; «Про порядок ініціювання, підготовки та реалізації
проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями» від 26
листопада 2008 р. №1027.
5
Чи здійснювалася МЮ антикорупційна експертиза інших НПА, визначених цим Планом, невідомо. Той факт, що на сторінці
«Антикорупційна експертиза» сайту МЮ в 2014 році публікувалися як позитивні, так і негативні висновки антикорупційної
експертизи, обумовлює припущення про те, що антикорупційна експертиза інших 6 чинних НПА не проводилася взагалі.
6
Висновок антикорупційної експертизи Закону «Про соціальний захист дітей війни» від 18 листопада 2004 р. №2195-IV
// Сайт МЮ. – Антикорупційна експертиза. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/51008.
7
Висновок антикорупційної експертизи Закону «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з
порушенням строків їх виплати» від 19 жовтня 2000 р. №2050-III // Сайт МЮ. – Антикорупційна експертиза. – Режим доступу
: http://old.minjust.gov.ua/50330; Висновок антикорупційної експертизи Закону «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р.
№2402-III // Сайт МЮ. – Антикорупційна експертиза. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/50223.
8
У вільному доступі (у т.ч. на сайті МЮ) цих документів не було.
9
Законів «Про здійснення державних закупівель», «Про нотаріат», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»,
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про соціальний захист дітей війни», «Про
основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та «Про вибори депутатів Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
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такий висновок – висновок антикорупційної експертизи на Закон «Про соціальний захист дітей
війни» (корупціогенні фактори відсутні)1. Чи проаналізовано інші шість чинних законів, невідомо.
На офіційні запити такі висновки також не надавалися.
Відповідно до вимог Плану проведення антикорупційної експертизи чинних НПА на 2016 рік,
затв. наказом МЮ від 31 грудня 2015 р. №398/7, у 2016 році фахівці міністерства мали здійснити
антикорупційну експертизу п’яти законів2. Як випливає з додатків до листа МЮ від 20 березня
2017 р. №2582/11/29-17, а також аналізу сайту МЮ, антикорупційну експертизу Закону «Про
застосування амністії в Україні» здійснено3. За результатами експертизи фахівцями міністерства
виявлено певні корупційні ризики та сформульовано рекомендації щодо їх усунення. Утім, знову
ж таки, жодних законодавчих ініціатив від МЮ з цього приводу до Уряду не надходило. Крім того,
у листах від 25 листопада 2016 р. №41539/ПІ-М-2201/7.1 (відповідь на запит А. Марчука) та від 20
березня 2017 р. №2582/11/29-17 МЮ (відповідь на запит ЦППР) МЮ стверджує, що у 2016 році
здійснило й антикорупційну експертизу законів «Про вибори народних депутатів України», «Про
вибори Президента України» та «Про місцеві вибори», але жодного корупціогенного фактору не
виявило; свої висновки МЮ направило до Уряду. Проте, у вільному доступі цих висновків не було,
а їхні копії МЮ не надавало.
27 грудня 2016 р. (наказ №1833/7) МЮ затвердило План проведення антикорупційної експертизи
чинних НПА на 2017 рік, згідно з яким фахівці цього міністерства протягом 2017 року мали здійснити
антикорупційну експертизу чотирьох законів4 та однієї постанови Уряду5. На підставі цього Плану
МЮ провів експертизу Постанови КМ щодо електронної системи закупівель та законів «Про
публічні закупівлі», «Про науково-технічну інформацію» та «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту»6. Ні в одному з цих актів МЮ не знайшло положень, які сприяють або
можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень (корупціогенні фактори). Лише у висновку
на Закон «Про індексацію грошових доходів населення» МЮ зазначив про нечіткість визначення
права органу державної влади. Іншої інформації про проведення антикорупційної експертизи НПА,
яку повинно було здійснювати МЮ у 2017 році, не опубліковано.
У 2018 році ситуація із оприлюдненням інформації про проведення МЮ антикорупційної
експертизи докорінним чином змінилася, оскільки наразі на сайті МЮ (Напрями діяльності →
Нормотворча діяльність → Правова експертиза нормативно-правових актів → Антикорупційна
експертиза) можна знайти:
1
Див.: Висновок антикорупційної експертизи Закону «Про соціальний захист дітей війни» від 18 листопада 2004 р. №2195IV // Сайт МЮ. – Антикорупційна експертиза. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/m/visnovok-antikoruptsiynoi-ekspertizizakonu-ukraini-pro-sotsialniy-zahist-ditey-viyni-priynyatogo-verhovnoyu-radoyu-ukraini-18-listopada-2004-roku-2195-iv.
2
Закони «Про застосування амністії в Україні», «Про запобіганню впливу корупційних правопорушень на результати
офіційних спортивних змагань», «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України» та «Про місцеві
вибори».
3
Див.: Висновок антикорупційної експертизи Закону «Про застосування амністії в Україні» від 01 жовтня 1996 р. №392/96ВР // Сайт МЮ. – Антикорупційна експертиза. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/m/visnovok-antikoruptsiynoi-ekspertizizakonu-ukraini-pro-zastosuvannya-amnistii-v-ukraini-priynyatogo-verhovnoyu-radoyu-ukraini-01-jovtnya-1996-roku-39296-vr.
4
Закони «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про індексацію грошових коштів населення»,
«Про науково-технічну інформацію» та «Про публічні закупівлі».
5
Постанова КМ «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації
електронних майданчиків» від 24 лютого 2016 р. №166.
6
Висновок антикорупційної експертизи постанови КМ від 24 лютого 2016 р. №166 «Про затвердження Порядку
функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків // Сайт МЮ. –
Антикорупційна експертиза. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/m/visnovok-antikoruptsiynoi-ekspertizi-postanovi-kabinetuministriv-ukraini-vid-24-lyutogo-2016-roku-166-pro-zatverdjennya-poryadku-funktsionuvannya-elektronnoi-sistemi-zakupivel-taprovedennya-avtorizatsii-elektronnih-maydanchikiv; Висновок антикорупційної експертизи Закону «Про публічні закупівлі» від
25 грудня 2015 р. №922-VIII // Сайт МЮ. – Антикорупційна експертиза. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/visnovokantikoruptsiynoi-ekspertizi-zakonu-ukraini-vid-25-grudnya-2015-roku-922-viii-pro-publichni-zakupivli-priynyatogo-verhovnoyu-radoyuukraini; Висновок антикорупційної експертизи Закону «Про науково-технічну інформацію» від 25 червня 1993 року за №3322-ХII
// Сайт МЮ. – Антикорупційна експертиза. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/visnovok-antikoruptsiynoi-ekspertizi-zakonuukraini-pro-naukovo-tehnichnu-informatsiyu-priynyatogo-verhovnoyu-radoyu-ukraini-25-chervnya-1993-roku-za-3322-hii; Висновок
антикорупційної експертизи Закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. №3551-XII
// Сайт МЮ. – Антикорупційна експертиза. – Режим доступу: https://minjust.gov.ua/m/visnovok-antikoruptsiynoi-ekspertizi-zakonuukraini-pro-status-veteraniv-viyni-garantii-ih-sotsialnogo-zahistu-priynyatogo-verhovnoyu-radoyu-ukraini-22-jovtnya-1993-roku-3551-xii
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1) щоквартальні звіти про результати проведення антикорупційної експертизи нормативноправових актів та проектів нормативно-правових актів МЮ у 2018 році (у вигляді зведених таблиць);
2) всі висновки антикорупційної експертизи, що готувалися на чинні НПА відповідно до Плану
проведення антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів на 2018 рік, затв.
наказом МЮ від 28 грудня 2017 р. №4865/71.
Станом на 20 лютого 2019 р. на сайті МЮ розміщено всі чотири щоквартальні звіти про
результати проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів
нормативно-правових актів МЮ у 2018 році, а також висновки антикорупційної експертизи на 3
чинних закони та одну постанову Уряду.
Наскільки ж здійснювана МЮ антикорупційна експертиза НПА та проектів НПА є професійною
та неупередженою? Зі звітів та висновків, розміщених на сайті МЮ, випливає, що за весь 2018 рік
МЮ здійснило антикорупційну експертизу:
- 3 618 проектів актів Уряду, однак не виявило корупціогенних факторів у жодному з них (!);
- 157 законопроектів та виявило по одному незначному корупціогенному фактору у двох із них2;
- 4 чинних законів («Про Вищу раду правосуддя», «Про доступ до публічної інформації», «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», «Про центральні органи виконавчої
влади») та одного акту Уряду (Постанова КМ «Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» від 16 грудня 2015 р.
№1060), однак не виявило корупціогенних факторів у жодному з них.
У 2010–2018 роках представники МЮ неохоче комунікували з громадськістю щодо
антикорупційної експертизи, висновки громадської антикорупційної експертизи у своїй роботі не
враховували.
За весь період проведення антикорупційної експертизи всіх видів НПА та їх проектів МЮ
опублікувало лише 14 висновків антикорупційної експертизи.
На виконання завдання №14 розділу ІІ Державної програми щодо реалізації Антикорупційної
стратегії на 2015–2017 роки ще у черні 2015 р. на основі результатів аналізу ефективності
проведення антикорупційної експертизи МЮ мало затвердити нову редакцію Методології
проведення антикорупційної експертизи і забезпечити її періодичний перегляд. Утім, нову
методологію проведення антикорупційної експертизи затверджено лише 24 квітня 2017 р.
Антикорупційна експертиза, що здійснюється Комітетом ВР, до предмета відання якого
належить питання боротьби з корупцією
Обов’язок здійснення цим Комітетом антикорупційної експертизи виник із набранням чинності
Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної
антикорупційної політики» від 14 травня 2013 р., тобто починаючи з 9 червня 2013 р.
Виходячи зі змісту ч. 2 ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» (власне, як визначено й у
ч. 2 ст. 15 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції»), цей Комітет уповноважений
здійснювати антикорупційну експертизу тільки тих проектів НПА, що вносяться на розгляд ВР
народними депутатами України.
Щоправда, відповідно до положень ч. 2 ст. 93 Регламенту ВР кожен проект НПА, що вноситься
на розгляд Парламенту, у 15-денний строк направляється у комітет, до предмета відання якого
належать питання боротьби з корупцією, для підготовки експертного висновку щодо його
відповідності вимогам антикорупційного законодавства3. Існування таких положень фактично
дозволяє Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції здійснювати антикорупційну
експертизу будь-яких проектів НПА, що вносяться на розгляд Парламенту (незалежно від виду
Сайт Міністерства юстиції України. – Антикорупційна експертиза. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/uncorrup_exp.
Йдеться про проекти законів «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання концесійної
діяльності для залучення приватного сектору до реалізації проектів на умовах державно-приватного партнерства, у тому числі
концесії, з метою модернізації інфраструктури» та «Про розсадництво та багаторічні рослини». Станом на 20 лютого 2019 р.
до Парламенту ці законопроекти не внесено, а тому зробити висновки щодо врахування цих зауважень Урядом неможливо.
3
Регламент Верховної Ради України : затв. Законом від 10 лютого 2010 р. №1861-VI / ВР // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим
доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/print1481201059579060.
1
2
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акту та суб’єкта ініціювання). І, як показує аналіз практики діяльності цього Комітету, він цією
можливістю активно користується.
У ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» немає вимоги щодо розробки цим Комітетом порядку
чи методології здійснення ним антикорупційної експертизи. Не розроблено таких процедурних
документів і за власною ініціативою Комітету. За словами представників Комітету, при здійсненні
антикорупційної експертизи вони користуються «спрощеним» варіантом тієї Методології, яка
розроблена МЮ.
Починаючи з 9 червня 2013 р. по 26 листопада 2014 р. Комітет ВР з питань боротьби з
організованою злочинністю і корупцією (Головою цього Комітету у зазначений період був В. Чумак)
отримав 3,3 тис. доручень Голови ВР щодо здійснення антикорупційної експертизи законопроектів
та їх вивчення на предмет відповідності антикорупційному законодавству. З цих питань зазначеним
Комітетом підготовлено 2175 висновків щодо результатів здійснення антикорупційної експертизи
проектів законів, поданих народними депутатами України, та 1054 висновки щодо відповідності
вимогам антикорупційного законодавства проектів постанов ВР, а також законопроектів, поданих
Президентом та КМ1. За твердженням А. Кухарука2, за цей період Комітетом виявлено корупціогенні
фактори у 120 проектах НПА, що становить 3,7% від загальної кількості проектів, що були об’єктом
антикорупційної експертизи.
До новоствореного (4 грудня 2014 р.) Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції
на чолі з Є. Соболєвим за грудень 2014 року – січень 2015 року надійшло 860 проектів актів
Парламенту. З цих питань Комітетом підготовлено 498 експертних висновків щодо відповідних
проектів НПА (тобто, опрацьовано 58% проектів НПА, що надійшли на експертизу). Із них 29
визнані такими, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам антикорупційного
законодавства (5,8%)3.
У лютому – липні 2015 року до зазначеного Комітету надійшло 1435 законопроектів. З цих
питань Комітетом підготовлено 1140 експертних висновків (рівень охоплення ~ 79%) щодо проектів
НПА, серед яких 66 визнані такими, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам
антикорупційного законодавства (5,8%)4.
У ІІ половині 2015 року ситуація з антикорупційної експертизою, здійснюваною цим Комітетом,
стала покращуватися. За вересень 2015 року – січень 2016 року до Комітету надійшло 1097
законопроектів, а експертних висновків підготовлено 11045. При цьому 869 висновків підготовлено
на законопроекти, подані на розгляд ВР різними суб’єктами, серед яких 110 визнано такими, що
містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам антикорупційного законодавства
(12,7%)6. Таким чином, починаючи з вересня 2015 року продуктивність Комітету виросла майже
вдвічі (з охоплення у 60–70% до 100% опрацювання усіх проектів НПА, що надійшли на експертизу).
Кількість негативних висновків збільшилася більш ніж удвічі (з 5,8% до 12,7%).
1
Історична довідка про діяльність Комітету ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією у ВР сьомого
скликання (25 грудня 2012 року – 26 листопада 2014 року) / Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції // Офіційний
веб-сайт ВР. – Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції. – Про Комітет. – Історична довідка. – Режим доступу : http://
crimecor.rada.gov.ua/komzloch/doccatalog/document?id=54649.
2
Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики / Р. Г. Рябошапка, О. С. Хмара,
А. В. Кухарук, М. І. Хавронюк, О. В. Калітенко ; за заг. ред. А. В. Волошиної. – К., 2015. – С. 96.
3
Звіт про підсумки роботи Комітету з питань запобігання і протидії корупції у листопаді 2014 року – січні 2015 року :
затв. рішенням Комітету від 21 січня 2015 року (протокол №11) // Офіційний веб-сайт ВР. – Комітет ВР з питань запобігання
і протидії корупції. – Діяльність Комітету. – Звіти Комітету. – Режим доступу : http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/doccatalog/
document?id=55605.
4
Звіт про підсумки роботи Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції у лютому – липні 2015 року : затв.
рішенням Комітету від 15 липня 2015 року (протокол №32) // Офіційний веб-сайт ВР. – Комітет ВР з питань запобігання і
протидії корупції. – Діяльність Комітету. – Звіти Комітету. – Режим доступу : http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/doccatalog/
document?id=55605.
5
Це може бути пояснено тим, що в цей період здійснювалася антикорупційна експертиза й тих проектів, НПА, які
надходили в попередній період.
6
Звіт про підсумки роботи Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції у вересні 2015 року – січні 2016 року :
затв. рішенням Комітету від 27 січня 2016 року (протокол №56) // Офіційний веб-сайт ВР. – Комітет ВР з питань запобігання
і протидії корупції. – Діяльність Комітету. – Звіти Комітету. – Режим доступу : http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/doccatalog/
document?id=56309.
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У лютому – липні 2016 року до Комітету надійшло 1066 проектів актів Парламенту. З цих
питань Комітетом підготовлено 1134 експертних висновків щодо проектів НПА (рівень охоплення
~ 100%). З числа останніх 950 висновків підготовлено на законопроекти, внесені у Парламент
різними суб’єктами, серед яких 84 (8,8%) визнані такими, що містять корупціогенні фактори та не
відповідають вимогам антикорупційного законодавства1.
За вересень 2016 року – січень 2017 року до Комітету надійшло 758 проектів НПА. Експертних
висновків підготовлено 540 (рівень охоплення знизився до 71%), серед яких 45 (8,3%) складені на
законопроекти, що містять корупціогенні фактори та не відповідають вимогам антикорупційного
законодавства2.
Комітет ВР, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією, у питаннях
здійснення антикорупційної експертизи протягом 2013–2016 років плідно співпрацював з
представниками громадськості. Це відбувалося як шляхом створення при Комітеті консультаційних
чи дорадчих органів (йдеться про Громадську експертну раду та Раду громадських експертиз) та
ефективної взаємодії з ними, так і шляхом співпраці у цьому питанні з окремими громадськими
організаціями (переважно експертами Центру політико-правових реформ, Українського Інституту
Публічної Політики та Центру політичних студій та аналітики)3. Така співпраця є персональною
заслугою (принциповою позицією щодо співпраці з громадськістю) двох останніх голів цього
Комітету (В. Чумака та Є. Соболєва).
За лютий – липень 2017 року до Комітету надійшло 766 законопроектів. Утім, експертних
висновків підготовлено лише 473, а отже рівень охоплення суттєво знизився – до 62%. При цьому
у 34 (7,2%) проектах знайдено корупціогенні фактори, і їх визнано такими, що не відповідають
антикорупційному законодавству4.
За період з вересня 2017 року по січень 2018 року до Комітету надійшло 597 законопроектів,
а проаналізовано аж 823 (це вочевидь обумовлено потребою аналізу тих актів, що надійшли у
попередньому періоді). Корупціогенні фактори виявлено лише в 52 проектах НПА, які вносилися
на розгляд Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції, що становить лише 6,3% від
загальної кількості НПА, на які затверджено висновок антикорупційної експертизи5. Саме в цей
час – 7 грудня 2017 р. Є. Соболєв відкликаний з посади голови Комітету.
Протягом наступного звітного періоду (лютий – липень 2018 року) Комітетом затверджено
521 експертний висновок (57,6% від загальної законопроектів, що надійшли до Комітету). З них
щодо 38 він був негативний, оскільки їх положення не відповідали вимогам антикорупційного
законодавства (7,3%)6.
Як бачимо, протягом останніх двох років продуктивність Комітету ВР з питань запобігання
і протидії корупції значно зменшилася. Якщо у ІІ півріччі 2015 року – І півріччі 2016 року йому
вдавалося забезпечувати аналіз практично 100% документів, що надходили на експертизу, то
1
Звіт про підсумки роботи Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції у лютому – липні 2016 року : затв. рішенням
Комітету від 14 липня 2016 р. протокол №79) // Офіційний веб-сайт ВР. – Комітет ВР з питань запобігання і протидії корупції. –
Діяльність Комітету. – Звіти Комітету. – Режим доступу : http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/doccatalog/document?id=57102.
2
Звіт про підсумки роботи Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції у вересні 2016 року – січні 2017 року :
затв. рішенням Комітету від 8 лютого 2017 р. (протокол №94) // Офіційний веб-сайт ВР. – Комітет ВР з питань запобігання і
протидії корупції. – Діяльність Комітету. – Звіти Комітету. – Режим доступу : http://crimecor.rada.gov.ua/komzloch/doccatalog/
document?id=57823.
3
Детальніше про це йтиметься під час розгляду ситуації з громадською антикорупційною експертизою.
4
Звіт про підсумки роботи Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції у лютому – липні 2017 р. : затв. рішенням
Комітету від 6 вересня 2017 року (протокол №109) // Офіційний веб-сайт ВР. – Комітет ВР з питань запобігання і протидії
корупції. – Діяльність Комітету. – Звіти Комітету. – Режим доступу : http://crimecor.rada.gov.ua/documents/dijal_komit/Zv_r/73328.
html
5
Звіт про підсумки роботи Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції у вересні 2017 року – січні 2018 року :
затв. рішенням Комітету від 7 лютого 2018 р. (протокол №117) // Офіційний веб-сайт ВР. – Комітет ВР з питань запобігання і
протидії корупції. – Діяльність Комітету. – Звіти Комітету. – Режим доступу : http://crimecor.rada.gov.ua/documents/dijal_komit/
Zv_r/73543.html
6
Звіт про підсумки роботи Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції у лютому – липні 2018 року : затв.
рішенням Комітету від 5 вересня 2018 р. (протокол №122) // Офіційний веб-сайт ВР. – Комітет ВР з питань запобігання і протидії
корупції. – Діяльність Комітету. – Звіти Комітету. – Режим доступу : http://crimecor.rada.gov.ua/uploads/documents/30870.pdf
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починаючи з вересня 2016 року цей показник почав знижуватися і станом на липень 2018 року не
перевищував 58%.
Ураховуючи ту обставину, що за останні роки законопроекти не стали суттєво якіснішими (як
і склад Парламенту), то насторожує та обставина, що загальна часта негативних висновків також
зменшилася ледве не вдвічі (з 12,7% станом на початок 2016 року до 6–7% у 2017–2018 роках).
Висновки антикорупційної експертизи (щодо відповідності вимогам антикорупційного
законодавства), здійснюваної Комітетом ВР з питань запобігання і протидії корупції,
оприлюднюються на сторінках відповідних проектів на офіційному веб-сайті ВР. Утім, як показує
системний аналіз таких сторінок, нерідко ці висновки публікуються після сплину тривалого часу з
дня їх підготовки, а інколи – взагалі не публікуються. Це пояснюється специфікою та складностями
роботи Апарату ВР та особливостями комунікації між Комітетом та відповідними працівниками
Апарату ВР.
Антикорупційна експертиза, що здійснюється НАЗК
Положення про те, що антикорупційну експертизу уповноважене здійснювати НАЗК, набрали
чинності 26 квітня 2015 р. Утім, реальна можливість реалізувати ці повноваження на практиці
з’явилася лише після 16 березня 2016 р. коли обрано чотирьох членів НАЗК, що дозволило обрати
голову НАЗК та почати роботу з формування його апарату.
Як випливає з ч. 5 ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» НАЗК може проводити за власною
ініціативою антикорупційну експертизу проектів будь-яких НПА, що вносяться на розгляд
Парламенту або Уряду.
Порядок проведення такої антикорупційної експертизи НАЗК встановлює самостійно, але
при цьому слід враховувати те, що: для проведення НАЗК антикорупційної експертизи Уряд
зобов’язаний надсилати йому проекти всіх відповідних НПА1; НАЗК зобов’язане інформувати
відповідний комітет ВР або КМ про проведення антикорупційної експертизи відповідного проекту
НПА, що є підставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не
більше 10 днів2; до проведення антикорупційної експертизи має залучатися Громадська рада при
НАЗК.
28 липня 2016 р. затверджено Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів НПА
НАЗК3. Відповідно до нього організацію проведення цієї антикорупційної експертизи забезпечує
Департамент антикорупційної політики НАЗК. Загальний строк проведення антикорупційної
експертизи проекту НПА становить 20 днів (з дня надходження проекту НПА до НАЗК), а у
випадку зупинення процедури розгляду або прийняття проекту НПА – 10 днів (з дня інформування
відповідних суб’єктів). Згідно з цим Порядком до проведення антикорупційної експертизи НАЗК
може залучати громадські об’єднання, наукові установи, експертів (у т.ч. міжнародних організацій).
Проект висновку антикорупційної експертизи подається разом з пропозиціями Громадської
ради на розгляд НАЗК, за результатами якого приймається одне з таких рішень: 1) про затвердження
висновку антикорупційної експертизи; 2) про доопрацювання проекту висновку з урахуванням
висловлених на засіданні НАЗК конкретних зауважень.
Затверджений НАЗК висновок антикорупційної експертизи не пізніше наступного робочого
дня надсилається до КМ або відповідного комітету ВР. У цей самий строк копія висновку
антикорупційної експертизи внесеного на розгляд Парламенту проекту НПА надсилається комітету
ВР, до предмета відання якого належать питання боротьби з корупцією. Висновок антикорупційної

1
Щоправда, із положень Закону важко зрозуміти КМ зобов’язаний надсилати до НАЗК усі проекти НПА, що потрапляють
йому на розгляд, чи лише ті з них, антикорупційну експертизу яких ініціює НАЗК.
2
Нажаль, закон не містить однозначної відповіді на питання по те, чи розгляд цих проектів НПА «зупиняється» (обов’язково
та автоматично), чи цей факт є лише підставою для прийняття відповідним органом рішення про зупинення розгляду такого
проекту НПА (тобто, вирішується на розсуд відповідного органу).
3
Порядок проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів Національним агентством з питань
запобігання корупції : затв. рішенням НАЗК від 28 липня 2016 р. №1 / НАЗК // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://
zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1184-16/paran18#n18.
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експертизи оприлюднюється протягом 7 днів після його затвердження на офіційному веб-сайті
НАЗК.
29 грудня 2018 р. НАЗК затвердило власну Методологію проведення антикорупційної
експертизи проектів НПА, а також Методичні рекомендації щодо проведення експертизи1. Таким
чином, починаючи з 1 січня 2019 р. (майже через три роки після початку функціонування) НАЗК
нарешті отримало можливість проводити повноцінну антикорупційну експертизу чинних НПА та
проектів НПА.
Якщо говорити не про правове та методичне забезпечення, а про практику реалізації НАЗК
своїх повноважень у цій сфері, то за весь попередній період свого функціонування (станом на
кінець грудня 2018 р.) НАЗК підготувало висновки лише на 15 законопроектів, зареєстрованих
у Парламенті2, зокрема проекти законів: «Про внесення змін до Закону України «Про вибори
народних депутатів України»3, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення механізму запобігання корупції»4, «Про референдум»5 та деякі інші.
Утім, розміщені на сайті НАЗК висновки на проекти НПА не можна назвати «антикорупційною
експертизою» у тому сенсі, в якому це поняття вживається у Методології проведення антикорупційної
експертизи НАЗК. У них, наприклад, зовсім не визначається наявність чи відсутність корупціогенних
факторів та не зазначається можливість їх усунення чи мінімізації.
Відповідно до ч. 9 ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» НАЗК зобов’язане здійснювати
періодичний перегляд (моніторинг) чинного законодавства на наявність у ньому корупціогенних
норм та надавати МЮ пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної
експертизи чинних НПА. До проведення зазначеного моніторингу НАЗК може залучати громадські
об’єднання, наукові установи, у т.ч. на умовах державного замовлення на підставі відкритого
конкурсу.
Методологія проведення антикорупційної експертизи НАЗК передбачає можливість врахування
висновків антикорупційної експертизи МЮ та громадської антикорупційної експертизи під час
підготовки власних висновків антикорупційної експертизи.
Громадська антикорупційна експертиза
Згідно з ч. 7 ст. 55 Закону «Про запобігання корупції» за ініціативою фізичних осіб, громадських
об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних НПА
та проектів НПА. Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних НПА, проектів
НПА, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб,
громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.
Закон не вимагає розробки спеціального порядку та/або методології проведення громадської
антикорупційної експертизи. Попри це, громадські організації, що опікуються цим питанням, такі
методології (методичні рекомендації) розробляли та продовжують розробляти.
Так, ще у 2012 році за підтримки проекту Програми розвитку ООН в Україні фахівцями
Інституту Прикладних Гуманітарних Досліджень (І.М. Осика), Центру політико-правових реформ
(М.І. Хавронюк), Transparency International Україна (О.С. Хмара) та Центру громадської адвокатури
Про забезпечення реалізації Національним агентством з питань запобігання корупції повноважень щодо проведення
антикорупційної експертизи : рішення НАЗК від 29 грудня 2018 р. №3223 / НАЗК // Сайт НАЗК. – Режим доступу : https://nazk.
gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/29.12.2018/29.12%20%283223%29.pdf.
2
Інформацію надано НАЗК у відповідь на запит щодо кількості проведених антикорупційних експертиз в період з 01.01.2018
до 19.12.2018.
3
Висновок до проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори народних депутатів України» (щодо
законодавчого врегулювання окремих питань виборів народних депутатів України) « від 26 лютого 2018 р. №8590 / НАЗК //
Сайт НАЗК. – Засідання НАЗК. – Режим доступу : https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/08.06.2018/08.06%20
%281065%29.pdf
4
Висновок до проекту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізму
запобігання корупції» від 21 червня 2018 р. №8517 / НАЗК // Сайт НАЗК. – Засідання НАЗК. – Режим доступу : https://nazk.
gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/07.12_2970.pdf
5
Висновок до проекту Закону «Про референдум» від 12 липня 2018 р. №8590 / НАЗК // Сайт НАЗК. – Засідання НАЗК. –
Режим доступу : https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2018/zasidannya/23.08.2018/23.08%20%281846%29.pdf
1
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(Т.Г. Яцків) розроблено першу Методологію проведення громадської антикорупційної експертизи1
та Методичні рекомендації щодо проведення такої експертизи2.
У 2014 році фахівцями Центру політико-правових реформ розроблено нову більш ґрунтовну
та водночас зручну для застосування Методологію проведення громадської антикорупційної
експертизи, яка протягом 2014–2018 років постійно доопрацьовувалася та вдосконалювалася (з
урахуванням набутого цією організацією досвіду)3.
У 2015 році в рамках проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Впевнений
бізнес – заможна громада» підготовлено Методичні рекомендації громадської антикорупційної
експертизи чинних нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування4.
У 2016 році Хмільницькою районною громадською організацією «ПРАВО» підготовлено
методичний посібник «Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести?»5.
У 2013–2014 роках при Комітеті ВР з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
функціонувала Громадська експертна рада, яка протягом зазначеного періоду здійснила близько
200 антикорупційних експертиз (переважно експертами Центру політико-правових реформ,
Українського Інституту Публічної Політики та Центру політичних студій та аналітики), результати
якої використовувалися цим Комітетом при підготовці власних висновків6.
У 2014–2016 роках експерти Центру політико-правових реформ і Центру політичних студій
та аналітики вивчали всі законопроекти, що вносилися на розгляд Парламенту, здійснювали
попередню оцінку їх потенційної корупціогенності, і ті з них, які були найбільш важливими
для суспільства і потенційно небезпечними, відбирали для здійснення ґрунтовної громадської
антикорупційної експертизи.
Загалом у 2014–2016 роках зазначеними експертами здійснено громадську антикорупційну
експертизу понад 330 найбільш важливих, складних та/або небезпечних законопроектів, за
результатами якої підготовлено висновки із визначенням виявлених корупціогенних факторів,
моделюванням потенційно небезпечних наслідків їх існування (якщо вони залишаться у прийнятих
законах), а також формулюванням пропозицій щодо усунення корупціогенних факторів. У цей
же період експертами ЦППР здійснено громадську антикорупційну експертизу понад 20 чинних
Законів (КК, КУпАП, антимонопольно-конкурентні закони тощо)7.
У 2018 році експертами Центру політико-правових реформ проведено громадську

1
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи: загальні засади / І. М. Осика, М. І. Хавронюк,
О. С. Хмара, Т. Г. Яцків // Інститут Прикладних Гуманітарних Досліджень ; Центр політико-правових реформ ; Transparency
International Україна ; Центр громадської адвокатури. – Режим доступу : http://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/
methodology.pdf.
2
Методичні рекомендації. Як провести громадську антикорупційну експертизу? / І. М. Осика, М. І. Хавронюк, О. С. Хмара,
Т. Г. Яцків // Інститут Прикладних Гуманітарних Досліджень ; Центр політико-правових реформ ; Transparency International
Україна ; Центр громадської адвокатури. – Режим доступу : http://ti-ukraine.org/wp-content/uploads/2016/11/guidelines.pdf.
3
Методологія проведення громадської антикорупційної експертизи / М. І. Хавронюк // Центр політико-правових реформ. –
Режим доступу : http://pravo.org.ua/ua/news/5226-metodologiya-provedennya-gromadskoyi-antikoruptsiynoyi-ekspertizi.
4
Методичні рекомендації громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів органів місцевого
самоврядування // Національна платформа МСБ. – Режим доступу : http://platforma-msb.org/wp-content/uploads/2016/02/
Methodology_anticor.expertise_FINAL-DRAFT_Vinnikov.doc
5
Що таке громадська антикорупційна експертиза і як її провести? : методичний посібник / В. Дорох, О. Вознюк,
Т. Носальський, В. Шеремета, Н. Нестерук, Л. Мазур // Хмільницька районна громадська організація «ПРАВО». – Режим
доступу : http://lev.org.ua/articles/anti-corruption-expertise.html.
6
Див. про це, зокрема: Громадська антикорупційна експертиза законопроектів // Сайт Українського Інституту Публічної
Політики. – Режим доступу : http://uipp.org.ua/proekti/gromadska-antikoruptsijna-ekspertiza-zakonoproektiv-.html.
7
Поширення результатів цієї громадської антикорупційної експертизи здійснювалося шляхом:
1) направлення підготовлених висновків експертизи до ключових суб’єктів законотворення (профільного Комітету ВР,
Комітету ВР з питань запобігання та боротьби з корупцією, ініціаторів законопроектів, секретаріатів всіх фракцій і політичних
партій, а також окремих народних депутатів);
2) розміщення підготовлених висновків громадської антикорупційної експертизи на веб-сайті ЦППР і веб-сайтах партнерів
ЦППР;
3) висвітлення результатів антикорупційної експертизи (позиції ЦППР) під час діяльності робочих груп, на засіданнях
комітетів Парламенту, конференціях, семінарах, круглих столах тощо, а також у ЗМІ.
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антикорупційну експертизу кількох десятків найбільш важливих, резонансних проектів законів з
потенційно високим ступенем корупційних ризиків, що вносилися на розгляд Парламенту1.
Комітет ВР з питань запобігання та боротьби з корупцією опрацьовував усі надіслані йому
висновки громадської антикорупційної експертизи, нерідко брав до уваги її результати та
відображав відповідну позицію у власних висновках антикорупційної експертизи та висновках
щодо відповідності законопроекту вимогам антикорупційного законодавства.
15 липня 2015 р. затверджено Положення про Раду громадських експертиз при Комітеті ВР з
питань запобігання і протидії корупції. Протягом липня – серпня 2015 року проведено відкритий
конкурсний відбір кандидатів на посади експертів цієї Ради (зі ста претендентів відібрано 10
найкращих)2, а 17 вересня 2015 р. фахівцями Центру політико-правових реформ спеціально для
цих експертів проведено тренінг.
Рада громадських експертиз стала головним інструментом для виявлення корупціогенних
законів. Експерти готують лаконічні, ясні, обґрунтовані висновки після консультацій з громадськими
організаціями, бізнес-асоціаціями, регуляторами. Завдяки цій роботі якість експертизи, здійснюваної
цим Комітетом, значно виросла3.
За перший рік роботи Ради громадських експертиз (вересень 2015 року – вересень 2016
року) нею проаналізовано понад 2200 законопроектів. І якщо раніше цей Комітет проводив
антикорупційну експертизу з величезним запізненням, то з початку роботи Ради громадських
експертиз такої проблеми не існує. Попри колосальне навантаження, юридичні консультанти
встигають опрацьовувати законопроекти вчасно та вносити пропозиції, 70% з яких враховуються.
Тож у сесійний зал подається вже удосконалений варіант документа. Від початку роботи Рада
громадських експертиз також налагодила плідну співпрацю з громадськими організаціями4.
За весь час роботи протягом 2015 – 2018 років Рада громадських експертиз проаналізувала
3 528 законопроектів, 517 з яких містили корупційні ризики, а до 981 висловлено зауваження. З
усіма висновками та зауваженнями можна ознайомитися на офіційному веб-сайті Ради громадських
експертиз5. Рада громадських експертиз при Комітеті ВР з питань запобігання і протидії корупції
успішно функціонує й до сьогоднішнього дня.
Громадську антикорупційну експертизу здійснюють й інші громадські організації (наприклад,
Антикорупційна Громадська Спілка «Совість»6, Громадська організація «Легітимація основних
свобод»7, ВГО «Харківське регіональне відділення Українського союзу промисловців і підприємців»8,
Громадська організація «Інститут законодавчих ідей»9) та окремі громадські активісти10.
1
Антикорупційна експертиза законопроектів: зведена таблиця // Центр політико-правових реформ. – Режим доступу :
http://pravo.org.ua/ua/news/20872550-antikoruptsiyna-ekspertiza-zakonoproektiv-zvedena-tablitsya#*
2
Загалом, ідея створення Ради громадських експертиз при Комітеті ВР з питань запобігання і протидії корупції належить
Міжнародному фонду «Відродження». Надалі ж цей фонд не лише організував відбір найкращих експертів, а й на постійній
основі забезпечує фінансову підтримку діяльності цих експертів.
3
Громадська експертиза як інструмент для виявлення корупціогенних законів / Міжнародний фонд «Відродження». – Режим
доступу : http://www.irf.ua/allevents/news/gromadska_ekspertiza_yak_instrument_dlya_viyavlennya_koruptsiogennikh_zakoniv/
4
Громадська експертиза як інструмент для виявлення корупціогенних законів / Міжнародний фонд «Відродження». – Режим
доступу : http://www.irf.ua/allevents/news/gromadska_ekspertiza_yak_instrument_dlya_viyavlennya_koruptsiogennikh_zakoniv/
5
Висновки до законопроектів / Рада громадських експертиз // Сайт Ради громадських експертиз. – Режим доступу : https://
rge.izi.institute/conclusions/
6
Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів / Антикорупційна Громадська Спілка «Совість» // Сайт АГС
«Совість». – Режим доступу : http://sovist.org/ua/expertise-of-legal-acts.
7
Висновок громадської антикорупційної експертизи рішення міської ради «Про внесення змін до відомостей адміністрації
Дніпровського району Кам’янської міської ради» від 29.07.2016 №294-09/VII / ГО «Легітимація основних свобод» // Офіційний
сайт Кам’янської міської ради. – Режим доступу : http://dndz.gov.ua/gromadi/zapobigannya_proyavam_koruptsii/visnovok_
gromadskoi_antikoruptsiynoi_ekspertizi_rishennya_miskoi_radi_pro_vnesennya_zmin_do_vidomostey_administratsii_dniprovskogo_
rayonu_kamyanskoi_miskoi_radi_vid_29.07.2016_%E2%84%96294_09/vii.
8
У Харкові започатковано проект з громадської антикорупційної експертизи / Сайт регіонального відділення Харківського
регіонального відділення Українського союзу промисловців і підприємців». – Режим доступу : http://uspp.kh.ua/?p=756.
9
Антикорупційна експертиза / Інститут законодавчих ідей // Сайт Інституту законодавчих ідей. – Режим доступу : https://
izi.institute/nasha-diyalnist/?category=novyny
10
Див., наприклад: Лукша О. Висновки і рекомендації громадської антикорупційної експертизи проекту рішення Рахівської
районної ради «Про затвердження схеми планування території Рахівського району» / О. Лукша // Сайт Карпатія. – Режим
доступу : http://carpathia-journal.org/gromadanske-suspilstvo/vysnovky-i-rekomendatsiji-hromadskoji-antykoruptsijnoji-ekspertyzyproektu-rishennya-rahivskoji-rajonnoji-rady-pro-zatverdzhennya-shemy-planuvannya-terytoriji-rahivskoho-rajonu.
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В питаннях проведення антикорупційної експертизи відбувається постійна та плідна співпраця
різних громадських організацій та окремих громадських експертів у цій сфері.
Висновки громадської антикорупційної експертизи, як правило, публікуються шляхом
розміщення на сайті тієї громадської організації, яка проводила таку антикорупційну експертизу1.
Інколи такі висновки публікуються на сайтах тих органів, що видали той НПА, який став об’єктом
антикорупційної експертизи2. Висновки антикорупційної експертизи, підготовлені експертами Ради
громадських експертиз при Комітеті ВР з питань запобігання і протидії корупції, не публікуються
(їх призначення інше – забезпечити можливість всебічного аналізу законопроектів членами
зазначеного Комітету та сприяти прийняттю ним правильних і обґрунтованих висновків).
Ефективність антикорупційної експертизи
Ефективність антикорупційної експертизи залежить від суб’єкта її проведення та позиції влади
щодо використання її результатів.
На сьогодні найбільш ефективною є антикорупційна експертиза, що здійснюється Комітетом ВР
з питань запобігання і протидії корупції. Це пояснюється тим, що ця інституція не лише забезпечила
процес підготовки якісних висновків антикорупційної експертизи, а й використала всі можливості,
надані їй як учаснику законотворчого процесу. Зокрема, в одному з інтерв’ю, наданих у 2016 році,
Є. Соболєв відзначив, що «жодна з корупціогенних норм у 289 законопроектах, де Комітет ВР з
питань запобігання і протидії корупції виявив корупцію, не стала законом»3. Водночас, при наданні
своїх висновків цей Комітет намагався бути максимально обережним та політично виваженим (як
правило, не надавав негативних висновків на в цілому якісні законопроекти). Тому загальний рівень
негативних висновків (частка таких висновків у 2013–2018 роках становила 6,1%) є значно нижчим
від рівня негативних висновків, підготовлених за результатами громадської антикорупційної
експертизи. Наприклад, у 2014 році цей парламентський Комітет знаходив корупційні ризики
лише у 2,6%, в той час як громадськість – у 82% проаналізованих законопроектів. У 2015–2018
роках ситуація значно покращилася, але різниця все рівно була суттєвою: Комітет почав знаходити
корупційні ризики вже у 8–10% проаналізованих законопроектів, а громадськість – все ті ж 82%4.
Антикорупційна експертиза, що здійснюється МЮ, є вкрай неефективною, адже це міністерство
фактично не виконує приписів ст. 55 Закону «Про запобігання корупції». Однією з головних причин
неефективності антикорупційної експертизи проектів, що вносяться на розгляд Уряду, є те, що
МЮ, з одного боку, відповідальне за їх розробку (див. Регламент КМ), а, з іншого, – уповноважене
шукати в цих же актах корупціогенні фактори. За таких обставин ефективність цієї антикорупційної
експертизи є нульовою.
Ефективність антикорупційної експертизи НАЗК оцінити важко, оскільки ті висновки на
проекти НПА, які публікуються на їхньому офіційному веб-сайті, не є висновками антикорупційної
експертизи у розумінні Закону «Про запобігання корупції».
Громадська антикорупційна експертиза відзначається, як правило, високою якістю та глибиною
аналізу, але її ефективність є доволі низькою, оскільки більшість суб’єктів нормотворчого
процесу (за винятком Комітету ВР з питань запобігання і протидії корупції) неохоче сприймають
рекомендації громадських експертів.
Наприклад, з усіма висновками громадської антикорупційної експертизи, проведеної фахівцями ЦППР, можна
ознайомитися на сайті цієї організації (http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/anti_corruption_expertise/). Більшість
висновків громадської антикорупційної експертизи, проведеної фахівцями Центру «Ейдос», також розміщено на сайті цієї
організації (http://eidos.org.ua/analityka/hromadska-antykoruptsijna-ekspertyza-zakonoproektiv/)
2
Див., наприклад: Висновок громадської антикорупційної експертизи рішення міської ради «Про внесення змін до
відомостей адміністрації Дніпровського району Кам’янської міської ради» від 29.07.2016 №294-09/VII / ГО «Легітимація
основних свобод» // Офіційний сайт Кам’янської міської ради. – Режим доступу : http://dndz.gov.ua/gromadi/zapobigannya_
proyavam_koruptsii/visnovok_gromadskoi_antikoruptsiynoi_ekspertizi_rishennya_miskoi_radi_pro_vnesennya_zmin_do_
vidomostey_administratsii_dniprovskogo_rayonu_kamyanskoi_miskoi_radi_vid_29.07.2016_%E2%84%96294_09/vii
3
Громадська експертиза як інструмент для виявлення корупціогенних законів / Міжнародний фонд «Відродження». – Режим
доступу : http://www.irf.ua/allevents/news/gromadska_ekspertiza_yak_instrument_dlya_viyavlennya_koruptsiogennikh_zakoniv/
4
Див. про це: Антикорупційна експертиза // Сайт ЦППР. – Режим доступу : http://pravo.org.ua/ua/news/combating_corruption/
anti_corruption_expertise/
1
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Навчання та тренінги щодо проведення антикорупційної експертизи
У контексті як навчання, так і обміну досвідом щодо проведення антикорупційної експертизи
найактивнішими виявилися інститути громадянського суспільства. Протягом 2017 – 2018 років
фахівцями Центру політико-правових реформ проведено кілька серій тренінгів (м. Львів, м. Київ,
м. Харків, м. Одеса, м. Дніпро), спрямованих на підвищення спроможності громадськості у
здійсненні антикорупційної експертизи не лише законів та інших актів, які діють на всій території
України, а й НПА органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.
Аналогічні тренінги проводилися й іншими громадськими організаціями (зокрема, експертами
Transparency International Україна).

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Законодавство України основний тягар (обов’язок) здійснення антикорупційної експертизи
як чинних НПА, так і їх проектів покладає на МЮ. Утім, у 2011–2013 роках МЮ скоріше імітувало
проведення такої експертизи, ніж реально її здійснювало, адже практично ніколи не знаходило
корупціогенних факторів у проектах НПА. У 2014–2017 роках МЮ перестало й імітувати таку
роботу. Інформації про стан справ з антикорупційною експертизою за цей період у відкритому
доступі практично немає. Звіти МЮ про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії
корупції не оприлюднювалися.
У 2018 році ситуація дещо змінилася. Відтепер на сайті МЮ можна знайти не лише окремі
висновки антикорупційної експертизи, а й детальні щоквартальні звіти про результати проведення
МЮ антикорупційної експертизи НПА та проектів НПА. Утім, говорити про те, що ця експертиза
стала ефективною, на жаль, не можна: за результатами аналізу 3,6 тис. проектів актів Уряду МЮ
не знайшло корупціогенних факторів у жодному з них; та сама ситуація і з кількома чинними
законами та актами Уряду, що були об’єктом експертизи; серед 157 законопроектів МЮ вдалося
знайти лише у двох із них по одному корупціогенному фактору. Загалом за весь період проведення
антикорупційної експертизи всіх видів (майже 6 років) МЮ проаналізувало не більше двох десятків
чинних НПА, серед яких знайшло кілька таких, що містять корупціогенні фактори. Належних дій,
спрямованих на усунення цих факторів, МЮ не вжито.
2. За логікою ст. 55 Закону «Про запобігання корупції», Комітет ВР, до предмета відання якого
належить питання боротьби з корупцією, мав бути другим (після МЮ) за значенням суб’єктом
у контексті запобігання корупції за допомогою антикорупційної експертизи. Проте, у 2013–2018
роках порівняно з МЮ Комітет набагато активніше та ефективніше використовував цей інструмент
запобігання корупції.
Загалом, починаючи з 9 червня 2013 р. по 31 липня 2018 р. до вказаного Комітету надійшло
10 711 проектів НПА, з яких Комітет зміг проаналізувати 9 462 (88,3%). З числа останніх 578
(6,1%) визнані Комітетом такими, що містять корупціогенні фактори і не відповідають вимогам
антикорупційного законодавства. Абсолютна більшість з них не стала законами (хоча, треба бути
об’єктивними, не лише з причини їхньої корупціогенності).
Комітет плідно співпрацює з представниками громадськості як через створені ним Громадську
експертну раду та Раду громадських експертиз, так і шляхом співпраці з окремими ГО, які
фокусуються на здійсненні громадської антикорупційної експертизи (Центр політико-правових
реформ, Український Інститут Публічної Політики, Центр «Ейдос» та інші).
3. Станом на 20 лютого 2019 р. НАЗК лише починає реалізовувати свої повноваження в частині
проведення антикорупційної експертизи. 29 грудня 2018 р. НАЗК затвердило власну Методологію
проведення антикорупційної експертизи проектів НПА та Методичні рекомендації щодо
проведення експертизи. За весь попередній період (2016–2018 роки) НАЗК проаналізувало лише
15 законопроектів, результати аналізу яких не є власне висновками антикорупційної експертизи.
4. Інститути громадянського суспільства виявилися найактивнішими у питаннях проведення
антикорупційної експертизи. При цьому результати громадської антикорупційної експертизи
використовувалися не стільки для критики діяльності органів влади, скільки для максимального
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сприяння останнім у проведенні ними обов’язкової антикорупційної експертизи НПА та їх проектів.
Завдяки плідній співпраці Комітету ВР, до предмета відання якого належить питання боротьби з
корупцією, з експертами Громадської експертної ради, Ради громадських експертиз та окремими
ГО цьому Комітету вдалося забезпечити якісний аналіз усіх законопроектів, що надходять до нього
на розгляд.
5. Попри вимоги ч. 8 ст. 55 Закону «Про запобігання корупції», результати антикорупційної
експертизи (особливо громадської) або взагалі не розглядаються суб’єктом прийняття (виняток –
Комітет ВР, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією), або хоч формально
й розглядаються, але без будь-якої реакції на них (не говорячи про врахування висловлених
рекомендацій).
6. У найближчій перспективі (у 2019 році) необхідно забезпечити 100% виконання законодавства
щодо проведення антикорупційної експертизи, зокрема:
1) забезпечити виконання МЮ обов’язку щодо формування, затвердження та опублікування
щорічного плану проведення антикорупційної експертизи чинних законів, актів Президента та
Уряду у сферах, визначених ч. 4 ст. 55 «Про запобігання корупції»;
2) забезпечити проведення МЮ якісної антикорупційної експертизи як проектів НПА, що
вносяться на розгляд Уряду, так і чинних НПА;
3) Комітету ВР, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією, розробити
власну Методологію проведення антикорупційної експертизи, яка б забезпечувала однаковий
підхід усіх експертів Комітету до проведення цієї експертизи;
4) НАЗК слід:
- розробити та затвердити порядок здійснення НАЗК періодичного перегляду (моніторингу)
чинних НПА на наявність у них корупціогенних норм, а також план здійснення такого моніторингу
у 2019 році;
- почати здійснювати антикорупційну експертизу всіх проектів НПА з потенційно високим
ступенем корупційних ризиків, що вносяться на розгляд Парламенту або Уряду;
- забезпечити періодичний перегляд (моніторинг) законодавства на наявність у ньому
корупціогенних норм та надавати МЮ пропозиції щодо включення їх до плану проведення
антикорупційної експертизи чинних НПА.
7. У дещо віддаленій перспективі (2019–2020 роки) необхідно розробити зміни до законодавства
(чи прийняти окремий закон), якими:
1) наділити НАЗК широкими повноваженнями щодо антикорупційної експертизи всіх проектів
актів законодавства, внесених на розгляд Парламенту Урядом або Президентом; всіх проектів актів
законодавства, що знаходяться на розгляді КМ і Президента, а також чинних актів законодавства,
що стосуються найбільш небезпечних (під кутом зору потенційної корупціогенності) сфер1;
2) позбавити МЮ обов’язку щодо проведення обов’язкової антикорупційної експертизи
проектів актів законодавства, що вносяться на розгляд Парламенту Урядом або Президентом,
а також чинних актів законодавства, що дозволить уникнути конфлікту інтересів у питаннях
антикорупційної експертизи проектів актів законодавства, що вносяться на розгляд Парламенту
Урядом, і якісно використати спеціальний статус НАЗК та його відносну незалежність у питаннях
антикорупційної експертизи проектів актів законодавства, що вносяться на розгляд Парламенту
Президентом, та чинних актів законодавства;
3) визначити загальні засади та особливості правового регулювання антикорупційної експертизи
(передусім, чітко визначити суб’єктів і об’єкти антикорупційної експертизи та уніфікований перелік
корупціогенний факторів);
4) встановити загальні вимоги до методики проведення антикорупційної експертизи (що
стосуватимуться усіх суб’єктів), оформлення, оприлюднення та, що найголовніше, розгляду та
врахування результатів антикорупційної експертизи.
1
Спеціальний статус цього органу має забезпечити додаткові гарантії проведення незалежної зовнішньої експертизи
зазначених вище актів.
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2.3.2. Антикорупційні програми (Д. Калмиков), зокрема:
• наявність антикорупційних програм у державних органах та органах місцевого
самоврядування;
• координація та методологічне забезпечення підготовки антикорупційних програм;
• наявність процедур підготовки антикорупційних програм на основі здійснення аналізу
ризиків корупції;
• відповідальні особи за імплементацію антикорупційних програм;
• достатність та ефективність процедур контролю, у т.ч. громадського, за виконанням
антикорупційних програм.
Одна з основних причин високого рівня корупції в ОДВ та ОМС у 1991–2014 роках – те, що
вони не мали якісних та ефективних антикорупційних програм. Існуючі в цих органах формальні
плани з питань запобігання корупції у переважній більшості випадків не змінювалися роками, а
їх виконання «в принципі» не могло забезпечити ефективної протидії корупції (зокрема, через те,
що за змістом ці плани, як правило, просто відтворювали положення чинного законодавства чи
відомчих актів вищого рівня)1.
Із прийняттям 14 жовтня 2014 р. Закону «Про запобігання корупції», а також Антикорупційної
стратегії на 2014–2017 роки ситуацію в цій сфері кардинально змінено, адже цим законодавством
передбачено запровадження системного підходу до запобігання корупції в ОВВ та ОМС на основі
результатів аналізу корупційних ризиків.
Загалом, чинним антикорупційним законодавством передбачено два види антикорупційних
програм:
1) антикорупційні програми ОДВ, ОМС та інших юридичних осіб публічного права, визначених
ст. 19 Закону «Про запобігання корупції»;
2) антикорупційні програми юридичних осіб (переважно приватного права), визначених ст. 62
Закону «Про запобігання корупції».
Оскільки цілі та завдання цих двох правових інститутів суттєво різні, то й розгляд відповідних
антикорупційних програм доцільно здійснювати окремо.
Антикорупційні програми ОДВ, ОМС та інших юридичних осіб публічного права,
визначених ст. 19 Закону «Про запобігання корупції»
Такі антикорупційні програми обов’язково мають бути прийняті в:
1) Адміністрації Президента, Апараті ВР, Секретаріаті КМ, Секретаріаті Уповноваженого ВР
з прав людини, ГП, СБ, міністерствах та інших ЦОВВ, інших державних органах, юрисдикція
яких поширюється на всю територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських
державних адміністраціях, державних цільових фондах – шляхом затвердження їх керівниками;
2) Апараті РНБО – шляхом затвердження Секретарем РНБО;
3) НБ – шляхом затвердження Правлінням цього банку;
4) РП, ЦВК, Вищій раді правосуддя, ВР АРК, обласних радах, Київській та Севастопольській
міських радах, РМ АРК – шляхом затвердження їх рішеннями2.
І хоча закон про це не говорить, але цілком очевидно, що такі антикорупційні прогарами можуть
бути розроблені та затверджені й іншими ОДВ чи ОМС (з власної ініціативи). Такі рішення, з
одного боку, засвідчуватимуть факт існування політичної волі керівництва цих органів до боротьби
з «внутрішніми» причинами корупції, а з іншого – нададуть їм можливість визначити та реалізувати
саме ті антикорупційні заходи, які будуть дієвими за даних конкретних обставин.
Обов’язкові антикорупційні програми ОДВ, ОМС та інших юридичних осіб публічного права,
визначених ст. 19 Закону «Про запобігання корупції», є щорічними та підлягають затвердженню
зазначеними вище суб’єктами до 1 березня кожного року3.
1
2
3

роки.

Детальніше про це див. відповідні положення Антикорупційної стратегії на 2014–2017 роки.
Див. ч. 1 ст. 19 Закону «Про запобігання корупції».
Див. про це пп. «а» п. 1 завд. №14 розділу IІ Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017
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Крім того, антикорупційні програми всіх ОДВ, ОМС та державних цільових фондів мають
бути погоджені НАЗК (ч. 1 ст. 19 Закону «Про запобігання корупції»). Щоправда, в цій нормі
не визначено, коли саме НАЗК має погоджувати такі програми. Виходячи зі здорової логіки та
функціонального навантаження НАЗК щодо цієї сфери запобігання корупції таке погодження
мало би бути фінальною стадією спільної розробки проекту кожного такого документу, а отже й
відбуватися ще до моменту затвердження відповідних програм (тобто, до 1 березня поточного року).
Зі змісту Закону «Про запобігання корупції», Антикорупційній стратегії на 2014–2017 роки, а
також Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки можна
зробити висновок про існування чотирьох базових аспектів, які стосуються розробки та реалізації
антикорупційних програм ОДВ, ОМС та інших юридичних осіб публічного права, визначених ст. 19
Закону «Про запобігання корупції».
1. В основу антикорупційної програми ОДВ, ОМС чи державного цільового фонду має бути
покладено результати комплексного аналізу (оцінювання) корупційних ризиків у діяльності кожного
такого органу чи фонду.
Тобто, перед тим як почати планувати якісь антикорупційні заходи, кожен орган чи державний
цільовий фонд на якісній методологічній основі має визначити всі корупціогенні фактори, які
сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень чи правопорушень, пов’язаних
з корупцією, в межах функціонування саме цього органу.
За для забезпечення ОДВ, ОМС та державних цільових фондів такою можливістю (власне
інструментами) ще в листопаді 2015 року НАЗК мало розробити та затвердити:
а) Методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності державних органів та органів
місцевого самоврядування;
б) Рекомендації щодо усунення типових корупційних ризиків1.
Проте, через низку об’єктивних2 і суб’єктивних обставин така Методологія та відповідні
рекомендації були затверджені лише 2 грудня 2016 р. (зареєстровані в МЮ 28 грудня 2016 р.)3.
Таким чином, у 2015–2016 роках ОДВ, ОМС та інші юридичні особи публічного права,
визначені ст. 19 Закону «Про запобігання корупції», були позбавлені можливості здійснювати
якісну оцінку корупційних ризиків за допомогою передбачених законодавством інструментів, але
при цьому не позбавлені обов’язку розробки та реалізації таких програм у цей же період.
Розробка та затвердження наприкінці 2016 року Методології оцінювання корупційних ризиків
у діяльності органів влади слід оцінювати як першу в історії України можливість для ОДВ, ОМС та
державних цільових фондів підготувати свої антикорупційні програми на основі результатів аналізу
корупційних ризиків. Щоправда, для цього в них залишилося лише 2 місяці, адже затверджені ці
програми мали бути ще до 1 березня 2017 року.
2. Розробка антикорупційних програм ОДВ, ОМС та державних цільових фондів має відбуватися
у постійній співпраці з НАЗК.
З метою забезпечення максимально плідної співпраці в цій сфері НАЗК, передусім, зобов’язане:
- затвердити методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм і типових
антикорупційних програм ОВВ та ОМС;
- надавати постійну методичну допомогу у розробці цих антикорупційних програм, в тому
числі шляхом оперативного надання роз’яснень найбільш типових проблем, що виникають під час
їх підготовки;
- провести тренінги для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) із
Див. пп. »а» п. 1 завдання №14 «Впровадження системного підходу до запобігання корупції в ОВВ та ОМС на основі
результатів аналізу корупційних ризиків» розділу IІ «Запобігання корупції» Державної програми щодо реалізації Антикорупційної
стратегії на 2015–2017 роки.
2
Зокрема, фактичний початок функціонування НАЗК лише у березні – травні 2016 року.
3
Наразі оцінювати якість цієї Методології було б некоректно, адже лише практика її реалізації здатна надати однозначну
відповідь на це питання. Тому до питання про якість цієї Методології доречно буде повернутися у наступних Альтернативних
звітах щодо оцінки державної антикорупційної політики.
1

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

163

запобігання і виявлення корупції щодо аналізу корупційних ризиків та підготовки антикорупційних
програм1;
- координувати та надавати методичну допомогу ОДВ, органам влади АРК та ОМС щодо
найбільш ефективних способів виявлення ними корупціогенних ризиків у своїй діяльності
та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у тому числі в контексті підготовки та виконання
антикорупційних програм (п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону «Про запобігання корупції»);
- проводити аналіз антикорупційних програм ОДВ, органів влади АРК та ОМС, та надавати
обов’язкові для розгляду пропозиції до таких програм (п. 11 ч. 1 ст. 12 Закону «Про запобігання
корупції»);
- проводити перевірки організації роботи щодо підготовки антикорупційних програм (п. 7 ч. 1
ст. 12 Закону «Про запобігання корупції»);
- погоджувати антикорупційні програми ОДВ, органів влади АРК та ОМС (п. 12 ч. 1 ст. 11
Закону «Про запобігання корупції»).
Ураховуючи ту обставину, що НАЗК почало функціонувати лише наприкінці березня 2016 року,
варто констатувати ту невтішну обставину, що зазначені вище вимоги не були та не могли бути
реалізовані у 2015–2016 роках повною мірою як того вимагає законодавство (тобто, до 1 березня
2017 року)2.
При цьому варто відзначити, що у 2015–2016 роках антикорупційні програми все ж таки були
затверджені керівниками 2 міністерств, 5 ЦОВВ та 8 обласних державних адміністрацій (листвідповідь НАЗК від 27 березня 2017 р. на запит ЦППР). Щоправда, за своїм змістом вони скоріше
відтворювали «старі» плани з питань запобігання корупції, ніж були антикорупційними програмами,
про які йдеться у ст. 19 Закону «Про запобігання корупції».
У другій половині 2016 року – на початку 2017 року НАЗК все ж таки реалізувало деякі із
зазначених вище заходів, що мало б посприяти розробці та затвердженню якісних антикорупційних
програм ОВВ, ОМС та державних цільових фондів до 1 березня 2017 року.
Так, за інформацією, наданою НАЗК у листах від 16 грудня 2016 р. №20-06/23-74 та від 27
березня 2017 р., ним:
а) затверджено методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів
влади. Щоправда, на сайті НАЗК чи в будь-яких інших відкритих джерелах такого документу на
той час ми не знайшли3;
б) забезпечено можливість отримати консультації з відповідних питань в оперативному порядку.
Зокрема, за інформацією, наданою НАЗК 27 березня 2017 р., лише протягом І кварталу 2017 року
представниками цього органу надано 109 консультацій та роз’яснень з підготовки антикорупційних
програм органів влади і організації проведення оцінки корупційних ризиків представникам
уповноважених підрозділів (особам) із запобігання та виявлення корупції в ОДВ, ОМС, судової
влади, інших органів влади (по телефону, семінари, консультації в НАЗК);
в) 30 листопада 2016 р. для представників уповноважених підрозділів із запобігання і виявлення
корупції та представників влади, які будуть відповідати за підготовку антикорупційних програм,
проведено тренінг на тему «Проведення оцінки корупційних ризиків та підготовка антикорупційних
програм в органах влади, суб’єктах господарювання державної форми власності» (у заході взяло
участь понад 140 осіб).

Перші три групи обов’язків випливають з пп. »а» п. 1 завд. №14 розділу IІ Державної програми щодо реалізації
Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки.
2
У цьому контексті твердження представників НАЗК про те, що в 2016 році такі антикорупційні програми було «затверджено
в усіх органах виконавчої влади відповідно до закону» (підкреслення моє – Д.К.) виглядає дещо дивним (див. Лист НАЗК від
16 грудня 2016 р. №20-06/23-74, адресованому С.А. Лещенку за результатами розгляду депутатського звернення).
3
У листі від 16 грудня 2016 р. №20-06/23-74 НАЗК повідомило громадськість, що методичні рекомендації щодо підготовки
антикорупційних програм і типових антикорупційних програм ОВВ та ОМС вже розроблено. Оскільки на сайті НАЗК чи в
будь-яких інших відкритих джерелах знайти такий документ не вдалося, то в березні 2017 р. експерти ЦППР звернулися до
НАЗК з проханням надати ці Методичні рекомендації як документ, що містить публічну інформацію. Виявилося, що насправді
такі рекомендації було затверджено лише 19 січня 2017 р. (рішення НАЗК №31).
1
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Навіть таке часткове (фрагментарне) виконання НАЗК своїх обов’язків у цій сфері дало певний
позитивний результат вже у 2017 році.
Зокрема, ще до 1 березня 2017 р. (тобто, вчасно) затверджено антикорупційні програми 14
(78%) з 18 міністерств (див. Табл. 9).
Таблиця 9. Перелік міністерств, які затвердили
антикорупційні програми до 1 березня 2017 р.1
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Назва міністерства

Міністерство аграрної політики та продовольства України
Міністерство внутрішніх справ України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Міністерство енергетики та вугільної промисловості
України
Міністерство закордонних справ України
Міністерство інформаційної політики України
Міністерство інфраструктури України
Міністерство культури України
Міністерство освіти і науки України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
Міністерство фінансів України
Міністерство юстиції України
Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб України

Дата
затвердження

Дата
надходження
до НАЗК

28.02.2017
28.02.2017
24.02.2017
01.03.2017
28.02.2017

01.03.2017
06.03.2017
27.02.2017
06.03.2017
15.03.2017

28.02.2017
-----01.03.2017
-----27.02.2017
28.02.2017

07.03.2017
23.02.2017
06.03.2017
22.02.2017
03.03.2017
24.03.2017

28.02.2017
27.02.2017
24.02.2017

13.03.2017
27.02.2017
24.03.2017

Міністерство молоді та спорту затвердило антикорупційну програму лише 3 березня 2017 р.
(надійшла до НАЗК 13 березня 2017 року), а ще три міністерства (Міністерство оборони,
Міністерство охорони здоров’я та Міністерство соціальної політики) станом на 27 березня 2017
року взагалі не надали своїх антикорупційних програм НАЗК.
До 1 березня 2017 року затверджено антикорупційні програми й 31 інших ЦОВВ (див. Табл. 10),
що становить 65% від загальної кількості таких органів. Дивує те, що саме НАЗК затвердило власну
антикорупційну програму в останній день здійснення такого обов’язку.
Таблиця 10. Перелік інших ЦОВВ, які затвердили
антикорупційні програми до 1 березня 2017 р.2
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Назва міністерства
Державна авіаційна служба України
Державна міграційна служба України
Державна регуляторна служба України
Державна служба геології та надр України
Державна служба експортного контролю України
Державна служба статистики України
Державна служба України з лікарських засобів та
контролю за наркотиками
Державна служба України з безпеки на транспорті

8.

1
2

Згідно з інформацією, наданою НАЗК 27 березня 2017 р.
Згідно з інформацією, наданою НАЗК 27 березня 2017 року.

Дата
затвердження

Дата надходження
до НАЗК

09.02.2017
27.02. 2017
----------28.02.2017
01.03.2017
------

23.02.2017
28.02.2017
03.03.2017
13.03.2017
17.03.2017
07.03.2017
03.03.2017

28.02.2017

09.03.2017
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Державна служба України з питань геодезії,
картографії та кадастру
Державна служба України з питань праці
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державна служба фінансового моніторингу України
Державна фіскальна служба України
Державна служба України у справах ветеранів війни
та учасників антитерористичної операції
Державна служба інтелектуальної власності України
Державне агентство водних ресурсів України
Державне агентство з енергоефективності та
енергозбереження України
Державне агентство України з управління зоною
відчуження
Державне агентство України з питань кіно
Державна архітектурно-будівельна інспекція України
Державна інспекція ядерного регулювання України
Державна аудиторська служба України
Національна поліція України
Адміністрація Державної прикордонної служби України
Національне агентство України з питань державної
служби
Державний комітет телебачення і радіомовлення
України
Фонд державного майна України
Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
Національне агентство з питань виявлення, розшуку
та управління активами, одержаними від корупційних
та інших злочинів
Пенсійний фонд України
Національне агентство з питань запобігання корупції
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28.02.2017

22.03.2017

28.02.2017
27.02. 2017
27.02.2017
-----21.02.2017

22.03.2017
01.03.2017
03.03.2017
02.03.2017
02.03.2017

-----28.02.2017
------

17.03.2017
06.03.2017
09.03.2017

01.03.2017

16.03.2017

23.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
-----24.02.2017
28.02.2017
01.03.2017

28.02.2017
28.02.2017
07.03.2017
24.02.2017
28.02.2017
07.03.2017
14.03.2017

20.02.2017

24.02.2017

01.03. 2017
27.02.2017

17.03.2017
17.03.2017

28.02.2017

28.02.2017

-----01.03.2017

09.03.2017

Таким чином, станом на 1 березня 2017 р. не затвердили та не надали своїх антикорупційних
програм, принаймні, ще 17 ЦОВВ (36%):
1. Державна архівна служба України;
2. Державна казначейська служба України;
3. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
4. Державне агентство автомобільних доріг України;
5. Державне агентство з питань електронного урядування України;
6. Державне агентство лісових ресурсів України;
7. Державне агентство резерву України;
8. Державне агентство рибного господарства України;
9. Державне космічне агентство України;
10. Державна екологічна інспекція України;
11. Державна інспекція навчальних закладів України;
12. Державна інспекція енергетичного нагляду України;
13. Український інститут національної пам’яті;
14. Антимонопольний комітет України;
15. Національне агентство з питань запобігання корупції;
16. Державне бюро розслідувань;
17. Державне агентство інфраструктурних проектів України.
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Вчасно затверджено антикорупційні програми 16 обласних і міських адміністрацій (див.
Табл. 11), що становить 64% від загальної кількості державних адміністрацій, які мали подати до
НАЗК антикорупційні програми.
Таблиця 11. Перелік державних адміністрацій, які затвердили
антикорупційні програми до 1 березня 2017 р.1
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Назва міністерства

Вінницька обласна державна адміністрація
Дніпропетровська обласна державна адміністрація
Донецька обласна військово-цивільна адміністрація
Запорізька обласна державна адміністрація
Івано-Франківська обласна державна адміністрація
Кіровоградська обласна державна адміністрація
Миколаївська обласна державна адміністрація
Полтавська обласна державна адміністрація
Рівненська обласна державна адміністрація
Сумська обласна державна адміністрація
Харківська обласна державна адміністрація
Херсонська обласна державна адміністрація
Хмельницька обласна державна адміністрація
Черкаська обласна державна адміністрація
Чернівецька обласна державна адміністрація
Чернігівська обласна державна адміністрація

Дата
затвердження

Дата
надходження
до НАЗК

28.02.2017
28.02.2017
19.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
28.02.2017
-----28.02.2017
-----28.02.2017
27.02.2017
24.02.2017
01.03.2017
01.03.2017
01.03.2017
21.02.2017

13.03.2017
17.03.2017
09.03.2017
01.03.2017
13.03.2017
09.03.2017
02.03.2017
06.03.2017
13.03.2017
17.03.2017
01.03.2017
03.03.2017
17.03.2017
13.03.2017
15.03.2017
27.02.2017

Антикорупційні програми ще п’яти (20%) обласних державних адміністрацій (Тернопільської,
Київської, Одеської, Житомирської та Закарпатської областей) затверджені з порушенням
встановлених законодавством строків.
Антикорупційні програми Волинської ОДА, Луганської ВЦА, Київської МДА та Львівської
ОДА станом на 27 березня 2017 року до НАЗК ще не надано (16%).
Жодної інформації про розробку та затвердження / не затвердження антикорупційних програм
в Апараті РНБО, НБ, РП, ЦВК, Вищій раді правосуддя, ВР АРК, обласних радах, Київській та
Севастопольській міських радах, РМ АРК у представників НАЗК взагалі немає. Це означає, що ще
як мінімум 33 суб’єкти не погодили з НАЗК своїх антикорупційних програм, хоча згідно з вимогами
чинного законодавства такі програми вже повинні втілюватися в життя.
У 2017 році ситуація у цій сфері суттєво покращилися.
Зокрема, за період з початку грудня 2016 року до кінця грудня 2017 року було розроблено та
ухвалено всі НПА, необхідні для успішної розробки та імплементації антикорупційних програм
всіма зазначеними вище інституціями:
- Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади (затв. Рішенням
НАЗК від 02.12.2016 р. №126)2;
- Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення
особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (затв. Рішенням НАЗК від
07.10.2016 р. №74)3;

Згідно з інформацією, наданою НАЗК 27 березня 2017 року.
Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади / ВР // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу
: https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16
3
Порядок надання згоди Національним агентством з питань запобігання корупції на звільнення особи, відповідальної
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- Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади (затв.
Рішенням НАЗК від 19.01.2017 р. №31)1;
- Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного
агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження (затв. Рішенням НАЗК від
08.12.2017 р. №1379)2;
- Приклади корупційних ризиків, які є характерними для усіх органів влади, а також заходів
щодо їх усунення (мінімізації) (затв. Рішенням НАЗК від 28.12.2017 р. №1531)3;
- Типова антикорупційна програма юридичної особи (затв. Рішенням НАЗК від 02.03.2017 р.
№75)4.
У 2017 році до НАЗК надійшла 121 антикорупційна програма від міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, Верховного Суду України, Конституційного Суду
України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, Апарату Верховної Ради
України та Адміністрації Президента України, національних комісій, що здійснюють державне
регулювання, обласних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування. При цьому,
109 антикорупційних програм було погоджено із наданням органам влади обов’язкових до розгляду
пропозицій, ще 3 – без зауважень у зв’язку із закінченням строку дії програм. По двох органах
влади (Служба зовнішньої розвідки та Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах зв’язку та інформатизації) одночасно прийнято рішення щодо проведення перевірок в
частині незадовільної організації роботи щодо запобігання та виявлення корупції.
Усіма 112 органами влади, Антикорупційні програми яких було погоджено НАЗК, здійснено
оцінку корупційних ризиків у їх діяльності відповідно до вимог Методології оцінювання
корупційних ризиків у діяльності органів влади. При цьому, у 76 з них було створено комісії з
оцінки корупційних ризиків (громадськість залучилася до складу лише 11 комісій), у решти –
діяльність з оцінки здійснювалася уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та
виявлення корупції.
Аналіз антикорупційних програм ОДВ, ОМС та державних цільових фондів привів фахівців
НАЗК до висновку про існування корупційних ризиків, які є загальними для всіх державних органів.
При цьому представники НАЗК припускають, що це може бути й ознакою слабкості цих органів у
контексті ідентифікації корупційних ризиків у власній діяльності.
Заходами щодо усунення окреслених корупційних ризиків державними органами пропонувалися
серед іншого такі:
- внесення змін до власних нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів, що
стосуються, зокрема, питань спрощення надання адміністративних послуг;
- прийняття рішень щодо проведення усіх публічних закупівель виключно через систему
ProZorro (незалежно від суми закупівлі);
- удосконалення процедур управління фінансовими і матеріальними ресурсами, управління
персоналом (введення автоматизованих систем обробки інформації, розробка внутрішніх документів
з цих питань);
- залучення громадськості, експертів до роботи конкурсної комісії з відбору кандидатів на
посади державної служби;
- обмеження переліку осіб, які уповноважені представляти інтереси органу влади в суді,
наділених правом визнавати позов або відмовлятися від нього;
- запровадження періодичного (наприклад, щоквартального) моніторингу за виконанням
1
Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм органів влади / НАЗК // Сайт НАЗК. – Режим доступу
: https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/nazk_files/Рішення_12.01/19.01 (31).tif
2
Порядок підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання
корупції та здійснення їх погодження / ВР // Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/
z0087-18/print
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структурними підрозділами тих чи інших функцій (наприклад, проведення спеціальної перевірки,
розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію тощо);
- проведення роз’яснень вимог чинного законодавства серед публічних службовців, проведення
відповідних перевірок, з метою здійснення контролю за дотриманням посадовими особами вимог
Закону «Про запобігання корупції»;
- запровадження заходів зовнішнього контролю за конкурсним відбором на вакантні посади
державної служби;
- запровадження додаткових засобів зв’язку для взаємодії з уповноваженим підрозділом з
питань запобігання корупції;
- обов’язкове документальне оформлення результатів внутрішнього аудиту та забезпечення
доступу громадськості до його результатів шляхом висвітлення їх на офіційних сайтах державних
органів та органів місцевого самоврядування;
- забезпечення належного фінансового обліку процедури закупівель шляхом проведення
внутрішнього аудиту;
- запровадження процедур внутрішнього та зовнішнього контролю під час закупівельних
процедур, оприлюднення в ITC «Prozorro», оприлюднення на веб-порталах інформації про укладені
договори, створення на веб-сайтах відповідних рубрик, проведення аналізу цінових пропозицій у
допорогових закупівлях;
- створення на офіційних веб-сайтах державних органів та органів місцевого самоврядування
постійно обновлюваних систематизованих рубрик, розміщення інформації, яка забезпечує
відкритість влади та її прозорість;
- створення механізмів (спеціальних телефонних ліній, засобів електронного зв’язку) для
внесення громадянами повідомлень про корупцію, із збереженням анонімності заявника1.
Відсоток антикорупційних програм (із погоджених НАЗК), в рамках підготовки яких було
здійснено оцінку корупційних ризиків комісіями із залученням громадськості у 2017 році був
досить невисокий – близько 14,5 % (лише 11 з 76 комісій з оцінки корупційних ризиків у органах
влади мали у своєму складі представників громадськості). Вказане, на думку представників
НАЗК, може свідчити про доволі закриту діяльність органів щодо виявлення ними потенційних
можливостей вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень або ж про
пасивність громадськості з цих питань2.
За інформацією НАЗК, починаючи з січня 2017 року, на постійні основі здійснювалася
координація та надання методичної допомоги щодо виявлення ОДВ та ОМС ризиків у своїй
діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, включно з підготовкою та виконанням
антикорупційних програм. Зокрема, було забезпечено надання 321 усної консультації та роз’яснень
з питань виявлення та оцінки корупційних ризиків у діяльності органів влади та юридичних осіб, які
входять до сфери їх управління, а також підготовки та виконання ними антикорупційних програм.
Крім того, у цьому ж році було проведено збір інформації та аналіз виконання антикорупційних
програм органів влади за III квартали 2017 року. Результати цього аналізу засвідчили, що стан
виконання заходів щодо запобігання корупції, передбачених антикорупційними програмами органів
влади, перебуває на задовільному рівні. Зокрема, у межах реалізації таких заходів ОДВ та ОМС
вносили зміни до власних нормативно-правових та організаційно-розпорядчих актів (що стосуються
питань спрощення надання адміністративних послуг, проведення публічних закупівель виключно
через систему ProZorro, удосконалення процедур управління фінансовими і матеріальними
ресурсами, управління персоналом тощо), забезпечували функціонування спеціальних телефонних
ліній, засобів електронного зв’язку для внесення громадянами повідомлень про корупцію із
збереженням анонімності заявника, визначали відповідальних осіб за проведення перевірок фактів
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подання (неподання), несвоєчасного подання електронних декларацій та подальшого інформування
НАЗК про такі факти1.
У березні 2018 року було опубліковано звіт за результатами оцінки бізнес-процесів за
напрямком оцінки корупційних ризиків, що був здійснений незалежними експертами, залученими
антикорупційною ініціативою ЄС в Україні. У цьому звіті було приділено значну увагу аналізу як
ефективності інституту антикорупційних програм взагалі (законодавче регулювання, діяльність
НАЗК тощо), так і антикорупційним програмам деяких конкретних міністерств. За результатами
проведеного дослідження було вироблено кілька десятків надзвичайно важливих рекомендацій, що
стосуються подальших запровадження інституту антикорупційних програм в Україні. Більшість із
них так чи інакше мають стосунок до діяльності НАЗК2.
Утім, більшість цих рекомендацій ще не реалізовано, що значною мірою уповільнює потенційні
темпи та ефективність запровадження антикорупційних програм в Україні у 2018–2019 роках.
Станом на 20 лютого 2019 р. практично всі суб’єкти, яких закон зобов’язує затвердити
антикорупційні програми, виконали цю вимогу.
Антикорупційні програми усіх 18 міністерств були ними подані та затверджені НАЗК.
Дещо гірша ситуація в інших ЦОВВ. Утім, з усіх ЦОВВ лише 2 органи не подали на затвердження
свої антикорупційні програми, а саме Державна архівна служба України та Український інститут
національної пам’яті.
Усі обласні та міські адміністрації також виконали вимогу ст. 19 Закону «Про запобігання
корупції».
Серед обласних рад не подали свої антикорупційні програми до НАЗК лише Вінницька,
Дніпропетровська, Запорізька, Львівська та Миколаївська обласні ради, хоча інформація про
підготовку та/або затвердження антикорупційних програм цих органів опублікована на їхніх
офіційних веб-сайтах3.
Така ж ситуація з антикорупційними програмами Національної служби посередництва і
примирення та Національного антикорупційного бюро. Вони опубліковані на веб-сайтах органів4,
але, за інформацією від НАЗК, не подані Агентству на погодження5.
Жодної інформації про розробку та затвердження / не затвердження антикорупційної програми
в Апараті РНБО у представників НАЗК взагалі немає.
Таким чином, за офіційною інформацією станом на 20 лютого 2019 р. ще 10 суб’єктів не
погодили з НАЗК своїх антикорупційних програм, хоча згідно з вимогами чинного законодавства
такі програми вже повинні втілюватися в життя майже два роки.
Якщо ж говорити не про формальні (зокрема кількісні), а про змістовні показники
запровадження в Україні інституту антикорупційних програм ОДВ, ОМС та інших юридичних
осіб публічного права, визначених ст. 19 Закону «Про запобігання корупції», то слід відзначити,
що поки цей інститут не виправдовує тих надій, які на нього покладалися розробниками нового
антикорупційного законодавства.
Передусім, варто відзначити ту обставину, що наразі ці антикорупційні програми готуються
представниками тих інституцій, яких вони й стосуються. Іншими словами, наразі цей інститут
орієнтований виключно на «самоочищення». Виходить, що керівний склад такої інституції сам
повинен забезпечити ідентифікацію корупційних ризиків та запланувати заходи щодо їх усунення.
1
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І це чудово мого б діяти, якби такі керівники були зацікавлені у протидії корупційним проявам у
відповідній інституції. А якщо вони не зацікавлені? А якщо вони самі є джерелом цих корупційних
ризиків та роками вироблених корупційних схем? Відповідь очевидна – у такому випадку ці
програми перетворюються у суцільну імітацію безкомпромісної боротьби з неіснуючими проявами
корупції.
Вибірковий аналіз антикорупційних програм різних міністерств та інших ЦОВВ, а також
деяких інших державних інституцій (загалом було проаналізовано понад 20 таких програм) показав,
що більшість таких програм є документами досить низької якості, які не спрямовані на усунення
справжніх корупційних факторів чи подолання корупційних проявів1. Зокрема, корупційні ризики та
засоби їх усунення як правило виписуються у антикорупційних програмах ОДВ, ОМС та державних
цільових фондів настільки узагальнено та поверхнево, що вони скоріше спрямовані не стільки
на протидію корупції, скільки на забезпечення можливості формального звітування щодо їхньої
реалізації.
Аналіз, проведений експертами ЦППР, привів до загального висновку про те, що наразі
державні інституції ще не готові до «самоочищення» через інститут внутрішніх антикорупційних
програм. У такому вигляді та за сучасних українських реалій цей інститут приречений на невдачу.
Єдиним варіантом надання йому справжньої дієвості є запровадження зовнішньої незалежної
оцінки корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм або зовнішніми незалежними
інституціями, або НАЗК як органом, який у подальшому здійснюватиме контроль за ефективністю
реалізації цих програм.
Однією з причин низької якості антикорупційних програм є те, що Методологія оцінювання
корупційних ризиків у діяльності органів влади є недосконалою (зокрема, складною для розуміння
та не дуже зручною для застосування). Утім, це фактично перший нормативний документ
такого змісту в Україні. Тому у найближчій перспективі НАЗК слід було б детально вивчити всі
недоліки Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, акумулювати та
проаналізувати всі проблеми у його застосуванні, а також зауваження та пропозиції, що надходили
від усіх зацікавлених суб’єктів. За результатами такого аналізу було б доречно внести відповідні
зміни до зазначеного документу.
Зі звітності НАЗК2 та слів колишніх працівників відділу з питань розробки та моніторингу
виконання антикорупційних програм Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення
корупції, які люб’язно взяли участь у обговоренні проекту цього звіту (Врублевська Юлія, Андрій
Смага), випливає, що у 2017 році НАЗК приклало немало зусиль, спрямованих на підвищення знань
і навичок представників ОДВ, ОМС та державних фондів у контексті здійснення оцінки корупційних
ризиків у діяльності відповідних органів, підготовки якісних антикорупційних програм, а також
їхньої реалізації. Зокрема, восени 2017 року було проведено тренінги з уповноваженими близька
140 органів влади (в тому числі 5 тренінігів у регіонах). Крім того, фахівці НАЗК забезпечували
перманентне консультування представників ОДВ, ОМС та державних цільових фондів на тематику
підготовки антикорупційних програм у телефонному режимі.
Утім, оскільки антикорупційні програми більшості ОДВ, ОМС та державних цільових фондів
залишаються неякісними та такими, що не здатні забезпечувати протидію корупції на локальному
рівні, цю роботу слід продовжувати та шукати шляхи до підвищення її ефективності. Можливо,
представникам НАЗК слід замислитися й над тим, щоб брати безпосередню участь у оцінці
корупційних ризиків у діяльності відповідних інституцій та підготовці їхніх антикорупційних
програм.
Ще однією з причин низької якості та ще нижчої ефективності антикорупційних програм
ОДВ, ОМС та державних цільових фондів є те, що до їхньої розробки дуже рідко залучається
1
З результатами такого аналізу можна ознайомитися на сайті ЦППР у рубриці «Протидія корупції» : http://www.pravo.org.
ua/ua/news/combating_corruption/.
2
Проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році, схвалений рішенням НАЗК
№ 550 від 30 березня 2018 року // Офіційний сайт НАЗК. – Режим доступу : https://nazk.gov.ua/rishennya-30-bereznya. – С. 14–18,
32, 166–168.
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громадськість. При цьому проблема як у пасивності самої громадськості, так і в тому, що ці
державні інституції дуже неохоче сприймають пропозиції та рекомендації, які вимагатимуть вжиття
реальних / дієвих антикорупційних заходів.
3. За змістом антикорупційна програма ОДВ, ОМС та державних цільових фондів має бути
ефективним інструментом запобігання та протидії корупції, який буде максимально пристосованим
до конкретних умов.
У будь-якому разі кожна така антикорупційна програма повинна передбачати:
а) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у
відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної
антикорупційної програми;
б) оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх
породжують та умови, що їм сприяють;
в) заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання,
строки та необхідні ресурси;
г) навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
д) процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
е) інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням
заходи1
Аналіз тих антикорупційних програм, що містяться на сайті НАЗК станом на 20 лютого
2019 р.2, змушує констатувати ту невтішну обставину, що переважна більшість цих програм є
документами, зробленими нашвидкуруч. Зокрема, оцінка корупційних ризиків у діяльності цих
органів є поверхневою, а в деяких випадках, навіть, абстрактною (тобто, визначені якісь потенційно
небезпечні напрямки чи сфери, але аж ніяк не конкретні причини існування корупційних практик
у конкретному органі). Це означає, що заплановані в межах цих документів антикорупційні заходи
матимуть мінімальний ефект.
4. Реалізація антикорупційних програм ОДВ, ОМС та державних цільових фондів має
відбуватися у співпраці та під наглядом НАЗК.
За для цього НАЗК наділене правом:
- координувати процес виконання антикорупційних програм ОДВ, органів влади АРК та ОМС
(п. 12 ч. 1 ст. 11 Закону «Про запобігання корупції»);
- проводити перевірки організації роботи з виконання таких антикорупційних програм (п. 7 ч. 1
ст. 12 Закону «Про запобігання корупції»);
Так, з метою реалізації вказаних повноважень НАЗК своїм рішенням від 2 грудня 2016 р.
№125 затвердило План проведення перевірок на 2017 рік. Згідно з цим планом вже у 2017 році
такі перевірки буде проведено у 16 ЦОВВ, а також Київській міській та обласній державних
адміністраціях. На початку 2017 року вже проведено перевірку в Міністерстві культури, а наразі
триває перевірка в Національній поліції.
Поряд із цим, варто відзначити, що чинне законодавство не передбачає адміністративної
відповідальності керівників ОДВ, ОМС та державних цільових фондів за невиконання чи неналежне
виконання заходів, визначених антикорупційною програмою3. Відтак, результати перевірок щодо
стану реалізації антикорупційних програм цих органів і фондів на практиці можуть так і залишитися
результатами перевірки.
Лише за певних додаткових обставин (зокрема, доведення одного з юридичних фактів,
Див. про це ч. 2 ст. 19 Закону «Про запобігання корупції».
Антикорупційні програми, які надійшли на погодження та результати їх розгляду / НАЗК // Сайт НАЗК. – Режим доступу
: https://nazk.gov.ua/antykorupciyni-programy-yaki-nadiyshly-na-pogodzhennya-ta-rezultaty-yih-rozglyadu.
3
За винятком ситуацій, коли невжиття того чи іншого конкретного заходу, утворює склад адміністративного чи кримінального
правопорушення. Наприклад, за ст. 172-9 КпАП настає адміністративна відповідальність за невжиття передбачених законом
заходів посадовою чи службовою особою ОДВ чи ОМС у разі виявлення корупційного правопорушення.
1
2
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зазначених у ч. 2 ст. 65 Закону «Про державну службу») таких осіб можна притягти до
дисциплінарної відповідальності. Утім, це вже питання, яке виходить за сферу повноважень НАЗК.
Існуюча ситуація, пов’язана з відсутністю адміністративних важелів впливу на керівників цих
органів може призвести до того, що на практиці ефективність виконання антикорупційних програм
ОДВ, ОМС та державних цільових фондів, а також реальна протидія корупції в них залишатимуться
на низькому рівні.
Антикорупційні програми юридичних осіб, визначених ст. 62 Закону «Про запобігання
корупції»
Згідно з ч. 2 ст. 61 Закону «Про запобігання корупції» посадові та службові особи юридичних
осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових
відносинах, зобов’язані:
1) не вчиняти та не брати участі у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з
діяльністю юридичної особи;
2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне
правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності
юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про:
- випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язаного з діяльністю
юридичної особи;
- випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими
працівниками юридичної особи або іншими особами;
- виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.
З метою юридичного закріплення комплексу правил, стандартів і процедур щодо запобігання,
виявлення та протидії корупції у діяльності юридичної особи може бути розроблена та затверджена
антикорупційна програма юридичної особи відповідно до положень статей 62–63 Закону «Про
запобігання корупції».
В обов’язковому порядку така антикорупційна програма затверджується керівниками:
1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або
комунальна частка перевищує 50%), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний
(фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)
за цей період перевищує 70 мільйонів гривень;
2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі
відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги
(послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної
особи. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі
для працівників юридичної особи. Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної
програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи,
а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.
У ст. 63 Закону «Про запобігання корупції» містяться рекомендації щодо змісту антикорупційних
програм юридичних осіб, для яких вона є обов’язковою1.
В юридичних особах, для яких наявність антикорупційної програми є обов’язковою,
для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію
антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається ст. 64 Закону
«Про запобігання корупції».
Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
Варто звернути увагу на те, що йдеться саме про «рекомендації», а не про обов’язкові вимоги до змісту антикорупційних
програм юридичних осіб. Такий висновок випливає з того, що в зазначеній статті йдеться про те, що «антикорупційна програма
юридичних осіб, зазначених у частині другій статті 62 цього Закону, може містити, зокрема, такі положення ... ». Відтак, назва
ст. 63 Закону «Про запобігання корупції» («Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи») не відображає її змісту.
1
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1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
3) звільнена з посад у державних органах, органах влади АРК чи ОМС за порушення присяги
або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з
корупцією (протягом 3 років з дня такого звільнення).
Крім того, несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у п. 1 ч. 1
ст. 3 Закону «Про запобігання корупції» (особи, уповноважені на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування), а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний
конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи. У разі виникнення обставин несумісності
Уповноважений у 2-денний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про
це керівника юридичної особи з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за
власною ініціативою.
Уповноважений може бути звільнений з посади достроково лише за наявності однієї з
підстав, визначених ч. 5 ст. 64 Закону «Про запобігання корупції»1. Про звільнення особи з посади
Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє НАЗК протягом 2 робочих днів
та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
З метою забезпечення можливості реалізувати зазначені вище вимоги антикорупційного
законодавства ще у 2015 – на початку 2016 року НАЗК повинне було створити спільну робочу групу
з представників НАЗК та представників бізнесу з метою здійснення співпраці та спільно вжити
заходів щодо:
а) проведення кампанії, спрямованої на інформування представників бізнесу про вимоги нового
Закону «Про запобігання корупції»;
б) підготовки пропозицій до стратегії, яка матиме на меті імплементацію антикорупційних
стандартів приватним сектором;
в) поширення інформації про антикорупційне законодавство, практику його застосування
(відповідно до плану, але не рідше одного разу на місяць);
г) створення спеціальних програм, спрямованих на забезпечення доступу підприємців до
необхідної інформації, зокрема про адміністративні процедури, права і обов’язки підприємців,
формування «нульової толерантності» до корупції, заохочення інформування про факти корупції2.
Як випливає з листа НАЗК №20-06/23-74 станом на 16 грудня 2016 р. хоч і зі значним
запізненням (з об’єктивних причин) таку робочу групу було створено, інформаційну кампанію
проведено, стратегію розроблено, інформацію поширено, а спеціальні інформаційні програми
підготовлено. Інша справа, що більшість зазначених вище «розроблених» документів і матеріалів
на сайті НАЗК чи в іншому джерелі знайти практично неможливо. Щоправда, в листі-відповіді від
27 березня 2017 р. на запит ЦППР представники НАЗК надали досить розгорнуту відповідь щодо
усіх зазначених вище аспектів роботи цієї робочої групи.
Контроль за станом реалізації антикорупційних програм
Виходячи з приписів ст. 19 Закону «Про запобігання корупції» відповідальними за загальну
1

Таке звільнення може мати місце у разі:

1) розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;
2) розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників) (при
цьому, Уповноважені тих юридичних осіб, для яких наявність антикорупційної програми є обов’язковою, можуть
бути звільнені лише за умови надання відповідної згоди НАЗК);
3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії,
що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони здоров’я;
4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної
дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
6) смерті.
2

Див. про це п. 2 завд. №19 розділу IІ Державної програми щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки.
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реалізацію цих антикорупційних програм є керівники відповідних ОДВ, ОМС та державних
цільових фондів. Контроль за реалізацією таких програм має здійснювати НАЗК (зокрема, в межах
загальної перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах,
органах влади АРК та ОМС).
Законодавством не передбачено спеціальних механізмів громадського контролю за виконанням
антикорупційних програм ОДВ, ОМС та державних цільових фондів, проте, як слушно
зазначав А. Кухарук у попередньому Альтернативному звіті, це не перешкоджає застосовувати
громадянському суспільству загальний інструментарій1.
В юридичних особах, перелічених у ч. 2 ст. 62 Закону «Про запобігання корупції»,
відповідальним за реалізацію такої антикорупційної програми призначається спеціальна посадова
особа – Уповноважений. Спеціальних заходів контролю за реалізацією цього виду антикорупційних
програм не передбачено ні для НАЗК, ні для громадськості. Проте, задля забезпечення належного
виконання цих програм НАЗК може використовувати загальні повноваження у антикорупційній
сфері, визначені статтями 11, 12 Закону «Про запобігання корупції», а громадськість (передусім,
члени трудового колективу) – будь-які заходи, не заборонені законом (запити на отримання публічної
інформації, звернення до суду тощо).
Відповідальних осіб та механізм контролю за реалізацією антикорупційних програм юридичних
осіб, для яких наявність антикорупційної програми не є обов’язковою, має визначати керівний
орган такої особи. Громадський контроль за реалізацією таких програм, звичайно, може мати місце,
але в переважній більшості випадків його результати не можуть бути підставою для спонукання
керівництва до вжиття певних дій, звернення до НАЗК, суду тощо. Це пояснюється тим, що такі
керівники реалізують своє право, а не обов’язок.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Станом на 20 лютого 2019 р. розроблено та ухвалено всі НПА, необхідні для успішної
розробки та імплементації антикорупційних програм всіма зазначеними вище інституціями.
Практично всі суб’єкти, яких закон зобов’язує затвердити антикорупційні програми, виконали
цю вимогу. Не подали на затвердження свої антикорупційні програми лише два ЦОВВ (Державна
архівна служба України та Український інститут національної пам’яті) та п’ять обласних рад
(Вінницька, Дніпропетровська, Запорізька, Львівська та Миколаївська обласні ради), хоча
інформація про підготовку та/або затвердження антикорупційних програм цих органів опублікована
на їхніх офіційних веб-сайтах.
2. Запровадження в Україні інституту антикорупційних програм ОДВ, ОМС та інших юридичних
осіб публічного права, визначених ст. 19 Закону «Про запобігання корупції», поки не виправдовує
тих надій, які на нього покладалися розробниками нового антикорупційного законодавства. Цей
інститут орієнтований виключно на «самоочищення», однак за сучасних українських реалій ці
програми перетворюються у суцільну імітацію безкомпромісної боротьби з неіснуючими проявами
корупції.
3. Вибірковий аналіз антикорупційних програм різних міністерств, інших ЦОВВ та деяких
інших інституцій привів експертів Центру політико-правових реформ до висновку, що наразі
державні інституції ще не готові до «самоочищення» через інститут внутрішніх антикорупційних
програм. Більшість таких програм є документами досить низької якості, які не спрямовані на
усунення справжніх корупційних факторів чи подолання корупційних проявів (зокрема, корупційні
ризики та засоби їх усунення як правило виписуються у цих програмах настільки узагальнено та
поверхнево, що вони скоріше спрямовані не стільки на протидію корупції, скільки на забезпечення
можливості формального звітування щодо їхньої реалізації).
4. Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади є недосконалою
(зокрема, складною для розуміння та не дуже зручною для застосування).
1
Альтернативний звіт з оцінки ефективності державної антикорупційної політики / Р. Г. Рябошапка, О. С. Хмара,
А. В. Кухарук, М. І. Хавронюк, О. В. Калітенко ; за заг. ред. А. В. Волошиної. – К., 2015. – С. 100.
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НАЗК хоч і здійснює низку заходів, спрямованих на підвищення рівня знань і навичок
представників ОДВ, ОМС та державних фондів у контексті здійснення оцінки корупційних
ризиків, підготовки якісних антикорупційних програм, а також їхньої реалізації (тренінги, надання
методичної допомоги, консультування тощо), однак вони дуже повільно «трансформуються» у
результат – якісні антикорупційні програми, що призводять до зниження рівня корупційних проявів.
До розробки антикорупційних програм ОДВ, ОМС та державних цільових фондів дуже рідко
залучається громадськість, що обумовлено як пасивністю самої громадськості, так і небажанням
державних інституцій враховувати пропозиції та рекомендації громадськості.
5. Антикорупційна програма юридичної особи (ст. 62 Закону «Про запобігання корупції») в
обов’язковому порядку затверджується лише керівниками:
1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або
комунальна частка перевищує 50%), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний
(фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг)
за цей період перевищує 70 мільйонів гривень;
2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі
відповідно до Закону «Про публічні закупівлі», якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги
(послуг), робіт дорівнює або перевищує 20 мільйонів гривень.
Станом на 20 лютого 2019 р. такі антикорупційні програми затверджено у незначній кількості
юридичних осіб. Проте, узагальненої інформації щодо цих суб’єктів не має навіть НАЗК (ці
програми не підлягають погодженню).
6. Контроль за станом реалізації обов’язкових антикорупційних програм покладається на НАЗК.
Проте, це не позбавляє інститути громадянського суспільства можливості здійснювати громадський
контроль за цими процесами, використовуючи загальний інструментарій.
7. У контексті антикорупційних програм ОДВ, ОМС та інших юридичних осіб публічного
права, визначених ст. 19 Закону «Про запобігання корупції», протягом 2019–2020 років та надалі
НАЗК необхідно:
- детально вивчити звіт «Corruption risk assessment in Ukraine: curent state», підготовлений
незалежними експертами, залученими антикорупційною ініціативою ЄС в Україні, та втілити
в життя ті пропозиції / рекомендації, які здатні суттєво покращити ефективність інституту
антикорупційних програм в Україні;
- детально вивчити всі недоліки Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності
органів влади, акумулювати та проаналізувати проблеми у його застосуванні (а також зауваження
та пропозиції) та внести відповідні зміни до цього нормативного акту;
- надалі здійснювати координацію та надання методичної допомоги ОДВ, органам влади АРК
та ОМС щодо найбільш ефективних способів виявлення ними корупціогенних ризиків у своїй
діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, у т.ч. в контексті підготовки та виконання
антикорупційних програм;
- аналізувати антикорупційні програми ОДВ, органів влади АРК та ОМС та надавати обов’язкові
для розгляду пропозиції до них;
- перевіряти організацію роботи щодо підготовки наступних антикорупційних програм;
- координувати процес виконання антикорупційних програм ОДВ, органів влади АРК та ОМС;
- проводити перевірки організації роботи з виконання антикорупційних програм, сприяти
покращенню їх реалізації та, за потреби, ініціювати притягнення винних осіб до дисциплінарної
відповідальності за невиконання чи неналежне виконання цих програм.
8. У контексті антикорупційних програм юридичних осіб, визначених ст. 62 Закону «Про
запобігання корупції», протягом 2019–2020 років та надалі НАЗК необхідно:
- проводити кампанії, спрямовані на інформування представників бізнесу про вимоги
антикорупційного законодавства та практику його застосування;
- проводити тренінги для уповноважених з антикорупційних програм осіб;
- подати пропозиції щодо застосування «пактів доброчесності» (зокрема, в інфраструктурних
проектах або інших проектах, що передбачають значні бюджетні витрати);
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- забезпечити проведення періодичного моніторингу реалізації Закону «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб
та публічних діячів» та, за потреби, розробити пропозиції щодо удосконалення законодавства у цій
сфері.

2.3.3. Законодавство про адміністративні процедури (В. Тимощук),
зокрема:
• наявність (достатність), ефективність законодавства про адміністративні процедури,
відповідність його міжнародним стандартам;
• оцінки процедур на предмет корупціогенності, здійснення періодичних оцінок та аналізів
корупціогенних ризиків при здійсненні адміністративних процедур;
• процедури оскарження адміністративних рішень: судові та позасудові. Статистичні дані
щодо оскаржених рішень та наслідків оскарження.
В сучасній державі, що керується принципом верховенства права, обов’язковим елементом
правової системи є законодавче регулювання відносин органів публічної адміністрації (насамперед,
ОВВ та ОМС) з приватними (фізичними та юридичними) особами.
Протягом другої половини ХХ сторіччя розвиненими країнами Заходу напрацьовано низку
обов’язкових правил щодо врегулювання цих відносин1. Зокрема, при прийнятті адміністративних
рішень (тобто рішень органів публічної адміністрації, які стосуються прав і обов’язків конкретних
осіб) вимагається: 1) забезпечити права особи (право бути вислуханою перед прийняттям
негативного (несприятливого) рішення; право на допомогу та представництво; право на
ознайомлення з матеріалами справи тощо); 2) встановити обов’язки адміністративного органу
обґрунтовувати несприятливі акти, зазначати порядок їх оскарження тощо.
Ці та інші права особи та обов’язки адміністративних органів зафіксовано у окремих законах
про загальну адміністративну процедуру. На рівні Ради Європи їх відображено у кількох резолюціях
та рекомендаціях Комітету Міністрів2. Про необхідність правової регламентації цих прав і обов’язків
(в межах закону про загальну адміністративну процедуру) йдеться й у численних документах
Програми SIGMA3. Одним із визначальних критеріїв оцінки фахівцями Програми SIGMA загальної
адміністративно-правової системи країни є наявність і якість загального закону про адміністративну
процедуру4. Усе це дозволяє стверджувати про існування чітко визначених європейських стандартів
правової регламентації загальної адміністративної процедури.
Закони про загальну адміністративну процедуру спрямовані, насамперед, на захист особи від
свавілля з боку адміністрації. Ці аналоги процесуальних кодексів для судових справ стосуються як
розгляду заяв та надання адміністративних послуг, так і діяльності за ініціативою адміністративного
органу (наприклад, при інспекційній діяльності), або розгляду скарг в досудовому порядку.
Один такий закон дозволяє замінити (уніфікувати) різні, часто суперечливі, процедури
(порядки) у десятках різних законів та підзаконних актів. Тобто, замість використання багатьох
нормативних актів, процедурні положення викладаються в одному законодавчому акті, а окремі
закони можуть містити (у разі потреби) лише особливості для певних категорій справ/сфер. Таке
Детальніше про це див.: Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для
України / Автор-упорядник В. П. Тимощук. – К. : Факт, 2003. – С. 178–459.
2
Див. зокрема: Резолюція 77 (31) Комітету Міністрів Ради Європи «Про захист особи відносно актів адміністративних
органів» від 28 вересня 1977 р.; Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи №R (80) 2 «Шодо здійснення дискреційних
повноважень адміністративними органами» від 11 березня 1980 р.; Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи №R (87) 16
«Державам-членам щодо адміністративних процедур, які зачіпають велику кількість осіб» від 17 вересня 1987 р.
3
Див., наприклад: The Principles of Public Administration for European Neighbourhood Policy countries / Support for
Improvement in Governance and Management. – SIGMA. – Publications. – http://www.sigmaweb.org/publications/Principles%20
-ENP-Eng.pdf.
4
Див., наприклад: Оцінювання системи врядування (березень 2006 року) // SIGMA. – К. : Центр сприяння інституційному
розвитку державної служби, 2007. – С. 5.
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правове поле є зрозумілішим і для звичайного громадянина, і для іноземного інвестора, і для самої
публічної адміністрації.
В Україні ж тут залишаються суцільні прогалини. Наприклад, особі можуть зменшити розмір
пенсії, навіть не інформуючи її про наявність підстав для цього і не з’ясовуючи позиції громадянина.
Постійними є скандали при великих будівництвах на етапі як виділення земельної ділянки, так і
надання дозволів на будівельні роботи. Громадяни, права та законні інтереси яких зачіпаються
такими змінами (адже у них «відбирають» дитячі майданчики, зони відпочинку, гаражі тощо), не
залучаються до розгляду справ. В українському адміністративному законодавстві навіть немає такої
правової категорії як «заінтересовані особи» для таких справ.
Існує низка й інших прогалин включно із порядком перегляду (і скасування чи відкликання)
адміністративних рішень, відсутністю довіри до механізму адміністративного (досудового)
оскарження, недостатністю інструментів примусового виконання адміністративних рішень.
Прийняття ж якісного закону про загальну адміністративну процедуру дозволить:
1) забезпечити право особи бути вислуханою перед прийняттям несприятливого
адміністративного акта (що може дозволити змінити позицію органу або ж пояснити особі
необґрунтованість її запиту);
2) запровадити категорію «заінтересовані особи» в адміністративній процедурі та виписати
механізми захисту прав та законних інтересів цієї особи (це має запобігати конфліктам, сприяти
прийняттю збалансованих рішень тощо);
3) визначити особливості адміністративного провадження у справах з великою кількістю осіб
(це дасть можливість проводити ефективну процедуру, яка дозволить враховувати думку великого
кола заінтересованих осіб);
4) встановити обов’язок адміністративних органів мотивувати свої рішення та зазначати
порядок їх оскарження (це забезпечить законність схвалюваних рішень, а також покращить умови
правового захисту громадян і бізнесу);
5) встановити простіші правила щодо «представництва» в адміністративному провадженні
(зокрема, без нотаріально посвідченої довіреності представника);
6) встановити правила щодо неупередженості посадових осіб адміністративних органів та
порядку їх відводу/самовідводу;
7) встановити правило «мовчазної згоди» при отриманні погоджень і висновків від інших
адміністративних органів (це дозволить прискорити та раціоналізувати розгляд справ і прийняття
рішень);
8) встановити правило про набрання чинності адміністративним актом з моменту доведення
його до відома особи (осіб) і визначення порядку такого доведення (це сприятиме правовому
захисту приватних осіб);
9) створити нові умови для ефективного оскарження адміністративних актів в адміністративному
порядку (цей механізм може повернути довіру населення до досудових механізмів оскарження і
полегшити проблему перевантаженості адміністративних судів);
10) врегулювати питання відкликання (визнання недійсним) адміністративних актів
(це дозволить захистити як публічні інтереси в разі потреби у відкликанні чинних рішень
адміністративних органів, так і приватних осіб від свавілля цих органів);
11) врегулювати питання примусового виконання адміністративних актів (насамперед, для
ефективної діяльності публічної адміністрації).
Для публічних службовців таке регулювання також принесе додаткові переваги. Це і
впорядкування їх діяльності, і правовий захист (у разі наступного оскарження прийнятих рішень)
тощо. Проте, насамперед, це реальні умови для інтелігентної та приязної діяльності публічних
службовців, яка враховуватиме права та законні інтереси приватних осіб. Крім того, закони про
адміністративну процедуру є основою для ефективного судового контролю за діяльністю публічної
адміністрації.
Питання про необхідність прийняття окремого закону про загальну адміністративну процедуру
(тоді ще йшлося про Адміністративно-процедурний кодекс України) вперше поставлене 20 років
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тому – в Указі Президента «Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи
в Україні» від 22 липня 1998 р.1.
У 1999 році при МЮ утворено першу спеціальну робочу групу для підготовки цього
законопроекту. В цей період з боку авторитетних міжнародних організацій та провідних
аналітичних центрів все частіше почали надходити рекомендації щодо якнайшвидшого вирішення
цього питання. Так, здійснюючи оцінку системи врядування в Україні у 2006–2007 роках, фахівці
Програми SIGMA звертали увагу на необхідності розробки та прийняття в Україні закону про
загальну адміністративну процедуру2. Аналогічні рекомендації Україні надано й у 2007 році
представниками GRECO. Зокрема, у Оціночному звіті GRECO за результатами Спільних 1-го і
2-го раундів оцінювання України (GRECO Eval I/II Rep (2006) 2E) містилася рекомендація XIV, де
пропонувалося «встановити чіткі правила регулювання процесів управління і прийняття рішень, а
також чіткі положення щодо ієрархії різних юридичних норм і стандартів, які регулюють публічне
управління»3. Про це йшлося й у всіх наступних звітах цієї організації щодо стану виконання
Україною рекомендацій, сформульованих у цьому звіті.
Пізніше Уряд вніс в Парламент проект Адміністративно-процедурного кодексу України (реєстр.
№2789 від 18 липня 2008 р.), якому у 2009 році не вистачило лише кількох голосів для того, щоб
бути прийнятим у І читанні.
У 2012 році з боку Уряду здійснена «імітація» внесення проекту Адміністративно-процедурного
кодексу України (реєстр. №11472 від 3 грудня 2012 р.) в Парламент4 (внесений він 3 грудня 2012 р.,
тобто за кілька днів до завершення функціонування Уряду, а тому вже з 8 грудня цього ж року
автоматично вважався відкликаним; новий же Уряд, очолюваний все тим же М. Азаровим, цей
законопроект внести в Парламент «забув»).
Після зміни влади у 2014 році, робоча група МЮ вкотре активізувала зусилля. Було проведено
черговий раунд доопрацювання. Розробку та прийняття закону про загальну адміністративну
процедуру внесено до числа пріоритетних заходів як у межах українських документів державної
політики, так і в контексті міжнародних зобов’язань.
Так, про необхідність розробки та прийняття такого закону йдеться у нині чинних Коаліційній
угод, Програмі діяльності та Плані пріоритетних дій Уряду, Стратегії реформування державного
управління України на 2016–2020 роки та Плані щодо її реалізації, Антикорупційній стратегії на
2014–2017 роки та Державній програмі щодо її реалізації, а також інших програмних політичних
документах Уряду та Парламенту.
Зокрема, у розділі IV Стратегії реформування державного управління України на 2016–2020
роки зазначається, що:
- пріоритетом розвитку сфери надання адміністративних процедур і адміністративних послуг
є прийняття закону про загальну адміністративну процедуру згідно з європейськими стандартами і
поступове приведення окремих адміністративних послуг у відповідність з визначеними загальними
принципами. Закріплення на законодавчому рівні базових принципів і правил проведення
адміністративної процедури сприятиме правовій визначеності і наданню гарантії дотримання прав
громадян і юридичних осіб у разі, коли державні органи визначають їх права та обов’язки. Такі
принципи, як законність (прийняття рішень відповідно до законів та прийнятих для їх реалізації
підзаконних актів), встановлення істинних фактів, які є важливими для прийняття рішення,
право бути почутим, право на одержання письмового рішення з чітким зазначенням підстав для
його прийняття, на несудове оскарження, на поновлення процедур у певних випадках, на судове
1
Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні : Указ Президента України від 11 липня
1998 р. №810/98 / Президент України // Офіційний веб-сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/810/98.
2
Оцінювання системи врядування (березень 2006 року) // SIGMA. – К. : Центр сприяння інституційному розвитку
державної служби, 2007. – С. 15–16.
3
Оціночний звіт GRECO за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання України (GRECO Eval I/II Rep (2006)
2E) : затв. 19–23 березня 2007 року / GRECO // Сайт Міністерства юстиції України. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/
anti_corruption_grecorep.
4
Проект Адміністративно-процедурного кодексу України : картка законопроекту // Офіційний веб-сайт ВРУ. – Режим
доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44893.
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оскарження, є невід’ємними для функціонування сучасної системи державного управління, що
ґрунтується на верховенстві права;
- закон про адміністративну процедуру визначатиме принципи надання якісних адміністративних
послуг, орієнтованих на користувачів, вимоги до якості яких затверджуються КМ;
- законом про адміністративну процедуру будуть встановлені єдині принципи і правила ведення
адміністративних справ з передбаченням можливості спеціального регулювання в деяких випадках
для окремих сфер адміністрування та видів процедур. Галузеві закони будуть поступово приведені у
відповідність із загальними принципами, зокрема Законом «Про адміністративні послуги». Система
ліцензування та надання дозволів також буде інтегрована та приведена у відповідність з базовими
принципами і правилами проведення адміністративної процедури1.
Про необхідність прийняття загального закону про адміністративну процедуру йдеться й у
Контракті про розбудову держави з ЄС. У зв’язку з цим до експертизи законопроекту залучені
експерти Програми SIGMA. Ця програма, оцінюючи країни-кандидати на членство в ЄС, одним з
перших критеріїв перевіряє наявність такого закону.
Станом на кінець 2014 – початок 2015 років робочою групою при МЮ було завершено
підготовку відповідного законопроекту (на той момент загалом робота з перервами тривала вже 15
років). Тоді ж законопроект вперше отримав позитивний висновок Програми SIGMA без жодних
зауважень.
Утім, замість внесення законопроекту до Парламенту (за ініціативою Уряду), МЮ за власною
ініціативою вирішило його й надалі «доопрацьовувати». Протягом 2015–2016 років робоча група
вже практично не збиралася (ймовірно і через звільнення багатьох причетних до законопроекту
працівників МЮ – членів робочої групи, і через інші суб’єктивні чинники). Фактично робота
по доопрацюванню велася кількома особами, але без особливої зацікавленості з боку власне
Міністерства. Точніше цей стан можна охарактеризувати як зупинення роботи над законопроектом.
Однак згодом, на початку 2018 року, МЮ все ж вирішило наново утворити інклюзивну
робочу групу для доопрацювання цього законопроекту – під тиском європейського чинника
(і різних зобов’язань, і проектів МТД). За основу взято текст проекту Закону, що схвалений на
початку 2015 року Програмою SIGMA. З моменту утворення робочої групи у лютому 2018 року
і до моменту завершення її функціонування у грудні цього ж року, на базі МЮ відбулося близько
тридцяти робочих засідань. Члени робочої групи досягли узгодженої позиції щодо усіх положень
проекту: предмету регулювання та сфери дії закону, термінів та принципів адміністративної
процедури; учасників адміністративного провадження та осіб, які сприяють розгляду справи, їх
правосуб’єктності; положень щодо документування та строків адміністративного провадження;
адміністративного провадження за заявою особи та за ініціативою органу влади, основних вимог до
прийнятого адміністративного акта2 та ін. Вже 18 грудня 2018 р. Уряд схвалив на своєму засіданні
цей законопроект3 і 28 грудня 2018 р. його зареєстровано у ВР (реєстр. №9456)4. Тепер важливо,
щоб законопроект якомога швидше був ухвалений принаймні у першому читанні.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Станом на 20 лютого 2019 р. більшість процедурних елементів відносин органів влади з
громадянами в Україні або не регулюються законодавством взагалі, або регулюються підзаконними
Стратегія реформування державного управління України на 2016-2020 роки : схвалено розпорядженням КМ від 24 червня
2016 р. №474-р / КМ // Офіційний веб-сайт ВРУ. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/474-2016-%D1%80.
2
Світлана Глущенко презентувала перші результати опрацювання робочою групою при Мінюсті законопроекту «Про
адміністративну процедуру» // Сайт Міністерства юстиції України. – Режим доступу : https://minjust.gov.ua/news/ministry/svitlanagluschenko-prezentuvala-pershi-rezultati-opratsyuvannya-robochoyu-grupoyu-pri-minyusti-zakonoproektu-pro-administrativnuprotseduru.
3
Прийняття Закону «Про адміністративну процедуру» дозволить захистити громадян від свавілля чиновників, – Олександр
Саєнко // Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. – Режим доступу : https://www.kmu.gov.ua/ua/news/prijnyattyazakonu-pro-administrativnu-proceduru-dozvolit-zahistiti-gromadyan-vid-svavillya-chinovnikiv-oleksandr-sayenko
4
Проект Закону про адміністративну процедуру від 28 грудня 2018 р. №9456 [електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт
ВРУ. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65307.
1
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НПА. Винятки становить лише сегмент цих відносин, що регулюється нині чинними законами
«Про звернення громадян» та «Про адміністративні послуги».
2. Якісний проект Закону про адміністративну процедуру вже розроблено і схвалено Урядом.
Його прийняття як закону дозволить вирішити вищеназвані проблеми. Тому протягом березня – квітня
2019 року проект Закону «Про адміністративну процедуру» необхідно прийняти у першому читанні.
Для підготовки законопроекту до другого читання доцільно утворити робочу групу в профільному
парламентському комітеті, де детально опрацювати законопроект на парламентському рівні.
3. Одночасно із прийняттям Закону «Про адміністративну процедуру» необхідно:
- допомогти МЮ у підвищенні інституційної спроможності у питаннях загальної
адміністративної процедури через навчальні заходи для працівників цього міністерства (в т.ч.
навчальні візити), членів відповідної робочої групи, працівників Секретаріату КМ (в т.ч. політичного
рівня) тощо (зокрема, така допомога могла б надаватися з боку міжнародних організацій);
- розпочати підготовку навчальної програми щодо тематики загальної адміністративної
процедури для усіх державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування (МЮ,
НАДС);
- забезпечити організаційну та матеріальну підтримку з боку міжнародних організацій
щодо розробки, апробації та впровадження навчальних програм і заходів з тематики загальної
адміністративної процедури для широкого кола майбутніх користувачів (публічних службовців,
викладачів юридичних вузів, закладів з підготовки і підвищення кваліфікації для публічних
службовців, суддів тощо).
Протягом часу розгляду цього законопроекту Парламентом має бути забезпечено належну
інформаційну та адвокаційну кампанії, спрямовані на формування стійкого переконання (як у
населення, так і представників Парламенту) у потребі прийняття Закону «Про адміністративну
процедуру» (МЮ, Уряд, науковці та неурядові організації).

2.3.4. Державний фінансовий контроль та аудит (Д. Калмиков), зокрема:
• проведені Рахунковою палатою України заходи щодо контролю за формуванням та
використанням публічних фінансів, кількість виявлених порушень, у т.ч. тих, які можуть
бути пов’язані із корупційними правопорушеннями, кількість матеріалів, переданих до
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, результати їх розгляду;
• проведені Державною фінансовою інспекцією/Державною аудиторською службою
перевірки, кількість виявлених порушень, у т.ч. тих, які можуть бути пов’язані із корупційними
правопорушеннями, кількість матеріалів, переданих до спеціально уповноважених суб’єктів
у сфері протидії корупції, результати їх розгляду.
Згідно із законодавством на всіх стадіях бюджетного процесу здійснюються контроль за
дотриманням бюджетного законодавства, аудит та оцінка ефективності управління бюджетними
коштами (ч. 2 ст. 19 БК).
Контроль за дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного
і результативного управління бюджетними коштами та повинен забезпечувати:
1) оцінку управління бюджетними коштами (включаючи проведення державного фінансового
аудиту);
2) правильність ведення бухгалтерського обліку та достовірність фінансової і бюджетної
звітності;
3) досягнення економії бюджетних коштів, їх цільового використання, ефективності і
результативності в діяльності розпорядників бюджетних коштів шляхом прийняття обґрунтованих
управлінських рішень;
4) проведення аналізу та оцінки стану фінансової та господарської діяльності розпорядників
бюджетних коштів;
5) запобігання порушенням бюджетного законодавства та забезпечення інтересів держави у
процесі управління об’єктами державної власності;

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

181

6) обґрунтованість планування надходжень і витрат бюджету.
В Україні запроваджено два види фінансового контролю та аудиту: зовнішній і внутрішній.
Зовнішній контроль наразі забезпечується, передусім, Парламентом та Урядом, а внутрішній –
самими розпорядниками бюджетних коштів.
Зовнішній державний фінансовий контроль з боку Парламенту
З прийняттям Конституції державний фінансовий контроль від імені ВР покладено на Рахункову
палату (далі – РП). При цьому, згідно з первинною редакцією ст. 98 Конституції у 1996–2005 роках
РП була уповноважена здійснювати фінансовий контроль лише в частині використання коштів
Державного бюджету України.
Така ситуація у сфері державного фінансового контролю стала об’єктом критики як з боку
вітчизняних, так і зарубіжних експертів, які акцентували увагу на двох основних недоліках такого
підходу.
По-перше, наголошувалося на тому, що відповідно до вимог основоположних міжнародних
документів у сфері контролю публічних фінансів (зокрема, Лімської декларації керівних принципів
аудиту державних фінансів 1977 року) такий контроль і аудит має здійснюватися як щодо дохідної,
так і щодо видаткової частини Державного бюджету, а отже РП повинна мати контрольні
повноваження як в частині використання коштів Державного бюджету, так і в частині їх
надходження. Крім того, покладання цих повноважень саме на РП дозволило б забезпечити
право всього суспільства на отримання повної, прозорої та об’єктивної інформації щодо стану
національної економіки та державних фінансів.
По-друге, зверталася увага на те, що у низці міжнародних документів, що стосуються
державного фінансового контролю та аудиту, цілком справедливо визначено, що до всіх видів
публічних фінансів має застосовуватися як внутрішній, так і зовнішній фінансовий контроль
і аудит. При цьому зовнішній фінансовий контроль і аудит повинні здійснювати лише ті вищі
органи фінансового контролю, які є максимально незалежними від об’єктів аудиту та захищені від
зовнішнього впливу1.
В Україні ж органи влади АРК та місцеві державні адміністрації (надходження та витрати яких
є складовими місцевого бюджету) належали й належать до виконавчої гілки влади, яка формується
Президентом та Урядом2. За таких обставин Державна контрольно-ревізійна служба, яка діяла
у 1993–2010 роках при МФ і підпорядковувалася йому аж ніяк не могла бути незалежною при
здійсненні фінансового контролю за коштами місцевих бюджетів. Фактично така перевірка є нічим
іншим як одним із різновидів внутрішнього фінансового контролю.
Саме тому як українськими, так і зарубіжними експертами (зокрема, в межах Оціночного
звіту GRECO за результатами Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання України, а також у всіх
наступних звітах цієї організації про стан його виконання) пропонувалось фінансовий контроль за
одержанням і використанням коштів місцевих бюджетів покласти на РП або інший незалежний
орган, який зможе забезпечити при аудиті фінансової діяльності реалізацію таких же принципів
незалежності, прозорості і контролю, які реалізуються РП 3.
Див., зокрема, ст. 5 Лімської декларації керівних принципів контролю, прийнятої у 1977 році на ІХ Конгресі Міжнародної
організації вищих контрольних органів (далі – INTOSAI); положення Мексиканської декларації незалежності, прийнятої у 2007
році на ХІХ Конгресі INTOSAI; пункти 2.2.5.– 2.2.29. Стандартів з аудиту державних фінансів, розроблені INTOSAI.
1

Аналогічні положення закріплено й у Декларації про загальні принципи діяльності вищих органів фінансового
контролю держав-учасниць СНД, прийнятої 8 червня 2001 р. у м. Київ.

2
Зокрема, у первинній редакції ст. 118 Конституцій йшлося про те, що склад МДА формують голови МДА, які призначаються
на посаду і звільняються з посади Президентом за поданням Уряду. Голови МДА при здійсненні своїх повноважень відповідальні
перед Президентом та Урядом, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.
3
Зокрема, GRECO рекомендувала «розширити зовнішній незалежний аудит органів місцевої влади з метою його поширення
на всі види діяльності цих органів, а також забезпечити при аудиті використання таких же принципів незалежності, прозорості
і контролю, які застосовуються Рахунковою палатою» (рекомендація XVIII) (див.: Оціночний звіт GRECO за результатами
Спільних 1-го і 2-го раундів оцінювання України (GRECO Eval I/II Rep (2006) 2E) : затв. 19–23 березня 2007 р. / GRECO // Сайт
Міністерства юстиції України. – Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep).
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З набранням чинності Законом «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р.
№2222-IV РП отримала контрольні повноваження щодо надходження коштів Державного бюджету,
що означало суттєвий прогрес у цьому питанні. Проте, 30 вересня 2010 р. цей Закон визнано
неконституційним1, а тому ситуацію в цій сфері повернуто у попередній (вочевидь, незадовільний)
стан. Питання ж про фінансовий контроль з боку РП за одержанням і використанням коштів
місцевих бюджетів в цей період взагалі не ставилося.
19 вересня 2013 р. за ініціативою Президента (В.Ф. Януковича) Парламентом прийнято Закон
«Про внесення змін до статті 98 Конституції України» №586-VII, яким РП повернуто контрольні
повноваження щодо надходження коштів Державного бюджету (цей Закон набрав чинності 6
жовтня 2013 р.). Утім, повернення цих повноважень відбулося скоріше формально, ніж реально,
адже відповідних змін до чинного на той час Закону «Про Рахункову палату» не внесено. Відтак,
не внесено змін й у інше регулятивне законодавство. Виходить що право здійснювати контроль
за надходження коштів до Державного бюджету у РП було, але необхідного інструментарію
(регулятивного законодавства) – ні. Лише з набранням чинності 26 квітня 2015 р. Законом «Про
внесення змін до Закону «Про Рахункову палату» від 7 квітня 2015 р. №274-VIII аналогічні
положення закріплено й у Законі «Про Рахункову палату» (1996 року).
Утім, наведена вище законодавча проблема станом на 2014 рік була далеко не єдиною причиною
малоефективного фінансового контролю та аудиту за надходженням і використанням публічних
фінансів.
Тут важливо відзначити, що влада, сформована після Революції Гідності, продемонструвала
усвідомлення більшості цих проблем, адже у п. 2.6.4. Коаліційної угоди пообіцяла прийняти
новий Закон «Про Рахункову палату», який передбачатиме низку важливих і необхідних правових
механізмів для покращення діяльності РП. І цю обіцянку влада фактично виконала, адже 9 лютого
2015 р. Президент вніс в Парламент проект Закону «Про Рахункову палату», а вже 2 липня 2015 р.
цей законопроект прийнято в другому читанні і в цілому.
Новим Законом «Про Рахункову палату», який набрав чинності 9 серпня 2015 р., на принципово
новому рівні визначено повноваження та порядок діяльності РП; закріплено механізми, які
покликані забезпечити її організаційну та функціональну незалежність; встановлено заборону на
втручання ОДВ, ОМС, партій та інших суб’єктів в діяльність РП; більш якісно виписано порядок
реагування об’єктів контролю на рішення та рекомендації РП; передбачено проведення зовнішнього
аудиту РП та зовнішнього оцінювання її діяльності; запроваджено процедуру конкурсного відбору
кандидатів на посади членів РП, що має забезпечити прозорість їх призначення тощо.
Отже, цей Закон передбачає чимало новел, які, за умов належної імплементації, здатні суттєво
покращити стан із забезпеченням законності та прозорості публічних фінансів. Навіть діюче нині
керівництво РП у Звіті про діяльність РП у 2015 році відзначило, що з прийняттям нового Закону
«Про Рахункову палату» діяльність РП має стати більш прозорою і відкритою для громадськості, а
дієвість її контрольних заходів повинна принципово покращитися2.
У цілому ж наразі РП наділено правом здійснення фінансового контролю (аудиту) та аудиту
ефективності щодо:
- надходжень до державного бюджету податків, зборів, обов’язкових платежів та інших доходів,
включаючи адміністрування контролюючими органами таких надходжень;
- проведення витрат державного бюджету, включаючи використання бюджетних коштів на
забезпечення діяльності ВР, Президента, КМ, КС, ВС, вищих спеціалізованих судів, Уповноваженого
ВР з прав людини, Вищої ради правосуддя, ГП та інших органів, безпосередньо визначених
Конституції; використання коштів державного бюджету, наданих місцевим бюджетам та фондам
1
Рішення КС від 30 вересня 2010 р. №20-рп/2010 у справі №1-45/201 за конституційним поданням 252 народних депутатів
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції
України» від 8 грудня 2004 р. №2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін до Конституції України) / КС //
Офіційний веб-сайт ВР. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v020p710-10.
2
Звіт Рахункової палати України за 2015 рік / РП // Офіційний сайт РП. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/
doccatalog/document/16748714/Zvit_RP_2015.pdf. – С. 7.
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загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування; здійснення таємних
видатків державного бюджету;
- управління об’єктами державної власності, що мають фінансові наслідки для державного
бюджету, включаючи забезпечення відрахування (сплати) до державного бюджету коштів,
отриманих державою як власником таких об’єктів, та використання коштів державного бюджету,
спрямованих на відповідні об’єкти;
- надання кредитів з державного бюджету та повернення таких коштів до державного бюджету;
- операцій щодо державних внутрішніх та зовнішніх запозичень, державних гарантій,
обслуговування і погашення державного та гарантованого державою боргу;
- використання кредитів (позик), залучених державою до спеціального фонду державного
бюджету від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій, виконання
міжнародних договорів України, що призводить до фінансових наслідків для державного бюджету,
у межах, які стосуються таких наслідків;
- здійснення державних закупівель за рахунок коштів державного бюджету;
- виконання державних цільових програм, інвестиційних проектів, державного замовлення,
надання державної допомоги суб’єктам господарювання за рахунок коштів державного бюджету;
- управління коштами державного бюджету центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів;
- стану внутрішнього контролю розпорядників коштів державного бюджету;
- інших операцій, пов’язаних із надходженням коштів до державного бюджету та їх використанням;
- виконання кошторису доходів та витрат Національного банку України.
Крім того, новим Законом «Про Рахункову палату» передбачено й низку інших функцій РП, які
мають сприяти якнайкращому виконанню цим органів своїх функцій (див. пункти 2–15 ч. 1 ст. 7).
Важливо також відзначити, що наразі об’єктами контролю РП при виконанні своїх повноважень
є державні органи, ОМС, інші бюджетні установи, у тому числі закордонні дипломатичні установи
України, суб’єкти господарювання, громадські чи інші організації, фонди загальнообов’язкового
державного соціального і пенсійного страхування, НБ та інші фінансові установи.
Статтями 11–16 Закону «Про Рахункову палату» (2015 року) визначено особливості здійснення
державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту): а) щодо фінансування державного
бюджету, державного боргу і гарантованого державою боргу; б) щодо діяльності НБ та інших
фінансових установ; в) щодо виконання державного замовлення та здійснення державних
закупівель; г) суб’єктів господарювання, громадських чи інших організацій, які є одержувачами
коштів державного бюджету; д) трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами;
е) щодо таємних видатків державного бюджету.
Попри низку позитивних аспектів, новий Закон «Про Рахункову палату» (як і його попередник)
не наділяє РП повноваженнями щодо здійснення фінансового контролю та аудиту за коштами
місцевих бюджетів. Не створено й іншого незалежного органу, який би міг забезпечити необхідний
рівень незалежності та прозорості при здійсненні фінансового контролю та аудиту фінансової
діяльності місцевих органів влади. Таким чином, контроль і аудит за рухом цих коштів і надалі
здійснюватиметься виконавчою гілкою влади (Урядом через Державну аудиторську службу
України), що суперечить зазначеним вище європейським стандартам у цій сфері1.
1
Зокрема, у пунктах 32–33 П’ятого додаткового звіту про виконання рекомендацій Україною за результатами Спільних
Першого і Другого раундів оцінювання (затвердженого на 68-му пленарному засіданні GRECO, яке відбулось 15–19 червня
2015 року у м. Страсбург) GRECO нагадало, що головним аспектом у врахуванні рекомендації XVIII був наголос на більшій
прозорості та незалежності аудиту щодо всіх коштів місцевих органів влади, по аналогії із тим, як РП працює із питанням
бюджетного фінансування. Проте, Рекомендація не вимагала від РП виконувати цю функцію. Те, що було повідомлено в
даний час, не змінить багато чого в цьому відношенні, оскільки Державна фінансова інспекція (як і її попередник Державне
контрольно-ревізійне управління), яка відповідальна за проведення аудиту місцевих органів влади, є виконавчою гілкою влади.
Зазначений законопроект (йдеться про законопроект, який наразі став новим Законом «Про рахункову палату») також може
розширити повноваження державного аудиту, у тому числі щодо фінансування місцевих органів влади, але ці повноваження
все ще зводяться до державного фінансування таких органів. Таким чином, GRECO зазначає, що сьогоднішня ситуація багато
в чому залишається такою ж, якою була під час прийняття Звіту про виконання рекомендацій. GRECO робить висновок, що
Рекомендація XVIII не виконана (Режим доступу : http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep).
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У 2015–2018 роках тривалий час не вирішувалося питання щодо призначення нового складу
РП. Так, згідно з ч. 3 Прикінцевих та перехідних положень у двомісячний строк з дня набрання
чинності цим Законом (тобто, до 10 жовтня 2015 р.) ВР повинна була призначити новий склад РП
у порядку, встановленому цим Законом1.
Утім, новий склад РП не формувався понад два роки. Попри те, що Комітет ВР з питань
бюджету рік ще на початку 2016 р. передав Голові Парламенту документи щодо 28 осіб, які
відповідають вимогам ст. 20 Закону «Про Рахункову палату», питання про обрання членів РП на
розгляд Парламенту не ставилося.
Після неодноразових звернень громадськості та міжнародних інституцій Голова Парламенту
поставив в порядок денний на 23 березня 2017 р. вирішення питання про попереднє голосування
щодо складу РП. Але 22 березня 2017 р. це питання зняте з порядку денного і на наступний день не
розглядалося. Відтак, питання про новий склад РП відтерміноване на невизначений час2.
Лише 15 березня 2018 р. Парламент нарешті призначив новий склад РП у кількості 9 осіб,
Головою РП обрано Валерія Пацкана.
Переходячи до основних результатів контрольно-аналітичних та експертних заходів,
здійснюваних РП за останні роки відзначимо, що тут ми наведемо основні показники в цій сфері
за 2014–2017 роки3.
Зі звітності РП випливає, що у 2014 році нею здійснено 760 контрольно-аналітичних та
експертних заходів в межах яких перевірено 744 об’єкти. У ході проведення цих заходів аудиторами
РП виявлено порушень бюджетного законодавства, а також неефективного використання коштів
Державного бюджету та державних цільових фондів на загальну суму 22 млрд. 517 млн. грн. З цієї
суми:
- незаконне (у тому числі нецільове) використання коштів – 5 млрд. 252,8 млн. грн.;
- неефективне – 14 млрд. 319 млн. грн.;
- порушення адміністрування доходів – 2 млрд. 945,2 млн. грн.
У своєму звіті РП знову відзначила, що більшість порушень бюджетного законодавства
продовжують мати системний характер. Найбільш характерними за кількістю виявлених випадків
та обсягами порушень у 2014 році були такі порушення:
- планування з порушенням чинного законодавства та за відсутності правових підстав (1 млрд.
506,4 млн. грн. / 28,7%);
- використання коштів державного бюджету з порушенням чинного законодавства (869,5 млн.
грн. / 16,6%);
- порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (694,7
млн. грн. / 13,2%);
- незаконне збільшення обсягів дотацій та субвенцій (583,2 млн. грн. / 11,1%).
Найбільш характерними видами неефективного управління і використання державних коштів
та чисельними за кількістю виявлених випадків, як і в минулому році, були такі:
- неефективне використання коштів внаслідок необґрунтованих управлінських рішень (5 млрд.
678,9 млн. грн. / 39,7%);
- неефективне управління коштами через недоліки в плануванні (3 млрд. 667,1 млн. грн. /
25,6%);
- неефективне управління коштами, внаслідок чого їх повернуто до бюджету (3 млрд. 420,4
млн. грн. / 23,9%).
Основними порушеннями та недоліками при адмініструванні доходної частини державного
бюджету, виявленими у 2014 році, були:
1
Згідно з абз. 1 ч. 1 Прикінцевих та перехідних положень нового Закону «Про Рахункову палату варто» Голова та інші
члени РП, призначені на посади до набрання чинності цим законом, перебувають на посадах та виконують свої повноваження
до призначення ВР нового складу РП.
2
Детальніше про це див.: Таран В. Чому владі і опозиції не потрібна Рахункова палата / В. Таран // Інсайдер. – Режим
доступу : http://www.theinsider.ua/business/58d37982c52d2/.
3
Узагальненої інформації про діяльність РП у 2018 році ще немає.
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- недоплати до бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності об’єктів контролю
(1 млрд. 922,6 млн. грн. / 65,3%);
- несвоєчасне або не в повному обсязі перерахування до бюджету дивідендів за акціями, що
належать державі (596 млн. грн. / 20,2%);
- неналежний контроль податкових та митних органів (406 млн. грн. / 13,8%)1.
Найбільш характерні порушення бюджетного законодавства за напрямками та сферами
використання у 2014 році:
- культура та спорт (1,04 млрд. грн.)
- охорона здоров’я (1,1 млрд. грн.)
- державна підтримка енергетичного потенціалу країни та промисловості (0,64 млрд. грн.);
До числа найбільш характерних проявів неефективного управління і використання державних
коштів за напрямками та сферами використання у 2014 році належали:
- фінансування АПК, підтримка вітчизняного сільгоспвиробника та охорона земель державної
власності (4,8 млрд. грн.);
- підтримка інфраструктури та системи транспорту (4,8 млрд. грн.);
- державна підтримка енергетичного потенціалу країни та промисловості (2,3 млрд. грн.);
В 2014 році до ГП направлено 29 матеріалів, що вдвічі переважає аналогічні показники за
попередні роки2. Крім того, в цьому ж році за запитами СБ подано 11 матеріалів, за запитами
МВС – 5 матеріалів.
У 2015 році РП здійснено 702 контрольно-аналітичних та експертних заходів в межах яких
перевірено 627 об’єкти. Під час проведення цих заходів аудиторами РП виявлено порушень
бюджетного законодавства, а також неефективного використання коштів Державного бюджету та
державних цільових фондів на загальну суму 22 млрд. 652 млн. грн.
З цієї суми:
- незаконне (у тому числі нецільове) використання коштів – 6 млрд. 354 млн. грн.;
- неефективне – 6 млрд. 187 млн. грн.;
- порушення адміністрування доходів – 10 млрд. 111 млн. грн.
У цьому звіті РП вкотре звернула увагу на те, що більшість порушень бюджетного
законодавства продовжують мати системний характер.
Найбільш характерними за кількістю виявлених випадків та обсягами порушень у цьому році
були такі порушення:
- планування з порушенням чинного законодавства та за відсутності правових підстав (2 млрд.
137 млн. грн. / 33,6%);
- використання бюджетних коштів без належних нормативно-правових підстав (2 млрд. 68 млн.
грн. / 32,6%);
- використання коштів державного бюджету з порушенням чинного законодавства (883 млн.
грн. / 13,9%);
- порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (662 млн.
грн. / 10,4%).
Найбільш характерними видами неефективного управління і використання державних коштів
за обсягами та кількістю виявлених випадків у 2015 році були:
- неефективне управління коштами через недоліки в плануванні (2 млрд. 12 млн. грн. / 32,5%);
- неефективне управління коштами шляхом тривалого їх утримання без використання, а також
тривалого невикористання фінансування з держаного бюджету (1 млрд. 516 млн. грн. / 24,5%);
- неефективне управління коштами, внаслідок чого їх повернуто до державного бюджету (1
млрд. 26 млн. грн. / 16,6%);
1
Звіт Рахункової палати України за 2014 рік // Офіційний сайт РП. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/
document/16747166/zvit_2014.pdf. – С. 28–31.
2
Інформацію про те, які конкретно матеріали та щодо яких суб’єктів було направлено до ГП див.: Звіт Рахункової палати
України за 2014 рік // Офіційний сайт РП. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16747166/zvit_2014.
pdf. – С. 184–188.
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- неефективне використання коштів внаслідок необґрунтованих управлінських рішень (715 млн.
грн. / 11,6%)1.
Основними порушеннями та недоліками при адмініструванні доходної частини державного
бюджету, виявленими у 2015 році, були:
- недоплати до бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності об’єктів контролю
(9 млрд. 848 млн. грн. / 97,4%);
- неналежний контроль податкових та митних органів (231 млн. грн. / 2,3%).
Найбільш характерні порушення бюджетного законодавства за напрямками та сферами
використання у 2015 році:
- державна підтримка енергетичного потенціалу країни, промисловості та виробничої
інфраструктури (2,63 млрд. грн.);
- наука, освіта так культура (1,7 млрд. грн.)
- дотримання нормативно-правового забезпечення бюджетного процесу та стан державних
закупівель (0,48 млрд. грн.)
До числа найбільш характерних проявів неефективного управління і використання державних
коштів за напрямками та сферами використання у 2015 році належали:
- державна підтримка енергетичного потенціалу країни, промисловості та виробничої
інфраструктури (2,03 млрд. грн.);
- охорона НПС, екологічна безпека та запобігання надзвичайним ситуаціям (1,32 млрд. грн.);
- забезпечення діяльності та виконання повноважень державними органами (0,6 млрд. грн.);
Загалом у 2015 році до правоохоронних органів РП надіслано 36 матеріалів, що на 24% більше
від попереднього року. З них 27 матеріалів надіслано до ГП, а ще 15 – як відповідь на її запити2.
У 2016 році РП здійснила 642 контрольно-аналітичні та експертні заходів 644 об’єктів. Під
час проведення аудиторами Рахункової палати цих заходів виявлено, порушень бюджетного
законодавства, неефективного використання коштів Державного бюджету, а також порушень і
недоліків при адмініструванні доходів державного бюджету на загальну суму 16 млрд 963,1 млн грн.
Серед них:
- незаконне, у тому числі нецільове використання коштів становить 7 млрд 100 млн грн;
- неефективне – 4 млрд 133,1 млн грн;
- порушення адміністрування доходів – 5 млрд 730 млн гривень.
У Звіті вкотре наголошується, що більшість порушень бюджетного законодавства продовжують
мати системний характер.
Найбільш характерними за кількістю виявлених випадків та обсягами у звітному році були
порушення, які умовно можна класифікувати за такими узагальненими видами:
- використання бюджетних коштів без належних нормативно-правових підстав (3 млрд 424,5
млн грн);
- планування з порушенням чинного законодавства та за відсутності правових підстав (2 млрд
538,6 млн грн);
- використання коштів державного бюджету з порушенням чинного законодавства (785,4 млн
грн);
- порушення, пов’язані з неналежним веденням бухгалтерського обліку (145,4 млн грн);
- неефективне використання коштів на підготовку спеціалістів (72,4 млн грн);
- неефективне управління коштами через недоліки в плануванні (65,1 млн грн);
- неефективне управління коштами шляхом тривалого їх утримання без використання (52 млн
гривень).
- порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (125 млн
гривень).
Детальніше про це див.: Звіт Рахункової палати України за 2015 рік // Офіційний сайт РП. – Режим доступу : http://www.
ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748714/Zvit_RP_2015.pdf. – С. 27–29.
2
Про зміст цих матеріалів див.: Звіт Рахункової палати України за 2015 рік // Офіційний сайт РП. – Режим доступу : http://
www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748714/Zvit_RP_2015.pdf. – С. 293–298.
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Найбільш характерними видами неефективного управління і використання державних коштів
та численними за кількістю виявлених випадків, як і в минулому році, були:
- втрати бюджету внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських рішень (2 млрд 911,8
млн грн);
- неефективне управління коштами, внаслідок чого їх повернуто до бюджету (766,4 млн грн);
- неефективне управління майном шляхом його утримання без використання (96 млн грн);
- неефективне використання коштів на підготовку спеціалістів (72,4 млн грн);
- неефективне управління коштами через недоліки в плануванні (65,1 млн грн);
- неефективне управління коштами шляхом тривалого їх утримання без використання (52 млн
гривень).
Основними порушеннями та недоліками при адмініструванні дохідної частини державного
бюджету, виявленими у звітному році, були:
- недоплати до бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності об’єктів контролю
(4 млрд 63,6 млн грн);
- незастосування штрафних санкцій (590,4 млн грн);
- недосконалість нормативно-правових актів, що призводила до нарахування занижених сум
платежів до бюджету (422,4 млн грн); – неналежний контроль органів ДФС за своєчасністю,
достовірністю, повнотою нарахування податків і зборів (347,3 млн грн);
- неперерахування у дохід бюджету дивідендів, нарахованих на акції господарських товариств,
у статутних капіталах яких є державна власність (264,1 млн гривень).
Найбільш характерні порушення бюджетного законодавства за напрямами та сферами
використання у 2016 році:
- використання бюджетних коштів без належних нормативно-правових підстав (48,2%);
- планування з порушенням чинного законодавства та за відсутності правових підстав (35, 8%);
- використання коштів державного бюджету з порушенням чинного законодавства (11,1%);
- порушення, пов’язані з неналежним веденням бухгалтерського обліку (2%);
- порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт, послуг (1,8%).
За 2017 звітний період РП здійснено 638 контрольно-аналітичних та експертних заходів, в ході
яких перевірено 635 об’єктів.
Під час проведення аудиторами РП зазначених заходів виявлено порушень і недоліків при
адмініструванні доходів державного бюджету, а також порушень бюджетного законодавства (у тому
числі нецільового), неефективного використання коштів Державного бюджету, на загальну суму
23 млрд 32,4 млн гривень.
З цієї суми:
- порушення адміністрування доходів – 10 млрд 339 млн грн;
- порушення бюджетного законодавства, у тому числі нецільове використання коштів становлять
6 млрд 124,6 млн грн;
- неефективне – 6 млрд 568,8 млн гривень.
Аналіз контрольно-аналітичних заходів, проведених упродовж 2017 року, свідчить, що
більшість порушень бюджетного законодавства продовжують мати системний характер. Найбільш
характерними за кількістю виявлених випадків та обсягами порушень у звітному році були
порушення, які умовно можна класифікувати за такими узагальненими видами:
- використання коштів державного бюджету з порушенням чинного законодавства (2 млрд
494,9 млн грн);
- використання бюджетних коштів без належних нормативно-правових підстав (1 млрд
600,7 млн грн); – планування з порушенням чинного законодавства та за відсутності правових
підстав (1 млрд 517,4 млн грн);
- недотримання установлених порядку і термінів складання, затвердження і подання документів
(234,9 млн грн);
- порушення під час здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти (62,8 млн грн);
- порушення, пов’язані з неналежним веденням бухгалтерського обліку (52,5 млн гривень).
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Основними порушеннями та недоліками при адмініструванні дохідної частини державного
бюджету, виявленими у звітному році, були:
- недосконалість законодавства, що дає можливість господарюючим суб’єктам застосовувати
схеми мінімізації платежів до бюджету (4 млрд 823 млн грн);
- неналежний контроль органів державної фіскальної служби (2 млрд 949 млн грн);
- недоплати до бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності (2 млрд 253 млн
гривень).
Найбільш характерними видами неефективного управління і використання державних коштів
та чисельними за кількістю виявлених випадків, як і в минулому році, були такі:
- втрати бюджету внаслідок прийняття необґрунтованих управлінських рішень (4 млрд 2 млн грн);
- неефективне управління коштами шляхом тривалого їх утримання без використання (711,7
млн грн);
- неефективне управління коштами, внаслідок чого їх повернено до бюджету (584,5 млн грн);
- неефективне управління коштами через недоліки в плануванні (333,9 млн грн);
- неефективне використання коштів резервного фонду (300 млн грн);
- неефективне управління майном шляхом його утримання без використання (247,3 млн грн);
- неефективне використання коштів унаслідок необґрунтованих управлінських рішень (178,1
млн грн);
- неефективні витрати, пов’язані з розміщенням та виконанням державного замовлення (105,8
млн гривень).
Завершуючи огляд питань, пов’язаних з державним фінансовим контролем та аудитом варто
відзначити, що Парламент здійснює фінансовий контроль не лише через РП, а й безпосередньо
(здійснює загальний постійний контроль за виконанням Державного бюджету та найважливіших
загальнодержавних програм економічного, соціального і національно-культурного розвитку
України; контролює всі стадії бюджетного процесу; заслуховує звіти про виконання Державного
бюджету тощо), за допомогою Комітету з питань бюджету (контроль за додержанням законів
та інших актів, які вона приймає, за виконанням загальнодержавних програм і бюджету тощо), а
також за необхідності може створювати тимчасові контрольні, ревізійні, слідчі комісії з будь-якого
питання в цій сфері.
Зовнішній державний фінансовий контроль з боку Уряду
У 1993–2010 роках державний фінансовий контроль з боку Уряду здійснювала Державна
контрольно-ревізійна служба, яка діяла при МФ і підпорядковувалася йому.
При цьому у 2000 році Головному контрольно-ревізійному управлінню України надано статус
ЦОВВ, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю
за використанням відповідно до законодавства підприємствами, установами і організаціями,
незалежно від форми власності, відомчої належності та підпорядкованості, коштів бюджетів
усіх рівнів та позабюджетних фондів, збереженням державного і комунального майна, веденням
бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
У 2010 році відповідно до Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади» від 9 грудня 2010 р. №1085/2010 Головне контрольно-ревізійне управління
України реорганізовано у Державну фінансову інспекцію України (далі – ДФІ).
28 жовтня 2015 р. ДФІ реорганізовано шляхом перетворення у Державну аудиторську службу
України (далі – ДАС) як ЦОВВ, діяльність якого спрямовується та координується Урядом через
Міністра фінансів. Саме ця служба на сьогодні і є тим органом державного фінансового контролю,
про який йдеться у Законі «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в
Україні».
Головними завданнями ДАС є здійснення державного фінансового контролю за використанням
і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю
визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов’язань, ефективним використанням коштів
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і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності в підконтрольних
установах1, за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного
і місцевих бюджетів, дотриманням законодавства про державні закупівлі, діяльністю суб’єктів
господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до
підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
На сьогодні, державний фінансовий контроль ДАС забезпечує через проведення:
1) державного фінансового аудиту2;
2) перевірки державних закупівель3;
3) інспектування4.
Порядок проведення цих процедур наразі визначено приписами Порядку проведення
Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного
фінансового аудиту окремих господарських операцій, затвердженого постановою КМ від 25 червня
2014 р. №214, а також Порядку проведення перевірок державних закупівель Державною фінансовою
інспекцією та її територіальними органами, затвердженого постановою КМ від 1 серпня 2013 р.
№631.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю
в Україні» ДАС здійснює державний фінансовий контроль за:
- виконанням функцій з управління об’єктами державної власності;
- цільовим використанням коштів державного і місцевих бюджетів;
- цільовим використанням і своєчасним поверненням кредитів (позик), одержаних під державні
(місцеві) гарантії;
- складанням бюджетної звітності, паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання
(у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі), кошторисів та інших
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету;
- станом внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у розпорядників бюджетних коштів;
- усуненням виявлених недоліків і порушень;
За для успішної реалізації цих функцій йому надається низка повноважень, визначених у ст. 10
Закону «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»5.
1
Міністерствах та інших ОВВ, державних фондах, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування,
бюджетних установах і суб’єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та
організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та
фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який
перевіряється) державне чи комунальне майно.
2
Державний фінансовий аудит – це різновид державного фінансового контролю, який полягає у перевірці та аналізі
органом державного фінансового контролю фактичного стану справ щодо законного та ефективного використання державних
чи комунальних коштів і майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку і достовірності
фінансової звітності, функціонування системи внутрішнього контролю. Результати державного фінансового аудиту та їх оцінка
викладаються у звіті.
3
Перевірка державних закупівель – це різновид державного фінансового контролю, який полягає у документальному та
фактичному аналізі дотримання підконтрольними установами законодавства про державні закупівлі та проводиться органом
державного фінансового контролю на всіх стадіях державних закупівель.
4
Інспектування – це різновид державного фінансового контролю, який здійснюється у формі ревізії та полягає у
документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності підконтрольної
установи, яка повинна забезпечувати виявлення наявних фактів порушення законодавства, встановлення винних у їх допущенні
посадових і матеріально відповідальних осіб.
5
Зокрема, перевіряти грошові, бухгалтерські та інші документи; безперешкодного доступу в приміщення; залучати
на договірних засадах кваліфікованих фахівців для проведення перевірок; вимагати від керівників підконтрольних установ
проведення інвентаризацій основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; при проведенні ревізій
вилучати копії фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які свідчать про порушення; проводити зустрічні
звірки; одержувати від НБ та його установ, банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки
про банківські операції та залишки коштів на рахунках; одержувати письмові пояснення з питань, які виникають у ході
здійснення державного фінансового контролю; пред’являти обов’язкові до виконання вимоги щодо усунення виявлених
порушень законодавства, вилучати в судовому порядку до бюджету виявлені ревізіями приховані і занижені валютні та інші
платежі, ставити перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування; накладати
адміністративні стягнення; звертатися до суду в інтересах держави; порушувати питання про притягнення до дисциплінарної
відповідальності осіб, винних у допущених порушеннях.
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У 2014 році органами ДФІ проведено загалом понад 23,8 тис. контрольних заходів на понад
21,3 тис. підконтрольних об’єктів. Проведені контрольні заходи вкотре засвідчили, що і в 2014 році
досить розповсюдженою була негативна практика використання державних ресурсів з порушеннями
законодавства1.
Загальна сума виявлених втрат фінансових і матеріальних ресурсів збільшилась: якщо у 2012
та 2013 році вона становила близько 3,7 млрд. грн., то у 2014 році зросла вдвічі і склала майже
7,6 млрд. грн.
Динаміка обсягів порушень, що призвели до втрат ресурсів, виявлених
органами Держфінінспекції протягом 2012-2014 років, млн грн
3 888,1
2012 рік

2013 рік

2014 рік

3 159,4

2 486,3
2 068

1 276,0
813,6
315,2
112,4 128,7 160,5

Недоотримання
фінансових ресурсів

Нецільові витрати
державних ресурсів

Незаконні витрати
ресурсів

216,5 301,6

Недостачі ресурсів

Внаслідок неправомірних дій окремих керівників, реалізації товарів, робіт, послуг за
заниженими цінами, безоплатного надання в оренду природних і матеріальних ресурсів тощо
бюджетами усіх рівнів, бюджетними установами та організаціями, підприємствами втрачена
можливість отримати належні їм доходи в сумі понад 3,1 млрд. грн., у тому числі бюджетами –
більше 370,6 млн. грн.
Майже на 4 тисячах підприємств, в установах і організаціях встановлено понад 4,4 млрд.
грн. незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат та недостач матеріальних і
фінансових ресурсів (у тому числі понад 1,7 млрд. грн. – по операціях з бюджетними коштами).
Основними причинами порушень фінансово-бюджетної дисципліни, за твердженням ДФІ, є
низька якість внутрішнього контролю та безвідповідальне ставлення з боку багатьох розпорядників
бюджетних коштів та керівників підприємств, установ і організацій.
Для належного реагування на факти порушень до правоохоронних органів у 2014 році передано
майже 2,2 тис. ревізійних матеріалів. За результатами розгляду матеріалів контрольних заходів
протягом звітного року розпочато майже 1,5 тис. досудових розслідувань (у 2013 році цей показник
був майже вдвічі більшим – 2,7 тис. досудових розслідувань).
У 2014 році за порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності (за
статтями 164-2, 166-6, 164-12 та 164-14 КУпАП) загалом притягнуто понад 15,4 тис. посадових осіб
на загальну суму адміністративних штрафів 4,1 млн. грн. (для порівняння – у 2013 році до такої
відповідальності притягнуто 23,4 тис. посадових осіб на загальну суму адміністративних штрафів
майже 6,5 млн. грн.)
Крім того, за результатами діяльності ДФІ у 2014 році:
При цьому якщо у 2011 – 2013 роках органами ДФІ щороку охоплювалось контролем в середньому 544 млрд. грн.
фінансових та матеріальних ресурсів, то у 2014 році було перевірено використання понад 1053,2 млрд. грн. або майже вдвічі
більше. В розрахунку ж на 1 перевірений об’єкт відповідний показник зріс майже в 1,3 рази – з 38,6 млн. грн. у 2011 році до
49,4 млн. грн. у 2014 році.
1
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- звільнено із займаних посад 584 посадові особи (що вдвічі менше від попереднього року);
- подано до суду в інтересах держави 918 (у 2013 році – 1,2 тис.) позовів на суму понад 1,3 млрд.
грн. (у 2013 році – на суму понад 1,2 млрд. грн.);
- ініційовано 788 цивільних позовів перед органами прокуратури, об’єктом контролю або його
органом управління, іншим державним органом;
- понад 6,5 тисяч інформацій про результати контрольних заходів, за результатами розгляду
яких прийнято майже 5,1 тис. управлінських рішень;
- надано понад 2 тис. пропозицій (за результатами проведених у 2014 році аудитів), з яких
більше 1,5 тисячі враховано (74,5%) та прийнято 524 управлінських рішення1.
У 2015 році органами ДФІ/ДАС проведено понад 4 тис. контрольних заходів на понад 3,6 тис.
об’єктах контролю. Проведені контрольні заходи знову ж таки засвідчили, що і надалі залишається
досить розповсюдженою негативна практика використання державних ресурсів з порушеннями
законодавства.
При цьому у 2015 році перевірено використання близько 754,3 млрд. грн., що в півтора рази
менше за попередній рік (у 2014 році цей показник складав 1053,2 млрд. грн.). Динаміка виявлених
порушень також почала стрімко падати (див. діаграму нижче).
Динаміка обсягів порушень, що призвели до втрат ресурсів,
виявлених органами Держфінінспекції протягом 2013-2015 років, млн грн
3 888,1
2013 рік

2014 рік

2015 рік

3 159,4
2 737,2

2 068,0

1 276,0
790,5
216,5 301,6 260,6

128,7 160,5 82,1

Недоотримання
фінансових ресурсів

Нецільові витрати
державних ресурсів

Незаконні витрати
ресурсів

Недостачі ресурсів

В цьому році внаслідок неправомірних дій окремих керівників, реалізації товарів, робіт, послуг
за заниженими цінами, безоплатного надання в оренду природних і матеріальних ресурсів тощо
бюджетами усіх рівнів, бюджетними установами та організаціями, підприємствами втрачена
можливість отримати належні їм доходи в сумі понад 790,5 млн. грн. (у тому числі бюджетами –
більше 547 млн. грн.), що становить 20,4% від загальних втрат.
Майже на 3,0 тисячах підприємств, в установах і організаціях встановлено майже 3,1 млрд.
грн. незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат та недостач матеріальних і
фінансових ресурсів (у тому числі понад 1,0 млрд. грн. – по операціях з бюджетними коштами), що
становить 73% від загальних втрат.
Для належного реагування на факти порушень до правоохоронних органів у 2015 році
передано майже 2 тис. ревізійних матеріалів. За результатами розгляду матеріалів контрольних

Більш детальну інформацію про діяльність ДФІ в 2014 році див: Звіт про результати роботи Державної фінансової
інспекції України та її територіальних органів за 2014 рік / ДАС // Офіційний сайт ДАС. – Режим доступу : http://www.dkrs.
gov.ua/kru/uk/publish/article/115346.
1
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заходів протягом звітного року розпочато понад 1 тис. досудових розслідувань. Утім, не можна не
відзначити подальше падіння показників у цій сфері (див. діаграму нижче).
Динаміка передачі матеріалів контрольних заходів, проведених органами ДФІ/ДАС,
до правоохоронних органів протягом 2013-2015 років
2 659

2 613

2 182
1 952
2013 рік
2014 рік

1 465

2015 рік
1 053

Кількість переданих
Кількість розпочатих досудових
до правоохоронних органів розслідувань за матеріалами
матеріалів контрольних
проведених контрольних
заходів
заходів

При цьому відсоток кількості розпочатих досудових розслідувань до кількості переданих до
правоохоронних органів також почав стрімко падати та у 2015 році становив лише 54%.
У 2015 році за порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності (за
статтями 164-2, 166-6, 164-12 та 164-14 КУпАП) загалом притягнуто понад 10,2 тис. посадових
осіб на загальну суму адміністративних штрафів майже 2,6 млн. грн. Це означає, що й цей показник
продовжував й надалі зменшуватися (у порівнянні з 2013 роком вдвічі)1.
Крім того, за результатами діяльності ДФІ у 2015 році:
- звільнено із займаних посад 265 посадових осіб (що вдвічі менше від попереднього року та в
чотири рази менше від 2013 року);
- подано до суду в інтересах держави 576 (у 2013 році – 1,2 тис.; у 2014 році – 918) позовів на
суму понад 814 млн. грн. (у 2013 році цей показник складав понад 1,2 млрд. грн., а у 2014 році –
понад 1,3 млрд. грн.);
- подано майже 3,5 тисячі висновків та пропозицій щодо застосування фінансових санкцій;
- понад 3,8 тис. (у 2014 році – 6,5 тис.) інформацій про результати контрольних заходів, за
результатами розгляду яких прийнято понад 3,1 тис. (у 2014 році – 5,1 тис.) управлінських рішень;
- надано майже 1,4 тис. (у 2014 році – 2 тис.) пропозицій (за результатами проведених у 2015
році аудитів), з яких майже 1,2 тисячі враховано (79,2%) та прийнято 343 (у 2014 році – 524)
управлінських рішення2.
У 2016 році ДАС проведено загалом майже 2,7 тис. контрольних заходів на понад 2,4 тис.
об’єктах контролю. Таким чином, цей показник продовжив зменшуватися (зокрема, у порівнянні з
2014 роком цей показник знизився у 9 разів).
Загалом за цей рік перевірено використання менше 465,4 млрд. грн., що є найнижчим
показником загального охоплення контролем цим органом за останні п’ять років (наприклад, у

1
У 2013 році до такої відповідальності було притягнуто 23,4 тис. посадових осіб на загальну суму адміністративних
штрафів майже 6,5 млн. грн.; у 2014 – 15,4 тис. посадових осіб на загальну суму адміністративних штрафів 4,1 млн. грн.
2
Більш детальну інформацію про діяльність ДФІ/ДАС в 2015 році див.: Звіт про результати роботи Державної фінансової
інспекції України та її територіальних органів за 2015 рік // Офіційний сайт ДАС. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/
uk/publish/article/122325.
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2014 році цей показник складав 1053,2 млрд. грн.). Динаміка виявлених ДАС порушень у цьому
році продовжила падати (див. діаграму нижче).
Динаміка обсягів порушень, що призвели до втрат ресурсів, виявлених органами
Держаудитслужби (Держфінінспекції) протягом 2014-2016 років, млн грн
3 888,1
2014 рік

2015 рік

2016 рік

3 159,4
2 737,2

1 298,1
1 071,0
790,5
301,6 260,6

160,5 82,1 163,4

Недоотримання
фінансових ресурсів

Нецільові витрати
державних ресурсів

80,1

Незаконні витрати
ресурсів

Недостачі ресурсів

Загалом за результатами ревізій та перевірок у 2016 році виявлено втрат фінансових і
матеріальних ресурсів на суму понад 2,6 млрд. грн. Зокрема, внаслідок неправомірних дій окремих
керівників, реалізації товарів, робіт та послуг за заниженими цінами, безоплатного надання в
оренду природних і матеріальних ресурсів тощо бюджетами усіх рівнів, бюджетними установами
та організаціями, підприємствами втрачена можливість отримати належні їм доходи в сумі
майже 1,3 млрд. грн. (у тому числі бюджетами – більше 440,2 млн. грн.). На понад 1,9 тис. об’єктів
контролю встановлено більше 1,3 млрд. грн. незаконних і не за цільовим призначенням проведених
витрат та недостач матеріальних і фінансових ресурсів (у т.ч. майже 780,4 млн. грн. – по
операціях з бюджетними коштами).
Структура порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів,
виявлених органами Держаудитслужби за 2016 рік

41,0%

49,7%

6,2%

3,1%

Недоотримання фінансових ресурсів
Незаконні витрати ресурсів
Не за цільовим призначенням проведені витрати
Недостачі коштів і матеріальних цінностей

Найбільш масштабними та розповсюдженими фінансовими порушеннями, які призвели в 2016
році до втрат ресурсів, були:
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- реалізація суб’єктами господарювання товарів, робіт чи послуг (крім користування, оренди)
безоплатно або за заниженими цінами (майже 351,8 млн. грн.);
- незаконні витрати внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт та/або наданих
послуг, а також завищення кількості чи вартості придбаних товарів (264,6 млн. грн.);
- ненарахування і неперерахування (неповне перерахування) надходжень до загального та
спеціального (крім спецфонду бюджетних установ) фондів бюджету (майже 206,6 млн. грн.);
- ненарахування та неперерахування державними та комунальними підприємствами частини
прибутку до бюджету (понад 156,9 млн. грн.);
- незаконні виплати фізичним особам (компенсацій, допомоги, пільг та субсидій, пенсій,
стипендій), в тому числі які не мали права на їх отримання або у завищених розмірах (понад 148,9
млн. грн.)1.
Основними причинами таких порушень (як всі останні роки) представники ДАС називають
низьку якість внутрішнього контролю та безвідповідальне ставлення з боку багатьох розпорядників
бюджетних коштів та керівників підприємств, установ і організацій.
Для належного реагування на факти порушень до правоохоронних органів у 2016 році передано
понад 1,4 тис. ревізійних матеріалів, за результатами розгляду яких у 2016 році розпочато 669
досудових розслідувань. Таким чином, у 2016 році обидва ці показники продовжили неухильно
зменшуватися (див. діаграму).
Динаміка передачі матеріалів контрольних заходів, проведених органами ДФІ/ДАС,
до правоохоронних органів протягом 2013-2016 років
2 659

2 613

2 182
1 952
2013 рік
2014 рік

1 451

1 465

2015 рік
2016 рік

1 053
669

Кількість переданих
Кількість розпочатих досудових
до правоохоронних органів розслідувань за матеріалами
матеріалів контрольних
проведених контрольних
заходів
заходів

При цьому співвідношення кількості розпочатих досудових розслідувань до кількості переданих
до правоохоронних органів матеріалів ревізій також продовжив зменшуватися та у 2016 році вже
становив лише 46,1%.
У 2016 році за порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності (за
статтями 164-2, 166-6, 164-12 та 164-14 КУпАП) загалом притягнуто понад 5,4 тис. посадових осіб
на загальну суму адміністративних штрафів майже 1,8 млн. грн. Отже, і цей показник продовжує з
кожним роком зменшуватися (у порівнянні з 2013 роком вже в чотири рази)2.

1
Більш детально про найбільш поширені прояви фінансових порушень див.: Звіт про результати роботи Державної
аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних підрозділів та управлінь за 2016 рік (Том 1) // Офіційний сайт
ДАС. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/128466.
2
У 2013 році до такої відповідальності було притягнуто 23,4 тис. посадових осіб на загальну суму адміністративних
штрафів майже 6,5 млн. грн., а у 2014 – 15,4 тис. посадових осіб на загальну суму адміністративних штрафів 4,1 млн. грн.
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Крім того, за результатами діяльності ДФІ у 2016 році:
- притягнуто до дисциплінарної відповідальності 1081 осіб, з яких 134 звільнено із займаних
посад (що вдвічі менше від попереднього року, у чотири рази менше від 2014 року та у 13 разів – у
порівнянні з 2013 роком);
- подано до суду в інтересах держави 143 (у 2013 році – 1,2 тис.; у 2014 році – 918; у 2015
році – 576) позовів на суму понад 62,2 млн. грн. (наприклад, у 2013 році цей показник був у 20
разів вищим);
- подано майже 1,7 тисячі висновків та пропозицій щодо застосування фінансових санкцій (це,
навіть, вдвічі менше у порівняні з 2015 роком);
- понад 2,6 тис. (наприклад, у 2014 році – 6,5 тис.) інформацій про результати контрольних
заходів, за результатами розгляду яких прийнято майже 2,2 тис. (у 2014 році – 5,1 тис.) управлінських
рішень;
- надано понад 1,2 тис. (наприклад, у 2014 році – 2 тис.) пропозицій (за результатами проведених
у 2016 році аудитів), з яких понад 1,1 тисячі враховано (93,3%) та прийнято 272 (у 2014 році – 524)
управлінських рішення1.
Таким чином, у 2016 році всі ключові показники діяльності ДАС неухильно продовжували
зменшуватися.
Протягом звітного 2017 року органами ДАС проведено загалом майже 2,2 тис. контрольних
заходів на 1,6 тис. підприємствах, в установах та організаціях. Проведені контрольні заходи
засвідчили, що і надалі залишається досить розповсюдженою негативна практика використання
державних ресурсів з порушеннями законодавства. У 2017 році перевірено використання понад
428,6 млрд грн. В розрахунку ж на 1 перевірений об’єкт відповідний показник зріс в 4,8 раза – з
майже 49,4 млн грн у 2014 році до 235,9 млн грн у 2017 році. Загалом за результатами ревізій
та перевірок виявлено втрат фінансових і матеріальних ресурсів на майже 2,3 млрд гривень.
Динаміка виявлених ДАС порушень продовжила падати (див. діаграму нижче).
Динаміка обсягів порушень, що призвели до втрат ресурсів, виявлених органами
Держаудитслужби (Держфінінспекції) протягом 2015-2017 років, млн грн
2 737,2
2015 рік

2016 рік

2017 рік

1 298,1
1 071,0 1 122,6
790,5
642,9

82,1

Недоотримання
фінансових ресурсів

163,4

260,6
81,1

Нецільові витрати
державних ресурсів

80,1

Незаконні витрати
ресурсів

24,1

Недостачі ресурсів

Зокрема, внаслідок неправомірних дій окремих керівників, реалізації товарів, робіт та послуг
за заниженими цінами, безоплатного надання в оренду природних і матеріальних ресурсів тощо
бюджетами усіх рівнів, бюджетними установами та організаціями, підприємствами втрачена
Більш детальну інформацію про діяльність ДАС в 2016 році див: Звіт про результати роботи Державної аудиторської
служби України, її міжрегіональних територіальних підрозділів та управлінь за 2016 рік (Том 1) // Офіційний сайт ДАС. – Режим
доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/128466.
1
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можливість отримати належні їм доходи в сумі майже 642,9 млн грн, у тому числі бюджетами –
близько 301,6 млн гривень. На майже 1,5 тис. підприємств, в установах і організаціях встановлено
більше 1,6 млрд грн незаконних і не за цільовим призначенням проведених витрат та недостач
матеріальних і фінансових ресурсів, у тому числі майже 818,0 млн грн – по операціях з бюджетними
коштами.
Структура порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів,
виявлених органами Держаудитслужби за 2017 рік

60,0%
34,4%

4,3% 1,3%
Недоотримання фінансових ресурсів
Незаконні витрати ресурсів
Не за цільовим призначенням проведені витрати
Недостачі коштів і матеріальних цінностей

Найбільш масштабними та розповсюдженими фінансовими порушеннями, які призвели до
втрат ресурсів, є:
- незаконні витрати внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт та/або наданих
послуг, а також завищення кількості чи вартості придбаних товарів – 435,7 млн грн;
- використання грошових кредитів, позик міжнародних фінансових організацій, отриманих під
гарантію Уряду України, всупереч їх цільовому призначенню – майже 410,5 млн грн;
- ненарахування і неперерахування (неповне перерахування) надходжень до загального та
спеціального (крім спецфонду бюджетних установ) фондів бюджету – майже 144,8 млн грн1.
Основними причинами таких порушень є низька якість внутрішнього контролю та
безвідповідальне ставлення з боку багатьох розпорядників бюджетних коштів та керівників
підприємств, установ і організацій.
Так, для належного реагування на факти порушень до правоохоронних органів у 2017 році
передано майже 1,3 тис. ревізійних матеріалів. За результатами розгляду матеріалів контрольних
заходів протягом звітного року розпочато 577 досудових розслідувань, крім того долучено до
кримінальних проваджень 696 матеріалів заходів державного фінансового контролю (див. діаграму).

Більш детально про найбільш поширені прояви фінансових порушень див.: Звіт про результати роботи Державної
аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних підрозділів та управлінь за 2017 рік (Том 1) / ДАС // Офіційний
сайт ДАС. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/article/132210
1
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Стан взаємодії органів державного фінансового контролю з правоохоронними
органами протягом 2015-2017 років
1 952

1 451
2015 рік
2016 рік
2017 рік

1 263
1 053
761

696

669
577

531

Кількість переданих
Кількість розпочатих досудових
Кількість долучених
до правоохоронних органів розслідувань за матеріалами матеріалів до кримінальних
матеріалів контрольних
проведених контрольних
проваджень
заходів
заходів

При цьому відсоток кількості розпочатих досудових розслідувань до кількості переданих
до правоохоронних органів матеріалів ревізій становить 45,7 %, а з урахуванням долучених
матеріалів заходів державного фінансового контролю до існуючих кримінальних проваджень таке
співвідношення становить 100,8 %.
У 2017 році за порушення фінансової дисципліни до адміністративної відповідальності (за
статтями 164-2, 166-6, 164-12 та 164-14 КУпАП) загалом притягнуто понад 4,1 тис. посадових осіб
на загальну суму адміністративних штрафів більше 1,1 млн гривень.
Крім того, за результатами діяльності ДАС у 2017 році:
- притягнуто до дисциплінарної відповідальності 845 посадових осіб (у 2016 році – 1081), з
яких 141 – звільнено із займаних посад, до матеріальної відповідальності – 583 особи;
- пред’явлено до суду в інтересах держави 74 позови (у 2015 році – 576, у 2016 – 143) на суму
близько 28,0 млн грн;
- подано майже 1,3 тис. висновків та пропозицій щодо застосування фінансових санкцій (у
2016 – 1,7 тисяч висновків);
- направлено 2,0 тис. (наприклад, у 2014 – 6,5 тис., а у 2016 – 2,6 тис.) інформацій про результати
заходів державного фінансового контролю, за результатами розгляду яких прийнято понад 1,5 тис.
(у 2016 – 2,2 тис.) управлінських рішень;
- за результатами проведених аудитів органами ДАС надано майже 3,2 тис. (у 2016 – 1,2 тис., а
у 2014 – 2 тис.) пропозицій, з яких близько 1,9 тис. враховано (або 59,8 відсотка) та прийнято 424
управлінських рішення.
Таким чином, більшість ключових показників діяльності ДАС продовжували зменшуватися.
За січень – вересень 2018 року проведено загалом понад 1,1 тис. заходів державного
фінансового контролю (в тому числі 890 планових та 220 позапланових ревізій та перевірок), з
яких 1,1 тис. ревізій певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності
та 2 перевірки закупівель. Порушення фінансово-господарської дисципліни виявлено на понад 1,0
тис. підприємствах, в установах та організаціях.
Загалом протягом січня – вересня 2018 року на 977 підприємствах, в установах і організаціях
усіх форм власності за результатами ревізій та перевірок виявлено порушення, які призвели до втрат
фінансових і матеріальних ресурсів, на загальну суму понад 2,0 млрд грн, з них при використанні
державних ресурсів – на суму близько 1,6 млрд грн, комунальних ресурсів – на суму майже 425,5
млн гривень.
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При цьому за результатами проведених ревізій в бюджетних установах та організаціях виявлено
порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, на суму понад 631,5 млн
грн, в тому числі обсяг порушень з коштами державного бюджету становив більше 365,8 млн грн,
з коштами місцевих бюджетів – майже 229,9 млн гривень.
Незаконне, нецільове витрачання коштів і матеріальних цінностей, а також їх недостачі
встановлено на 951 об’єкті контролю на загальну суму майже 1,2 млрд грн (або 57,6 % від загальної
суми виявлених порушень, що призвели до втрат).
Найбільш масштабними та розповсюдженими фінансовими порушеннями, які призвели до
втрат ресурсів, є:
- реалізація суб’єктами господарювання товарів, робіт чи послуг безоплатно або за заниженими
цінами – понад 519,3 млн грн;
- списання коштів на видатки/витрати без отримання товарів, робіт чи послуг або в обсягах,
вищих від їх фактичної вартості – понад 401,9 млн грн;
- незаконні витрати внаслідок оплати завищеної вартості виконаних робіт та/або наданих
послуг, а також зайві виплати внаслідок завищення кількості чи вартості придбаних товарів – 290,4
млн грн1.
Структура порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів,
виявлених органами Держаудитслужби за січень-вересень 2018 року

51,7%

42,4%

2,4%
3,5%
Недоотримання фінансових ресурсів
Незаконні витрати ресурсів
Не за цільовим призначенням проведені витрати
Недостачі коштів і матеріальних цінностей

З метою вжиття відповідних заходів до порушників фінансової дисципліни органами ДАС до
правоохоронних органів у звітному періоді передано 722 матеріали ревізій та перевірок. Своєю
чергою, правоохоронними органами у січні – вересні 2018 року за матеріалами проведених заходів
державного фінансового контролю розпочато 362 досудових розслідування та 106 досудових
розслідувань за результатами участі у перевірках правоохоронних органів.
Крім цього, органи ДАС протягом січня – вересня 2018 року:
- пред’явили 26 позовів до суду щодо відшкодування втрат фінансових і матеріальних ресурсів
на загальну суму понад 6,3 млн грн;
- до дисциплінарної відповідальності притягнуто 479 посадових осіб, з яких 62 – звільнено із
займаних посад, до матеріальної – 244 особи;
- за результатами заходів державного фінансового контролю, якими виявлені порушення
1
Більш детально про найбільш поширені прояви фінансових порушень див.: Аналітично-статистичний збірник за
результатами діяльності Державної аудиторської служби України, її міжрегіональних територіальних органів та управлінь
в областях січень-вересень 2018 року / ДАС // Офіційний сайт ДАС. – Режим доступу : http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/
article/139470.
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чинного законодавства, керівниками центральних і місцевих органів влади, підприємств, установ
та організацій прийнято 1,0 тис. управлінських рішень;
– проведено 228 державних фінансових аудитів, а саме: 41 аудит виконання місцевих бюджетів,
45 аудитів виконання бюджетних програм та 142 аудити діяльності суб’єктів господарювання;
- за результатами державних фінансових аудитів надано понад 2,4 тис. пропозицій і
рекомендацій, при цьому виконано та впроваджено майже 1,4 тис. таких пропозицій.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. В Україні запроваджено зовнішній та внутрішній державний фінансовий контроль і аудит.
Зовнішній фінансовий контроль і аудит наразі забезпечується, передусім, Парламентом та Урядом,
а внутрішній – самими розпорядниками бюджетних коштів.
2. Попри багаторічні нарікання з боку міжнародних експертів на неприйнятну ситуацію в
частині моніторингу публічних фінансів місцевих органів влади ситуація в цій сфері залишається
незмінною. Наразі такий моніторинг здійснює ДАС, яка як ЦОВВ, діяльність якого координується
безпосередньо Урядом, не може бути незаангажованою у відповідних питаннях.
Відтак, у найближчій перспективі бажано розробити пакет законодавства, спрямований на
реалізацію пропозицій GRECO в цій сфері. Найбільш ефективний шлях реалізації цих рекомендацій
лежить через системні зміни до ст. 98 Конституції України, норм Закону «Про рахункову палату»,
Положення «Про Державну аудиторську службу України» тощо. Альтернативний спосіб вирішення
цієї проблеми – створення окремого незалежного органу, який буде наділений функцією моніторингу
публічних фінансів місцевих органів влади. Для цього має бути прийнято спеціальний закон (про
ЦОВВ зі спеціальним статусом), внесено відповідні зміни в бюджетне законодавство, а також
визначено (у т.ч. в постанові Уряду «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади» від 10 вересня 2014 р. №442), що ні КМ, ні жоден інший державний орган не наділений
правом спрямовувати та координувати його діяльність.
3. Як показує аналіз діяльності РП у 2014–2018 роках, попри поступове зменшення кількості
здійснених контрольно-аналітичних, експертних заходів й об’єктів перевірки, загальна сума
порушень бюджетного законодавства і неефективного використання коштів Державного бюджету
стає все більшою. Така ситуація насторожує, адже засвідчує, що ситуація в цій сфері поки що
суттєво не покращується.
4. Переважна більшість порушень бюджетного законодавства і проявів неефективного
управління та використання державних коштів має системний характер і повторюється з року в
рік. Все це свідчить про низьку ефективність тих заходів, яких вживає РП.
Однією з причин низької ефективності діяльності РП може бути й те, що, виявивши за роки
останні 4 роки (2014–2018 роки) тисячі різних порушень, РП передала до правоохоронних органів
(зокрема, ГП) близько ста матеріалів. Щоправда, починаючи з 2014 року ситуація в цій сфері почала
поступово покращуватися (з кожним роком кількість переданих матеріалів збільшувалася майже
вдвічі).
5. У найближчій перспективі РП бажано:
- збільшити щорічну кількість контрольно-аналітичних та експертних заходів, а також об’єктів
перевірки;
- проаналізувати ефективність вживаних заходів у попередні роки і на основі цього аналізу
передбачати в майбутньому вжиття більш дієвих заходів;
- більш точно встановлювати всі обставини правопорушення, визначати винних у цьому осіб і
за наявності до того підстав передавати відповідні матеріали до правоохоронних органів з метою
притягнення винних до юридичної (зокрема, кримінальної) відповідальності.
6. Починаючи з 2013 року як кількість контрольних заходів, що здійснювалися ДФІ/ДАС,
так і рівень щорічного охоплення перевіркою підконтрольних установ постійно зменшувалися.
Станом на кінець 2018 року ці показники зменшилися майже в десять разів. Так само неухильно
зменшуються обсяги використання коштів, охоплених такими перевірками.
Кількість виявлених ДФІ/ДАС фінансових правопорушень із року в рік зменшується,
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що призводить до зменшення й усіх інших показників, пов’язаних із цим фактом (кількості
ревізійних матеріалів, переданих до правоохоронних органів, кількості розпочатих досудових
розслідувань, кількості позовів, кількості осіб, притягнутих до адміністративної та дисциплінарної
відповідальності, тощо). Утім, деякі показники діяльності ДФІ/ДАС знижуються незалежно від
загального зменшення сфери охоплення державного фінансового контролю. Наприклад, у 2016
році співвідношення кількості розпочатих досудових розслідувань до кількості переданих до
правоохоронних органів матеріалів ревізій знизилося до ганебно низького рівня – 46,1%.
7. У контексті діяльності ДАС найближчим часом необхідно:
- позбавити його повноважень щодо здійснення державного фінансового контролю за
надходженнями та використанням коштів державного та місцевих бюджетів;
- суттєво інтенсифікувати діяльність цього органу (як за кількістю об’єктів, так і за кількістю
вживаних контрольних заходів);
- забезпечити високий рівень якості та реалізації ревізійних та інших матеріалів фінансового
контролю.

2.3.5. Публічні закупівлі (О. Лємєнов), зокрема:
• відповідність законодавства про публічні закупівлі міжнародним стандартам
У висновках попереднього звіту зазначалось, що система публічних закупівель хоч і зазнала
фундаментальних змін, проте вона й досі не є максимально ефективною під кутом зору використання
коштів бюджетів усіх рівнів. Однією з найбільших проблем є використання допорогових торгів, на
яких без конкурентної процедури в ручному режимі роздаються мільярди гривень. Стабільною є
активізація1 замовників в листопаді-грудні 2018 року. Це лише підтверджує недієвість встановлених
лімітів (200 тис грн – для товарів і послуг, 1,5 млн грн – для робіт).
З метою усунення проблем розроблено законопроект №82652, який повинен був: врегулювати
«допорогові закупівлі» (зменшити «допорогові» суми з 200 тис. грн. до 50 тис. грн.); дати
можливість бізнесу виправляти технічні помилки у тендерних пропозиціях протягом 24-х годин –
замість їх відхилення з боку замовника; дозволити подавати скарги через онлайн-системи – замість
витрати часу з боку колегії АМК на обробку неоплачених скарг; зменшити навантаження та
збільшити кількість розглянутих скарг; встановити відповідальність за безпідставне застосування
переговорної процедури закупівлі, необґрунтовану дискваліфікацію учасника, необґрунтоване
визначення переможцем учасника; ввести електронні каталоги3.
Ухвалення цього законопроекту мало на мети зменшити корупційну «маржу» під час процедур
публічних закупівель на усіх рівнях.
Другою проблемою вважалась низька кількість учасників торгів (потенційних постачальників),
що станом на початок 2017 року становила 2.45 постачальники на одні торги. Наразі ця проблема
не може бути вирішена без загальної росту економіки та кількості суб’єктів, що беруть участь в
підприємницькій діяльності.
Згадувалось також і про гармонізацію вітчизняного регулювання публічних закупівель з
вимогами, які встановлені в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС4, а також Стратегією
реформування системи публічних закупівель («дорожньої карти»)5, затвердженої КМ в лютому
Як зробити «грудневі жнива» 2018 останніми. – Режим доступу: https://dozorro.org/blog/yak-zrobiti-grudnevi-zhniva-2018ostannimi
2
Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України
№8265 від 13.04.2018. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63852
3
Публікація «Верховна Рада провалила законопроект про вдосконалення ProZorro. – Режим доступу: https://ti-ukraine.org/
news/verhovna-rada-provalyla-zakonoproekt-pro-vdoskonalennya-prozorro/
4
Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомною енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011
5
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016, №175-р «Про Стратегію реформування системи публічних
закупівель». – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/175-2016-%D1%80
1
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2016 р. Цією Стратегією передбачено подальше вдосконалення відповідних нормативно-правових
актів, а також – потенційна можливість внесення змін до законодавства задля приведення його у
відповідність з нормами Директив ЄС у сфері публічних закупівель.
Як наслідок, експертами ще два роки тому рекомендовано:
• продовжити реформування системи публічних закупівель на основі регулярної оцінки
застосування Закону «Про публічні закупівлі», зводячи до мінімуму використання неконкурентних
процедур. Водночас гарантувати, що будь-які зміни до вищезгаданого нормативно-правового акту
мають прийматись лише після консультацій з громадськістю та міжнародними експертами;
• охопити всі процедури закупівель, передбачених Законом «Про публічні закупівлі», за
допомогою електронної системи публічних закупівель ProZorro;
• посилити антикорупційний ефект через запровадження процедури автоматичного
оцінювання тендерних пропозицій та електронного аукціону;
• організовувати регулярні тренінги для представників бізнесу щодо здійснення публічних
закупівель на регіональному рівні;
• наблизити національне законодавство у сфері публічних закупівель до передових
міжнародних практик, визнаних державами-членами ЄС.
Нагадаємо, Закон «Про публічні закупівлі» прийнято 25 грудня 2015 р. Протягом трьох років
він зазнав окремих змін. У його розділі ІХ «Прикінцеві та перехідні положення» встановлено,
що його вводять в дію з 1 квітня 2016 р. для ЦОВВ та замовників, що здійснюють діяльність в
окремих сферах господарювання, і з 1 серпня 2016 р. – для всіх замовників за бюджетні кошти, у
випадку, якщо вартість предмета закупівлі перевищує: а) для замовників – 200 тис. грн. (товари,
послуги), 1,5 млн. грн. (роботи); б) для замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах
господарювання – 1 млн. грн. (товари, послуги), 5 млн. грн. (роботи). Як зазначалось вище, ці
граничні суми мають бути зменшені через внесення змін до профільного Закону.
Законом «Про публічні закупівлі» визначено правові та економічні засади здійснення закупівель
товарів, робіт та послуг для потреб держави і територіальних громад. Метою прийняття цього
акту було забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного
середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток
добросовісної корупції на ринку товарів, послуг та робіт.
На відміну від Закону «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 р., в Законі «Про
публічні закупівлі» закладено фундамент для повноцінного функціонування системи закупівель
через проведення електронного аукціону, який полягає у повторювальному процесі пониження цін
або приведених цін з урахуванням показників інших критеріїв оцінки за математичною формулою,
визначеною в методиці оцінки, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального
часу. На забезпечення імплементації норм, закладених в Законі «Про публічні закупівлі», згодом
прийнято:
1) постанови КМ:
- «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення
авторизації електронних майданчиків» від 24 лютого 2016 р. №166 (поточна редакція – 25.05.18);
- «Про встановлення розміру плати за подання скарги» від 23 березня 2016 р. №291;
2) накази Мінекономрозвитку:
- «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу
(осіб)» від 30 березня 2016 р. №557;
- «Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель» від 22 березня 2016 р.
№490 (поточна редакція – 10.03.17);
- «Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі» від 18 березня
2016 р. №477;
- «Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі» від 17 березня 2016 р. №454
(поточна редакція – 17.01.17);
- «Про затвердження примірної тендерної документації» від 13 квітня 2016 р. №680;
3) наказ державного підприємства «Зовнішторгвидав України» (наразі – ДП «Прозорро») від
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13 квітня 2016 р., яким затверджено «Порядок здійснення допорогових закупівель», які можуть
здійснюватися відповідно до Закону «Про публічні закупівлі».
Як наслідок, з 1 серпня 2016 р. повноцінно використовується електронна система публічних
закупівель ProZorro. При цьому існують певні винятки, як-от для компаній з державною часткою у
статутному чи акціонерному капіталі, що використовують власні обігові кошти. Утім, окремі з них
все ж задіяли систему ProZorro, серед цих компаній – ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Ощадбанк»,
ПАТ «АБ «Укргазбанк», ПАТ «Центренерго» тощо.
Як вже згадувалось в Альтернативному звіті за 2017 рік, підставами для реформування сфери
публічних закупівель стали кілька причин, які викривляли ефективність використання бюджетних
коштів. Для прикладу, згідно з даними зі звіту Рахункової палати за 2013 рік, застосування
замовниками процедур закупівлі в одного учасника збільшувалося: 35% у 2012 р. та понад 45% у
2013 р. При цьому частка державних коштів, витрачених за неконкурентною процедурою, у 2012
році становила понад 56%, а в 2013 році – близько 40%.
Тому у попередньому Альтернативному звіті з оцінки ефективності державної антикорупційної
політики за 2015 рік зроблено висновок, що кошти з Державного бюджету України використовувались
не прозоро та неефективно, збільшуючи корупційні ризики.
В 2015 р. розмір витрачених через процедури державних закупівель бюджетних коштів сягнув
295 млрд. грн. (14,6% ВВП), у 2016 році – 278 млрд. грн. (11,6% ВВП). В 2018 році загальна
очікувана вартість завершених торгів становила 594 млрд. грн. (близько 16,8% ВВП).
За оцінкою проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами
ЄС»1, реформа публічних закупівель мала досягти трьох основних цілей:
1) максимально можливе переведення процедур закупівель з «паперового» режиму в
«електронний», що практично мінімізує можливість прямого спілкування між замовниками та
учасниками в період проведення процедури.
Це майже повністю реалізовано, окрім
переговорної процедури, в якій все ще залишається можливість безпосереднього контактування
між учасниками процесу закупівель. Концепція ґрунтується на використанні системи електронних
закупівель, що включає централізовану базу даних та авторизовані Мінекономрозвитку електронні
майданчики;
2) посилення антикорупційного ефекту через запровадження процедури автоматичного
електронного оцінювання тендерних пропозицій та електронного аукціону, а також спрощення та
підвищення інформаційної прозорості публічних закупівель;
3) наближення національного законодавства до передових міжнародних практик у сфері
закупівель, визнаних державами-членами ЄС.
Експерти проекту ЄС «Гармонізація системи державних закупівель в Україні зі стандартами
ЄС» в своєму останньому звіті (грудень 2016 р.) деталізували вимоги щодо кожної зі згаданих
цілей:
1) переведення процедур з «паперового» в «електронний» режим:
- визначення спеціальних термінів у ст. 1 Закону «Про публічні закупівлі» («авторизований
електронний майданчик», «веб-портал Уповноваженого органу з питань закупівель», «електронна
система закупівель», «приведена ціна», «система хмарних обчислень» тощо);
- вимоги до стандартів безпеки електронної системи закупівель, а також право КМ при
необхідності встановлювати додаткові вимоги до системи електронних закупівель;
- обмін інформацією між замовником та постачальником має відбуватися виключно в
електронній формі через систему електронних закупівель;
- скарги проти рішень замовників можуть подаватися до АМК виключно в електронному
вигляді через електронну систему закупівель та авторизовані майданчики;
- подання всіх тендерних пропозицій в електронному вигляді: передбачено певні вимоги до
електронного подання (ст. 25 Закону);
- новий підхід до розкриття тендерних пропозицій (електронне розкриття та перехід до
оцінювання і аукціону);
- електронне оцінювання та аукціон; коли вартість договору є нижчою за порогові значення,
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встановлені ч. 4 ст. 10 (фактично такі, що застосовні у ЄС), оцінювання відповідності пропозицій
здійснюється після завершення електронного аукціону;
2) спрощення та підвищення ефективності публічних закупівель:
- процедура електронного оцінювання передбачає, що оцінювання всіх тендерних пропозицій
відбувається у форматі електронного аукціону;
- електронний аукціон як метод автоматичного оцінювання з урахуванням ціни як єдиного
критерію або ціни в поєднанні з іншими критеріями (інші можливі критерії повинні бути виражені
замовником через формулу «приведеної ціни»);
- «технічне» перенесення положень «закону про особливості» до «закону про публічні
закупівлі»;
- обмеження щодо дозволених засобів забезпечення тендерних пропозицій – лише у вигляді
гарантій, що відображає найбільш поширену закупівельну практику, за якою замовники вимагають
забезпечення учасниками своїх тендерних пропозицій;
- скасування трьох видів процедур закупівель – процедури двоступеневих торгів, попередньої
кваліфікації та запиту цінових пропозицій. Статистика свідчить, що принаймні дві перші процедури
закупівель застосовувались украй рідко;
- скасування кваліфікаційного критерію «наявність фінансової спроможності»;
- скорочення строку розгляду скарг удвічі (з 30 до 15 робочих днів);
- введення посади Уповноваженої особи з публічних закупівель як альтернативи тендерним
комітетам та скасування обов’язкового створення тендерних комітетів;
3) наближення національного законодавства до передових міжнародних практик:
- впровадження поняття «централізовані закупівельні організації» як спроба підтримати
розвиток централізованих закупівель шляхом удосконалення правової бази;
- для закупівель вартістю нижче порогових значень, передбачених законом, встановлення певних
вимог, зокрема в частині дотриманням принципів, передбачених законом, а також оприлюднення
їх результатів;
- встановлення порогових значень, що відповідають вимогам Директив ЄС про публічні
закупівлі, а також процедурних норм для укладення договорів, вартість яких перевищує ці порогові
значення. Це є спробою створити «дуалістичну систему» публічних закупівель («суто національні»
процедури електронного аукціону, і ті, що перевищують порогові значення, прийняті в ЄС, –
оцінювання відповідності тендерних пропозицій перед проведенням аукціону);
- скасування суперечливої підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі учасникам, що
зареєстровані в офшорних зонах. Це пов’язано з ризиком дискримінації іноземних учасників;
- запровадження процедури конкурентного діалогу;
- скасування вимоги до опублікування оголошень про проведення процедури закупівлі та
підстави для застосування переговорної процедури: тепер переговорна процедура закупівлі в
Україні прирівняна до переговорної процедури, передбаченої Директивами ЄС про публічні
закупівлі, що не вимагає опублікування попереднього оголошення про її проведення;
- регулювання спеціальним законом закупівель у сферах оборони, національної безпеки й
антитерористичних операцій в особливий період.
Що ж до відповідності Закону «Про публічні закупівлі» стандартам Європейського Союзу, то
експерти вищезгаданого проекту ЄС відмічали наступне:
1) у ст. 12 Закону «Про публічні закупівлі» передбачено три процедури закупівлі: відкриті
торги, конкурентний діалог та переговорна процедура.
Проте, згідно з вимогами Угоди про Асоціацію України з ЄС, вітчизняне законодавство має
запровадити: процедуру торгів з обмеженою участю (до 2018 р.) та інноваційне партнерство (до
2022 р.);
2) наразі Законом «Про публічні закупівлі» збільшено вагу цінового критерію присудження
контракту з 50% до 70%, хоча встановлення подібних мінімальних значень не зовсім відповідає
вимогам профільних директив ЄС;
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3) концепція автоматизованого оцінювання тендерних пропозицій, запроваджена Законом «Про
публічні закупівлі», значно відрізняється від підходу, який зазвичай застосовується в ЄС;
4) Законом «Про публічні закупівлі» не передбачено кваліфікаційного критерію «наявність
фінансової спроможності»;
5) Законом «Про публічні закупівлі» передбачено ухвалення підзаконного акту, який би
регулював моніторинг закупівель, проте станом на грудень 2016 р. цей акт відсутній.
• застосування антикорупційних процедур та контроль за здійсненням публічних закупівель
(в т.ч. проведення уповноваженими органами перевірок публічних закупівель, кількість
виявлених порушень, застосованих санкцій, матеріалів, переданих до правоохоронних органів
та результати їх розгляду)
Останні статистичні дані, розміщені на аналітичному порталі BI.ProZorro1, свідчать про таку
тенденцію використання електронної системи публічних закупівель.
Таблиця 12. Використання електронної
системи публічних закупівель
Кількість процедур закупівель
2.74 млн шт
Загальна очікувана вартість закупівель
2.08 трлн грн
Економія коштів
69.49 млрд грн
Кількість організаторів
34.83 тис шт
Кількість учасників
208.95 тис шт
Пропозицій на торги
2.33 шт

Отже, кількість процедур закупівель, загальна очікувана вартість та кількість організаторів
зростає. Між тим, недостатньою здається кількість пропозицій на одні торги, що у порівнянні з
попереднім Альтернативним звітом становить лише 2.33 учасників на торги проти 2.45 в звіті за
2017 рік. Як наслідок, можна стверджувати про наднизьку конкуренцію на торгах через систему
ProZorro.
Між тим, згідно з офіційною відповіддю АМК, з моменту запровадження системи електронних
закупівель ProZorro у квітні 2016 р. і до початку 2018 р. в бізнес-аналітиці ProZorro зафіксовано
близько 114,33 тисяч скарг/вимог, кількість оскаржувачів 15,64 тисячі.
Найбільше оскаржували такі юридичні особи:
- ТОВ «Епіцентр К» (1337 оскаржень: 1171 разів на рішення, 166 – на умови);
- ТОВ «Український папір» (1202 оскаржень: 828 разів на рішення, 374 – на умови);
- ТОВ «ВІК-ХХІ Вік» (870 оскаржень: 657 разів на рішення, 213 – на умови);
- ТОВ «Метінвест-СЦМ» (658 оскаржень на умови);
- ТОВ «Протех-ІТ-Україна» (440 оскаржень: 435 разів на рішення, 5 – на умови).
Очікувана вартість предметів закупівлі на таких оскаржуваних торгах перевищила 397 млрд
гривень. При цьому, пропозицій на торгах було дещо вище, ніж в середньому по системі – 3.36
учасників на торги. В цілому, співвідношення оскаржуваних торгів до загальної кількості торгів
становило 2.5%.
Як повідомляла Держаудитслужба, органи державного фінансового контролю у 2015 р.
дослідили питання дотримання вимог законодавства при здійсненні державних закупівель під час
проведення 1382 контрольних заходів (з них 117 – перевірки державних закупівель, 1265 – ревізії),
а у 2016 р. – під час 932 заходів (154 перевірки і 778 ревізій).
За результатами контрольних заходів Держаудитслужби та її міжрегіональними територіальними
органами:
- у 2015 р. установлено 1278 порушень законодавства у сфері закупівель на загальну суму 11,3
1
Інструмент, який дозволяє відстежувати всі оголошені тендери та використовуючи різні критерії аналізу, виводити
статистичні дані. – Режим доступу: bi.prozorro.org
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млрд. грн., складено 828 протоколів за ст. 164-14 КУпАП, адміністративне стягнення накладене
на 90 осіб, а 665 справ закрито; до правоохоронних органів передано 199 матеріалів, за 72 з них
відкрито кримінальні провадження;
- у 2016 р. установлено 1090 порушень законодавства у сфері закупівель на загальну суму 13.2
млрд. грн., складено 319 протоколів за ст. 164-14 КУпАП, адміністративне стягнення накладене на
68 осіб, а 385 справ закрито; до правоохоронних органів передано 163 матеріали, за 42 відкрито
кримінальні провадження
Виявлені у 2015–2016 роках найпоширеніші порушення у цій сфері:
- невідповідність тендерної документації замовника вимогам законодавства;
- допущення до оцінки пропозиції учасників, які не відповідають умовам тендерної документації
та вимогам законодавства;
- безпідставне відхилення більш економічно вигідних пропозицій учасників торгів;
- неоприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації на веб-порталі
уповноваженого органу;
- безпідставне застосування переговорної процедури закупівлі;
- проведення закупівлі без застосування визначеної законодавством процедури.
Як зазначено у відповіді на запит до Держаудитслужби, у 2017 р. під час 3278 заходів
попереджено порушень у сфері закупівель на загальну суму 16,8 млрд. грн., а саме: скасовано
процедури закупівель на суму 15,5 млрд. грн. та розірвано укладені договори на суму 1,3 млрд.
грн. В 2018 р. аналізом охоплено 5358 процедур закупівель, за результатами яких попереджено
порушень у сфері закупівель на загальну суму 21,3 млрд. грн., з яких шляхом відміни процедури
закупівель – 20,1 млрд. грн., а також розірвання угод на суму 1,2 млрд. грн.
За результатами контрольних заходів Держаудитслужби та її міжрегіональними територіальними
органами: у 2017 р. установлено одне порушення законодавства у сфері закупівель на загальну суму
150,6 млн. грн.; протоколи про адміністративне правопорушення не складались, до правоохоронних
органів передано один матеріал, який долучили до кримінального провадження; у 2018 р.
встановлено відсутність порушень законодавства у сфері закупівель, як наслідок – протоколи про
адміністративні правопорушення також не складались.
Водночас, статистичні дані свідчать, що в 2017 р. за ст. 164-14 КУпАП адміністративне
стягнення накладене на 35 осіб, а 191 справу закрито1.
Як зазначено у відповіді Держаудитслужби, до запровадження моніторингу закупівель (листопад
2018 р.) Держаудитслужба разом з міжрегіональними територіальними органами забезпечувала в
межах своїх компетенції проведення аналізу процедур публічних закупівель без виходу на об’єкт
контролю.
Важливою подією наприкінці вересня 2018 р. став запуск процесу моніторингу закупівель
Держаудитслужбою через власний електронний кабінет в системі ProZorro, який регулюється
змінами2 до профільного закону від 27 січня 2018 р. Перші місяці моніторинг відбувається у
тестовому режимі, однак згодом підключення відбуватиметься для всіх регіонів Україні.
Метод проведення моніторингу пояснили3 в організації Transparency International Ukraine. Перш
за все, йшлося про таке:
- будь-хто зможе слідкувати за моніторингом закупівель ДАСУ і дивитись, на підставі чого цю
закупівлю обрали для перевірки;
- рішення про початок моніторингу приймається керівником органу контролю та
оприлюднюється в електронній системі протягом 2-х робочих днів з дня його прийняття;
- моніторинг не буде призупиняти процедуру закупівлі;

Судова статистика. Режим доступу : https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/rik_2017
Проект Закону «Про публічні закупівлі» та деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель. –
Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2265-19
3
ДАСУ з повноваженнями: як працюватимуть і кого каратимуть аудитори. – Режим доступу: https://dozorro.org/blog/dasuyak-pracyuvatimut-i-kogo-karatimut-novi-auditori-infografika
1
2
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- кабінет допоможе реалізувати одне з положень закону щодо обміну інформацією між
замовником та аудиторами в електронному вигляді;
- процедура моніторингу триває 15 робочих днів з моменту його початку та за її результатами
оприлюднюється висновок у електронній системі;
- замовник може звернутись за роз’ясненням висновку до ДАСУ у разі незгоди з рішенням або
оскаржити відповідний висновок протягом 10 днів у судовому порядку;
- порядок моніторингу ДАСУ зможе забезпечити превентивну функцію, надавши замовнику
можливість усунути порушення, які виявлені під час моніторингу без накладення санкцій на такого
замовника;
- предметом моніторингу є всі дії замовника, які здійснені ним під час проведення процедури
закупівлі і аж до моменту повного виконання договору.
Як наслідок, протягом листопада-грудня 2018 р. Держаудитслужба завершила моніторинг 93
закупівель, результати яких відображені в електронній системі закупівель.
Нагадаємо, що Держаудитслужба України1 – це ЦОВВ, який забезпечує формування і реалізує
державну політику у сфері державного фінансового контролю. Остання функція розкривається
в тому числі через перевірки публічних закупівель та моніторинг закупівель, а також через
дотримання законодавства про закупівлі.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Протягом майже 5-річного періоду реформування системи публічних закупівель не досягнуто
значних змін у контексті інституціонального контролю за витрачанням бюджетних коштів.
Відповідними експертами та профільним відомством запроваджено фантастичну електронну
систему закупівель Prozorro, що дозволяє в режимі real-time відстежувати процедура торгів. Проте,
безпрецедентна прозорість не створила плацдарм для зниження корупції в сфері, можливо лише
посприявши зменшенню корупційної «маржі» для нечистих на руку чиновників та бізнесменів.
Але це не було завданням МЕРТ чи ДП «Прозорро», скоріш за все проблема в роботі органів
правопорядку, які мали б створити підґрунтя для невідворотності покарання для корупціонерів.
Другою проблемою продовжують бути безконтрольні витрати на місцевому рівні через
допорогові торги. Як зазвичай, активізація замовників спостерігається наприкінці року (листопад –
грудень). Це підтверджує недієвість встановлених лімітів (200 тис. грн. – для товарів і послуг, 1,5
млн. грн. – для робіт). МЕРТ наразі працює над вдосконаленням законодавства стосовно зменшення
згаданих лімітів.
Третьою проблемою є низький рівень участі постачальників в електронних торгах: важко
назвати задовільною кількість пропозицій, яка у звіті 2017 року становила 2,45 учасника на одні
торги, а наразі опустилась до 2,33.
2. В подальшому необхідно:
1) продовжити реформування системи публічних закупівель на основі регулярної оцінки
застосування нового Закону «Про публічні закупівлі», зводячи до мінімуму застосування
неконкурентних процедур. Водночас гарантувати, що будь-які зміни до цього Закону підлягають
розгляду в Парламенті лише після консультацій з громадськістю та міжнародними експертами;
2) охопити всі процедури закупівель, передбачених Законом «Про публічні закупівлі», за
допомогою електронної системи публічних закупівель ProZorro;
3) посилити антикорупційний ефект через запровадження наступних процедур:
- дати можливість бізнесу виправляти технічні помилки у тендерних пропозиціях протягом
24-х годин;
- дозволити подавати скарги через онлайн-системи;
- встановити відповідальність за безпідставне застосування переговорної процедури закупівлі,
необґрунтовану дискваліфікацію учасника, необґрунтоване визначення переможцем учасника;
- ввести електронні каталоги.
1
Положення «Про Державну аудиторську службу України». – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43-2016%D0%BF
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2.3.6. Доступ до інформації (О. Лємєнов), зокрема:
• відповідність законодавства про доступ до інформації міжнародним стандартам;
• практика застосування законодавства про доступ до інформації, у т.ч.:
• кількість поданих запитів про доступ до інформації;
• кількість задоволених запитів та запитів, у задоволенні яких було відмовлено;
• кількість скарг, поданих до вищої посадової особи чи органу (у т.ч. задоволених та скарг,
у задоволенні яких відмовлено);
• кількість скарг до суду (у т.ч. задоволених та скарг, у задоволенні яких відмовлено);
• кількість скарг до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (у т.ч.
задоволених та скарг, у задоволенні яких відмовлено);
• дані щодо заходів реагування, у т.ч. щодо притягнення до відповідальності.
В попередньому Альтернативному звіті експерти рекомендували:
1) визначити незалежний орган публічної влади з моніторингу дотримання вимог законодавства
про доступ до публічної інформації;
2) продовжити наповнення Єдиного державного порталу відкритих даних;
3) забезпечити верифікацію зазначеної у державному реєстрі інформації про кінцевих
вигодоотримувачів юридичних осіб;
4) забезпечити належний доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
наповнивши його даними з місцевих бюро технічної інвентаризації.
Жодна з цих рекомендацій не виконана – в силу стандартних підходів з боку органів публічної
влади. Лише єдина рекомендація була дискусійною – щодо визначення незалежного органу
публічної влади з моніторингу дотримання вимог законодавства про доступ до публічної інформації.
Так, окремі експерти зазначають, що цей орган вже є – Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини, а отже не потрібно шукати чи навіть створювати додаткових органів публічної влади,
які більш якісно виконуватимуть відповідні функції.
Як вже пояснювалось, починаючи з 2011 р. вітчизняне законодавство стосовно доступу до
публічної інформації рухається в бік європейських практик, де кожен громадянин має якнайширші
можливості для реалізації відповідних прав. Новим етапом щодо імплементації західних практик
став «постмайданний» період, коли після втечі екс-президента В. Януковича прийнято ряд
законодавчих новел, які значно покращили можливість доступу до публічної інформації. Це сприяє
реалізації відповідних прав та збільшує поінформованість щодо діяльності органів публічної влади,
а тому – дозволяє підвищити контроль за ними.
Досі не до кінця врегульовано питання контролю за порушеннями, які відбуваються у
відповідній сфері, неналежного додержання законодавства про доступ з боку органів влади та їх
посадових осіб, необґрунтованих відмов у доступі до публічної інформації чи ігноруванні обов’язку
оприлюднювати релевантну інформацію.
***
Станом на 1 січня 2019 р. в Україні прийняті сучасні законодавчі норми стосовно реалізації
права доступу до публічної інформації. Закон «Про доступ до публічної інформації», прийнятий
у 2011 р., передбачає порядок здійснення та забезпечення права кожного громадянина на доступ
до інформації, що знаходиться у розпорядженні суб’єктів владних повноважень (розпорядників
публічної інформації), та інформації, що становить суспільний інтерес.
Цей Закон на момент прийняття був одним з наймодернових законодавчих актів Європи,
що регулював доступ до публічної інформації. Він визначив ефективний механізм гарантування
реалізації громадянами відповідних прав, процедуру доступу та способи отримання інформації,
методи оскарження неправомірної відмови у наданні інформації.
Наступним кроком до запровадження повноцінної реалізації права на доступ до публічної
інформації стало прийняття у березні 2014 р. Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про інформацію».
Цим Законом визначено суб’єкта парламентського контролю за дотриманням права на доступ
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до публічної інформації – Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, передбачено
відкритий доступ громадян до пленарних засідань ВР та засідань сесій місцевих рад і профільних
комісій, до матеріалів генеральних планів населених пунктів. Окрім цього, закріплено право
громадян на отримання статистичної інформації, змінено підхід до встановлення грифу «Для
службового користування» тощо. Проте, застосування грифу ДСК для приховання апріорі публічної
інформації, як показує аналіз, не зменшилось.
Згідно з відповіддю1 на запит до офісу Уповноваженого ВР з прав людини, у 2017 р. до нього
надійшло 3792 звернень зі скаргами на порушення права на доступ до публічної інформації. У
2018 р. – 4200 звернень з відповідними скаргами.
Як наслідок, Секретаріатом в 2017 р. складено 1029 протоколів про адміністративні
правопорушення на порушення вимог вищезгаданого Закону. В 2018 р. складено 374 протоколи
про адміністративні правопорушення на порушення вимог вищезгаданого Закону2.
Згідно з Порядком оформлення матеріалів про адміністративні провадження (наказ
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 16.02.2015 р. №3/02-15), усі протоколи
та інші матеріали справ про адміністративні правопорушення були надіслані для розгляду до
місцевих судів.
У 2017 р. прийнято 91 рішення місцевих судів про накладення адміністративних стягнень за
результатами розгляду протоколів про адміністративні правопорушення, у 2018 р. – 62 рішення.
Варто згадати про відкритість інформації стосовно складу майна, доходів, активів,
корпоративних прав, готівкових коштів та зобов’язань фінансового характеру публічних
службовців усіх рівнів. Закон «Про запобігання корупції» передбачив функціонування Єдиного
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування. В реєстрі знаходиться інформація про майновий стан публічних посадових осіб,
що мають зобов’язання вносити до нього свої електронні декларації.
З 1 вересня по 30 жовтня 2016 р. відбувся «перший етап» електронного декларування статків
публічних службовців. Тоді близько 107 тис. декларантів внесли свої дані до Єдиного державного
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Станом на початок січня 2019 р. в Реєстрі всього:
- щорічних декларацій – 2 млн 194 тис;
- повідомлень про суттєві зміни в майновому стані – 116 тис;
- виправлених декларацій – 314 тис.
Згідно із ч. 1 ст. 60 Закону «Про запобігання корупції» багатьом категоріям осіб, згаданих
в цьому Законі, забороняється: 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації,
надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом; 2) надавати несвоєчасно,
недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
Також цим Законом (ч. 2 ст. 60) передбачено, що не може бути віднесена до інформації з
обмеженим доступом інформація про:
1) розмір, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам
чи одержується від них публічними службовцями, або державними органами, органами місцевого
самоврядування;
2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету
публічними службовцями, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають
обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом;

Відповідь на запит про публічну інформацію Уповноваженого з прав людини від 14.01.19 р. №0114/16.14/19.13/19/ЗІ.
Для порівняння: згідно з даними Уповноваженого Верховного Ради України з прав людини, у 2016 р. до нього надійшло
2 606 звернень зі скаргами на порушення права на доступ до публічної інформації, в яких повідомлялося про 2 188 порушень
ОДВ та ОМС цього права. Інформації щодо кількості поданих запитів про доступ до публічної інформації, задоволених запитів
і запитів, в задоволенні яких було відмовлено, немає. За отриманою інформацією, що опублікована в попередньому звіті,
представниками Уповноваженого та уповноваженими посадовими особами Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини у 2016 р. складено 273 протоколи про адміністративні правопорушення за порушення вимог Закону
«Про доступ до публічної інформації», з них 221 протокол – щодо посадових осіб ОДВ та ОМС.
1
2
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3) передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється
в порядку, передбаченому вказаним Законом;
4) конфлікт інтересів публічних службовців та заходи з його врегулювання. Законом «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів
юридичних осіб та публічних діячів» передбачено доступ громадян до даних Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно1 та розкриття інформації про кінцевих вигодоодержувачів
(бенефіціарів) юридичних осіб.
Важливим кроком також стало прийняття у 2015 р. Закону «Про внесення змін до деяких законів
України щодо доступу до публічної у формі відкритих даних», яким передбачено оприлюднення
публічної інформації у форматі відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих
даних1. Не можна стверджувати, що за більше ніж три роки цей веб-портал бодай якось релевантно
наповнений, але сьогодні там можна знайти 4 642 набори даних, які класифіковані за розпорядниками
(ВР, КМ, міські та селищні ради et cetera), напрямками державного та муніципального управління
(юстиція, економіка, податки, екологія et cetera), ключовими словами (звіт, інформація, реєстр, план
et cetera), форматами (xls, csv, doc, docx, PDF, xml, ODS et cetera).

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Законодавство щодо доступу до публічної інформації вже вісім років цілеспрямовано
рухається в сторону європейських практик. Зрештою, кожен громадянин має можливість
звернутись до органів публічної влади (розпорядників інформації) стосовно доступу до інформації.
Безумовно, з часу Євромайдану можливість користуватись своїми правами зросла, але за рахунок
не поглиблення дії Закону «Про доступ до публічної інформації», а ухвалення нових законодавчих
актів. Збільшення поінформованості населення підвищує відповідальність органів публічної влади,
а також надає журналістам нові можливості для контролю чиновників.
2. В подальшому необхідно:
- визначитись, чи потрібно встановлювати інший орган публічної влади з моніторингу
дотримання вимог законодавства про доступ до публічної інформації;
- продовжити наповнення Єдиного державного порталу відкритих даних;
- забезпечити верифікацію зазначеної у державному реєстрі інформації про кінцевих
вигодоотримувачів юридичних осіб;
- забезпечити належний доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
наповнивши його даними з місцевих бюро технічної інвентаризації.
2.3.7. Запобігання корупції у приватному секторі (О. Лємєнов), зокрема:
• відповідність законодавства щодо запобігання корупції в приватному секторі
міжнародним стандартам
Запобігання корупції у приватному секторі хоча і популяризується серед представників бізнессередовища, але в цілому на сьогодні знаходиться у зародковому стані, як і два роки тому. Наразі
не можна ідентифікувати бодай якісь репрезентативні результати запровадження принципів
запобігання корупції у приватному секторі, якщо не йдеться про поодинокі спроби інтегруватись в
міжнародну культуру anti-corruption compliance.
В попередньому Альтернативному звіті експерти рекомендували:
1) прийняти Закон «Про бізнес-омбудсмена» і забезпечити розвиток інституту бізнесомбудсмена, залучаючи цей орган до вирішення поточних для представників бізнесу проблем, які
безпосередньо пов’язані з корупцією;
2) сформувати «порядок денний» антикорупційного комплаєнсу для представників вітчизняного
бізнесу;
3) завершити реалізацію передбачених Державною програмою щодо реалізації державної
1

Режим доступу: https://data.gov.ua/
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антикорупційної політики в України (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки заходів в
частині запобігання корупції в приватному секторі.
Жодна з цих рекомендацій не виконана, зокрема, через відсутність у Національного агентства
з питань запобігання корупції підходів до їх реалізації.
Питанню запобігання корупції у приватному секторі присвячено Розділ Х Закону «Про
запобігання корупції», де визначені загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичних
осіб. Законом передбачені такі складові системи запобігання корупції у приватному секторі:
1) юридичні особи забезпечують розробку та реалізують антикорупційні заходи;
2) посадові особи або засновники юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних
ризиків і здійснюють відповідні антикорупційні заходи;
3) юридичними особами може розроблятися антикорупційна програма (комплекс правил,
стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної
особи);
4) співробітники юридичних осіб, де прийнята антикорупційна програма, зобов’язані
дотримуватися встановлених стандартів доброчесності та антикорупційних обмежень;
5) керівник юридичної особи, де затверджена антикорупційна програма, визначає серед
співробітників Уповноважену особу з антикорупційних питань, яка відповідає за реалізацію цієї
програми (далі – Уповноважений);
6) антикорупційні програми юридичних осіб можуть включати:
- сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;
- вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх
виконання;
- норми професійної етики працівників;
- права і обов’язки працівників та засновників юридичної особи стосовно запобігання корупції;
- права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції,
та підпорядкованих йому працівників;
- порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками юридичної особи;
порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної
програми;
- умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення
їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
- процедури захисту працівників, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з
корупцією правопорушення;
- процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального,
потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;
- порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної
особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;
- порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання
корупції;
- застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, які порушують
положення антикорупційної програми;
- порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень;
- порядок внесення змін до антикорупційної програми тощо.
2 березня 2017 р. НАЗК своїм рішенням1 затвердило Типову антикорупційну програму
юридичної особи, проект якої розроблявся спільно з представниками експертного середовища та
ПРООН.
Див. новина на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. – Режим
доступу: https://nazk.gov.ua/news/nacionalne-agentstvo-zatverdylo-typovu-antykorupciynu-programu-yurydychnoyi-osoby
1
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Як зазначало керівництво НАЗК1, її імплементація дозволить удосконалити комплаєнсполітику юридичних осіб, спрямовану на запобігання та попередження вчинення їх працівниками
корупційних чи пов’язаних з корупцією правопорушень, а також на забезпечення відповідності
діяльності юридичної особи вимогам антикорупційного законодавства. Крім того, запровадження
антикорупційних програм юридичними особами на основі Типової програми дозволить впровадити
систему комплаєнс-контролю за дотриманням їх працівниками нормативно-правових актів,
внутрішніх процедур і правил у сфері антикорупційної діяльності.
• практика застосування заходів із запобігання корупції в приватному секторі, у т.ч.
кодексів поведінки, антикорупційних програм, внутрішнього контролю, створення умов для
повідомлень про правопорушення та захисту викривачів
Як і два роки тому, станом на сьогодні в Україні ще не напрацьовано стійких антикорупційних
комплаєнс-практик. Популярність відповідних процесів лише набирає обертів. Між тим вже
ідентифіковані незворотні зміни, коли відповідними практиками починають користуватися не лише
міжнародні компанії, а й місцевий бізнес з часткою іноземного капіталу, а також – середні та великі
українські підприємства.
Стандартного підходу до реалізації відповідних процедур немає, хоч НАЗК і розробило та
затвердило 22.09.2017 р. своїм рішенням Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації
антикорупційних програм юридичних осіб2.
Перша група компаній створює внутрішньо-організаційні механізми для превенції корупції,
друга група компанії застосовує зовнішній контроль задля уникнення відповідних проблем, третя
група компаній інтегрує ззовні розроблені ІТ-інструменти, щоб викорінити корупційні практики
на підприємстві.
Найбільш дієвим на сьогодні здається третій підхід, адже зовнішня інтеграція видається
співробітникам більш комфортною для співпраці (наприклад, в рамках викриття корупційних діянь)
і дає змогу не розкривати свою особу під час відповідних процедур. Наприклад, під час вивчення
ринку подібних механізмів з’ясовували можливості платформи вирішення проблем корпоративної
безпеки Ethicontrol3.
Фактично, ця система представляє єдиний реєстр інцидентів задля швидкого реагування
відповідних служб всередині компанії. Вона включає зручну та багатоканальну реєстрацію подій,
у т.ч. двосторонній зв’язок з анонімними заявниками. Також система може накопичувати знання
про ризики та фігурантів, документувати внутрішні перевірки та розслідування.
Іншими словами, це антишахрайська CRM система з власним захищеним документообігом.
Як зазначено у звіті ACFE в 2014 р., подібні механізми є найбільш ефективним методом виявлення
шахрайства. Окрім цього, 51% випадків шахрайства [в приватній сфері] виявляється через лінії
довіри. Організації з лініями довіри несуть на 41% менше втрат від випадків шахрайства і виявляють
їх на 50% швидше.
На вітчизняному ринку більше не ідентифіковано подібних систем, які структурно підходять
до врегулювання превенції корупції у приватному секторі. Хоча за кордоном щось схоже і навіть
більш функціональне знайдено – компанія Navex Global4. Розробники цієї платформи пропонують
наступні функції: менеджмент політик і процедур, розробка індивідувального «кодексу поведінки»,
тренінги з етики та комплаєнсу, менеджмент роботи «гарячих ліній» під час інцидентів, менеджмент
ризиків щодо третіх сторін, тестування на відповідність KPI комплаєнсу.
Окрім цього, не варто забувати і про інтерес5 вітчизняних компаній до запровадження стандарту
1
Див. новина на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції. – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/
news/nacionalne-agentstvo-zatverdylo-typovu-antykorupciynu-programu-yurydychnoyi-osoby
2
Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0734884-17
3
Режим доступу: https://ethicontrol.com/uk
4
Режим доступу: https://www.navexglobal.com/
5
Див. новина з міжнародної конференції про шляхи боротьби з корупцією в приватному секторі: «Антикорупційний
комплаєнс в бізнесі: міжнародний досвід та українська практика». – К. – 15.11.2016. – Режим доступу: http://platforma-msb.org/
yak-vyglyadaye-borotba-z-koruptsiyeyu-upryvatnomu-sektori/
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ISO 370011, що передбачає стандартизацію антикорупційних заходів у компаніях. В попередньому
звіті вже згадували про першу міжнародну конференцію в листопаді 2016 року про шляхи боротьби
з корупцією в приватному секторі під назвою «Антикорупційний комплаєнс в бізнесі: міжнародний
досвід та українська практика».
На конференції модератором був Президент Американської Торгової Палати в Україні (АСС)
А. Гундер, а спікерами – член НАЗК О. Скопич та представники провідних компанії України, що
працюють над запровадженням комплаєнс-практик: Baker&MacKenzie, DLA Piper, KPMG Ukraine,
DTEK, CMS Cameron McKenna, «Київстар», «Ідея Банк», EPAP Україна, «Youcontrol». Це перший
і, на жаль, поки що єдиний великий публічний захід, що організовувався Професійною асоціацією
корпоративного управління (ПАКУ).
В 2014 р. за ініціативою Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні запроваджено
інститут бізнес-омбудсмена, основним завданням якого є сприяння боротьбі з корупцією та
підвищення інвестиційної привабливості України, а також забезпечення більшої прозорості
ведення бізнесу. Постановою КМ від 26 листопада 2014 р. №691 затверджено Положення про
Раду бізнес-омбудсмена2. Цей консультативно-дорадчий орган при Уряді в своїй діяльності
керується законодавством України, а також Меморандумом про взаєморозуміння щодо підтримання
української антикорупційної ініціативи від 12 травня 2014 р.3
17 травня 2017 р. Рада бізнес-омбудсмена за підтримки Європейського банку реконструкції
та розвитку і Організації економічного співробітництва та розвитку представила Всеукраїнську
мережу доброчесності та комплаєнсу – нову ініціативу для бізнесу, який прагне працювати
максимально прозоро. Як зазначено на її офіційному веб-сайті4, мережа – це майданчик для
просування ідеї відповідальності бізнесу; платформа для впровадження стандартів доброчесності
відповідно до кращих практик; освітній проект, що популяризує ідею доброчесності та прозорості
серед громадськості та бізнесу.
Якщо зважити на принципи, які пропагуються мережею UNIQ, то загалом там вимагаються
прості речі:
• діяти чесно і у відповідності до чинного законодавства;
• забезпечити підтримку комплаєнсу з боку вищого керівництва компанії;
• створити чіткі прописані правила поведінки та політики нетерпимості до корупції;
• просувати корпоративну етику шляхом навчання і комунікацій;
• відстоювати репутацію відповідального бізнесу – співпрацювати лише з підрядниками, які
поділяють стандарти професійної етики;
• періодично переглядати чинні політики і правила з комплаєнсу та оновлювати їх за
необхідності;
• зробити прозорість та підзвітність стрижнем бізнесу;
• поширювати обізнаність про ділову етику серед партнерів і колег.
Станом на початоку 2019 р. учасниками мережі UNIQ стали5: юридичні компанії Arzinger,
Avellum, GoLaw, «Ілляшев та партнери», АБ «Павла Шершньова», АО «Бачинський, Коломієць
та партнери», «Марченко Даневич», «Соловський і партнери», великі компанії та холдинги –
Миронівський хлібопродукт, Кернел, САН ІнБев Україна, KPMG Ukraine, Billa Ukraine, Arricano
Real Estate, Sanofi Ukraine, Siemens Ukraine, Oriflame Ukraine, Sandoz Ukraine, Metro Cash and Carry
Ukraine, Nibulon, Vetropack тощо.
Говорячи про просування антикорупційних практик в приватній сфері, не можна не згадати
за приклади відповідних послуг, що надаються юридичними компаніями. На жаль, задекларовані
ISO 37001:2016. Anti-bribery management systems. Requirements with guidance for use. – Режим доступу: https://www.iso.
org/standard/65034.html
2
Постанова КМ від 26.11.2014 №691 «Про утворення Ради бізнес-омбудсмена». – Режим доступу:
1

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/691-2014-%D0%BF

Memorandum of Understanding for the Ukrainian Anti-Corruption Initiative. – May 12, 2014 – Режим доступу: http://www.
ebrd.com/downloads/news/mou-ukraine-aci.pdf
4
Режим доступу: https://unic.org.ua/about-us/about-the-network/
5
Режим доступу: https://unic.org.ua/ua/members/
3
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цінності часто залишаються декларативними і не імплементуються в діяльність підприємств. Перш
за все, важливо з’ясувати, як саме антикорупційний комплаєнс інтегрований в роботу юридичних
фірм, що пропонують відповідні послуги. Деякі з них вже згадані вище, як учасники мережі
UNIQ. Цікаво, що мало з них на своїх офіційних веб-сайтах публікують відповідні документи
(антикорупційні політики, кодекси поведінки тощо).
Серед проаналізованих восьми-десяти компаній, обраних рандомно в топ-50 списку кращих
юридичних фірм в Україні, приблизно половина не мають на своїх веб-сайтах навіть відповідних
документів. І чим далі ми опускатимемось в рейтингу, тим менша вірогідність того, що юридичні
компанії зазначають свої антикорупційну програму, кодекс етики тощо.
На веб-сайті Міжнародної юридичної компанії Baker Mckenzie розміщено «Кодекс бізнес
поведінки» (Code of Business Conduct1) відразу восьма мовами. Компанія «Саєнко Харенко»
також опублікувала2 свою антикорупційну програму, навіть вказавши про її оновлення в новинах
на своєму веб-сайті. На сторінках компаній «Астерс» та GoLaw через пошукову систему не
вдається знайти ні кодексу поведінки, ні антикорупційної програми. Між тим, в експертизі вони
вказують (Астерс3, GoLaw4), що таким напрямком роботи для своїх клієнтів займаються. «Ілляшев
та партнери» на сторінках веб-сайту5 зазначають про відповідну спеціалізацію, останні успішні
проекти, але самих зазначених документів не розміщують. На веб-сайтах компаній Aequo, Avellum
також не знайдено відповідних політик і кодексів. Цікавим шляхом пішли юристи АО «Arzinger»,
що замість антикорупційної програми через гіперпосилання ознайомлюють відвідувачів її вебсайту з брошурою6 стосовно відповідної практики їхнього об’єднання.
Отже, розширення спектру компаній, які не лише декларують, а й запроваджують антикорупційні
політики, дійсно має місце. Але швидкість розповсюдження подібних тенденцій, порівняно із
практикою закордонних середніх та великих кампаній, не можна вважати задовільною.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Запобігання корупції у приватному секторі поступово стає трендовим явищем, яке забезпечує
не тільки репутаційні бонуси для компаній, що запроваджують відповідні політики, а подеколи є
дієвим механізмом в контексті боротьби з негативними явищами зловживань. Протягом останніх
двох років держава зробила лише окремі спроби врегульовувати відповідні процеси. Наприклад,
НАЗК своїм рішенням затвердило Методичні рекомендації щодо підготовки та реалізації
антикорупційних програм. Широкомасштабною цю роботу назвати не можна, проте за відповідного
сприяння громадськості і застосування відповідних практик з боку приватних компаній існує шанс
масштабувати процес на ширші кола.
Інститут Бізнес-омбудсмена сприяє реалізації антикорупційних процесів у бізнес-середовищі.
Запобігання корупції у приватному секторі на сьогодні лише трохи віддалилось від зародкового
стану, проте найголовнішими драйверами прогресу мають стати приватні компанії та громадськість,
а не держава.
2. В подальшому необхідно:
- прийняти Закон «Про Бізнес-омбудсмена» і забезпечити розвиток інституту Бізнес-омбудсмена,
залучаючи його до вирішення поточних проблем бізнесу, безпосередньо пов’язаних з корупцією;
- сформувати «порядок денний» антикорупційного комплаєнсу для представників бізнесу;
- розробити новітні підходи до формування антикорупційного порядку денного для приватної
сфери, адже світові тренди із року в рік змінюються, поглиблюючи свої практики.

1
2
3
4
5
6

Режим доступу – https://www.bakermckenzie.com/en/aboutus/code-of-business-conduct
Режим доступу – https://sk.ua/anti-corruption-program/
Режим доступу – https://www.asterslaw.com/ua/expertise/practice/compliance_anticorruption/
Режим доступу – https://www.golaw.ua/uk/practice/protidija-korupcii
Режим доступу – http://attorneys.ua/uk/poslugy/compliance/
Режим доступу – https://arzinger.ua/files/file/WEB_Anti-Corruption-A3(ukr)NEW.pdf
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Розділ 3.

КРИМІНАЛІЗАЦІЯ КОРУПЦІЇ ТА
ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ
Надійна система запобігання корупції включає прийняття законодавства, яке виключає саму
можливість існування «корупційних схем», спеціальні правила антикорупційної поведінки, засоби
контролю, моніторингу та інші засоби, за допомогою яких забезпечується дотримання зазначених
правил, та інші елементи.
Одним з елементів системи запобігання корупції продовжує залишатися відповідальність за
корупційні правопорушення і правопорушення, пов’язані з корупцією, та протидія їм за допомогою
правоохоронної діяльності. Адже, на жаль, «корупційні схеми» все ще є вельми поширеними і до
них залучені десятки тисяч осіб; мають місце й інші випадки порушення антикорупційних правил.
Міжнародно-правові стандарти визначають, які саме діяння мають бути передбачені як
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, які саме суб’єкти мають нести за них
відповідальність, які санкції за них та інші заходи кримінально-правового характеру мають
бути встановлені, в яких випадках та за яких умов можуть виникати підстави для застосування
кримінально-правового компромісу тощо; визначено також умови, за яких заходи кримінальноправового характеру можуть бути вжиті до певних юридичних осіб.
Ефективність застосування до винних осіб положень кримінального законодавства значною
мірою залежить від наявності спеціалізованих правоохоронних органів, які були б наділені
належними повноваженнями. Це також визначено міжнародно-правовими стандартами.
У 2015–2016 рр. створено кілька таких органів – Національне антикорупційне бюро України
(НАБ)1 і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) – на правах самостійного структурного
підрозділу в структурі Генеральної прокуратури2, а також Державне бюро розслідувань
(ДБР)3 і Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК)4. Їх наділено широкими
повноваженнями, необхідними для протидії корупції. В перспективі мають бути створені ще
й спеціальні підрозділи (відділи) кримінальної поліції, які будуть розслідувати корупційні
правопорушення згідно із визначеною КПК підслідністю.
Наскільки ефективно здійснюється правоохоронна діяльність у сфері протидії корупції,
неможливо виміряти і з’ясувати без детальних статистичних даних. Саме тому у ст. 20 Закону
«Про запобігання корупції» передбачено, що в національній доповіді щодо реалізації засад
антикорупційної політики мають відображатися статистичні дані про результати діяльності
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з обов’язковим зазначенням двадцяти
видів даних щодо кількості злочинів, заведених кримінальних проваджень тощо, а також стану
виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання і протидії корупції, впливу
здійснюваних заходів на рівень корупції на основі статистичних даних та результатів соціологічних
досліджень, відповідні висновки та рекомендації.
Лише на основі цих даних можна більш точно і впевнено говорити про успіхи та провали у
справі протидії корупції.

1
Указ Президента України «Про утворення Національного антикорупційного бюро України» №217/2015 від 16 квітня
2015 р.
2
Наказ Генерального прокурора України від 22 вересня 2015 р.
3
Постанова КМ «Про утворення Державного бюро розслідувань» №127 від 29 лютого 2016 р.
4
Постанова КМ «Про утворення Національного агентства з питань запобігання корупції» №118 від 18 березня 2015 р.
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3.1. Криміналізація корупції відповідно до міжнародних стандартів
(М. Хавронюк)
• включення до кримінального закону злочинів, передбачених Конвенцією ООН проти
корупції, Кримінальною конвенцією РЄ про боротьбу з корупцією та іншими міжнародними
антикорупційними документами
Станом на 1 січня 2019 р. Кримінальний кодекс України (далі – КК) передбачає відповідальність
за такі злочини, передбачені міжнародними антикорупційними актами (див. Табл. 13):
- Конвенція ООН проти корупції (Конвенція ООН-1);
- Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Конвенція ООН-2);
- Кримінальна конвенція Ради Європи про боротьбу з корупцією (Конвенція РЄ-1);
- Додатковий протокол до Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією
(Протокол);
- Конвенція Ради Європи про боротьбу з маніпуляцією результатами спортивних змагань
(Конвенція РЄ-2).
Таблиця 13. Стан імплементації у КК положень
антикорупційних конвенцій щодо встановлення
кримінальної відповідальності

Статті КК
Стаття 210. Нецільове використання бюджетних
коштів, здійснення видатків бюджету чи надання
кредитів з бюджету без встановлених бюджетних
призначень або з їх перевищенням
Стаття 191. Привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем
Стаття 262. Викрадення, привласнення, вимагання
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових
речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння
ними шляхом зловживанням службовим становищем
Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів чи заволодіння ними шляхом зловживання
службовим становищем
Стаття 312. Викрадення, привласнення, вимагання
прекурсорів або заволодіння ними шляхом
зловживання службовим становищем
Стаття 313. Викрадення, привласнення, вимагання
обладнання, призначеного для виготовлення
наркотичних засобів, психотропних речовин або їх
аналогів, чи заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем
Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання
документів, штампів, печаток, заволодіння ними
шляхом зловживання службовим становищем
Стаття 410. Викрадення, привласнення, вимагання
військовослужбовцем військового майна,
заволодіння ним шляхом зловживання службовим
становищем

Відповідні їм статті конвенцій
Стаття 17 Конвенції ООН-1

Ст. 17 Конвенції ООН-1
Ст. 22 (у приватному секторі – ф.)1 Конвенції
ООН-1

Позначка (ф.) означає, що відповідно до конвенції визнання того чи іншого діяння є факультативним: на відміну від інших
випадків, коли конвенції містять імператив «Держава-учасниця вживає законодавчих заходів для визнання злочином...», в цих
випадках застосовується словосполучення «Держава-учасниця розглядає можливість вжиття...».
1
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Статті КК
Стаття 354. Підкуп працівника підприємства,
установи чи організації
Стаття 364. Зловживання владою або службовим
становищем
Стаття 364-1. Зловживання повноваженнями
службовою особою юридичної особи приватного
права
Стаття 365-2. Зловживання повноваженнями
особами, які надають публічні послуги
Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації
Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди службовою особою

Стаття 368-2. Незаконне збагачення
Стаття 368-3. Підкуп службової особи юридичної
особи приватного права
Стаття 368-4. Підкуп особи, яка надає публічні
послуги
Стаття 369. Пропозиція, обіцянка або надання
неправомірної вигоди службовій особі

Стаття 369-2. Зловживання впливом

Стаття 369-3. Протиправний вплив на результати
офіційних спортивних змагань
Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів,
одержаних злочинним шляхом
Стаття 306. Використання коштів, здобутих
від незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів,
отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи
сильнодіючих лікарських засобів
Стаття 388. Незаконні дії щодо майна, на яке
накладено арешт, заставленого майна або майна,
яке описано чи підлягає конфіскації (зокрема,
приховування майна, на яке накладено арешт або
яке підлягає конфіскації за рішенням суду, що
набрало законної сили, або інші незаконні дії з
майном, на яке накладено арешт, із заставленим
майном або майном, яке описано, чи порушення
обмеження (обтяження) права користуватися
таким майном, здійснене особою, якій це майно
ввірено, здійснення представником банку або
іншої фінансової установи банківських операцій з
коштами, на які накладено арешт)

Відповідні їм статті конвенцій
Стаття 21 Конвенції ООН-1
Статті 9, 19 Конвенції РЄ-1
Стаття 19 (ф.) Конвенції ООН-1

–
–
Статті 15, 16 Конвенції ООН-1
Ст. 8 (щодо окремих категорій посадовців –
ф.) Конвенції ООН-2
Статті 3–6, 9–11, 19 Конвенції РЄ-1
Статті 4, 5, 6 Протоколу
Стаття 20 (ф.) Конвенції ООН-1
Стаття 21 (ф.) Конвенції ООН-1
Статті 7, 8, 19 Конвенції РЄ-1
Стаття 21 (ф.) Конвенції ООН-1
Статті 2, 3 Протоколу
Статті 15, 16 Конвенції ООН-1
Ст. 8 (щодо окремих категорій посадовців –
ф.) Конвенції ООН-2
Статті 2, 4–6, 9–11, 19 Конвенції РЄ-1
Статті 4, 5, 6 Протоколу
Стаття 18 (ф.) Конвенції ООН-1
Ст. 8 Конвенції ООН-2
Статті 12, 19 Конвенції РЄ-1
Стаття 15 Конвенції РЄ-2
Стаття 23 Конвенції ООН-1
Статті 13, 19 Конвенції РЄ-1
Стаття 16 Конвенції РЄ-2

Стаття 24 (ф.) Конвенції ООН-1
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Статті КК
Стаття 343. Втручання в діяльність працівника
правоохоронного органу, працівника державної
виконавчої служби
Стаття 345. Погроза або насильство щодо
працівника правоохоронного органу
Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження
майна працівника правоохоронного органу
Стаття 348. Посягання на життя працівника
правоохоронного органу
Стаття 377. Погроза або насильство щодо судді,
народного засідателя чи присяжного
Стаття 378. Умисне знищення або пошкодження
майна судді, народного засідателя чи присяжного
Стаття 379. Посягання на життя судді, народного
засідателя чи присяжного у зв’язку з їх діяльністю,
пов’язаною із здійсненням правосуддя
Стаття 373. Примушування давати показання
Стаття 386. Перешкоджання з’явленню свідка,
потерпілого, експерта, примушування їх до відмови
від давання показань чи висновку
Стаття 14. Готування до злочину
Стаття 15. Замах на злочин
Стаття 29. Кримінальна відповідальність
співучасників
Статті 96-3–96-11. Заходи кримінально-правового
характеру щодо юридичних осіб

Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності
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Відповідні їм статті конвенцій

Стаття 25 Конвенції ООН-1

Стаття 27 Конвенції ООН-1
Статті 15, 19 Конвенції РЄ-1
Стаття 17 Конвенції РЄ-2
Стаття 26 Конвенції ООН
Стаття 10 Конвенції ООН-2
Стаття 18 Конвенції РЄ-1
Стаття 18 Конвенції РЄ-2
Стаття 29 Конвенції ООН-1

Із Табл. 13 випливає таке:
1. До КК включено майже всі злочини, передбачені антикорупційними конвенціями, і навіть
ті, які прямо ними не передбачені – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної
особи приватного права (ст. 364-1) і зловживання повноваженнями особами, які надають публічні
послуги (ст. 365-2).
Ці дві статті у КК можна визнати зайвими: у разі їх відсутності згадані в них особи могли б
нести відповідальність за зловживання повноваженнями за ст. 364 КК, а їхню незначну відмінність
у статусі від службових осіб, визначених у пунктах 1 і 2 примітки до цієї статті, можна було б
враховувати при застосуванні санкцій ст. 364 КК, які передбачають альтернативні покарання з
вельми широкими межами.
Статтею 172 КК передбачено навіть відповідальність за незаконне звільнення працівника
(викривача) з роботи у зв’язку з повідомленням ним про порушення вимог Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції» іншою особою. На жаль, законодавець забув лише, що Закон
з назвою «Про засади запобігання і протидії корупції» давно не діє.
2. Законодавець проігнорував вимоги ст. 14 Конвенції РЄ-1 («Фінансові злочини»), згідно з якими
він повинен був встановити у національному законодавстві кримінальну та/або адміністративну
відповідальність за умисні дії чи бездіяльність, вчинені з метою вчинення, приховування чи
маскування корупційних злочинів і які полягають у:
a) виписуванні чи використанні рахунку або будь-якого іншого облікового документа чи запису,
що містить недостовірну чи неповну інформацію;
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b) незаконному не оформленні запису про сплату.
Як випливає з вимог Конвенції, вчинення фінансових злочинів може бути тільки умисним, а
склад злочину може набувати двох форм:
перша – співвідноситься з прямо вираженою дією, тобто виписуванням або використанням
рахунків або інших видів облікових документів або записів, що містять недостовірну або неповну
інформацію. Така шахрайська поведінка явно спрямована на введення в оману якоїсь особи
(наприклад, аудитора) щодо автентичності і вірогідності інформації, що там міститься, з метою
приховання корупційного правопорушення;
друга – пов’язана з відмовою від дії, тобто невнесенням запису про платіж у поєднанні з такою
конкретною кваліфікуючою ознакою діяння, як «незаконність». Остання вказує, що відмова від дії
має бути караною тільки якщо відповідні особи (наприклад, бухгалтери компанії) зобов’язані вести
запис платежів за законом (див. Пояснювальну записку до Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією. – П. 73).
У цьому ж контексті ч. 3 ст. 12 Конвенції ООН-1 згадує про умисні діяння, які полягають у:
a) створенні неофіційної звітності;
b) проведенні не облікованих або неправильно зареєстрованих операцій;
c) веденні обліку неіснуючих витрат;
d) відображенні зобов’язань, об’єкт яких неправильно ідентифікований;
e) використанні підроблених документів; та
f) знищенні бухгалтерської документації раніше строків, передбачених законодавством.
У КК передбачено відповідальність лише за використання підроблених документів (ст. 358). Що
ж стосується інших перелічених діянь, то прямо відповідальність за них досі так і не встановлена. В
окремих випадках створення неофіційної звітності та інші перелічені вище діяння можуть потягти
кримінальну відповідальність за статтями КК, що передбачають її за різноманітні обманні дії,
вчинені під час фінансових операцій, зокрема:
- підроблення документів (ст. 358);
- складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів,
підроблення офіційних документів (ст. 366);
- внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної
реєстрації юридичної особи або фізичної особи – підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а
також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві
відомості (ст. 205-1);
- надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади чи органам місцевого
самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій,
кредитів чи пільг щодо податків (ст. 222);
- внесення уповноваженою особою в документи, які подаються для реєстрації випуску цінних
паперів, завідомо неправдивих відомостей (ст. 223-1);
- умисне пошкодження або знищення службовою особою банку бази даних про вкладників
або вчинення дій, що унеможливлюють ідентифікацію вкладника за інформацією, наявною у базі
даних про вкладників, або вчинення дій, наслідком яких є незаконне збільшення суми витрат Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб, пов’язаних з виведенням банку з ринку, або унеможливлюють
початок здійснення виплат коштів вкладникам неплатоспроможного банку відповідно до Закону
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (ч. 4 ст. 220-1);
- внесення змін до документів чи реєстрів бухгалтерського обліку або внесення у звітність
фінансової установи завідомо неповних або недостовірних відомостей про угоди, зобов’язання,
майно установи чи про фінансовий стан установи, або підтвердження такої інформації, надання
такої інформації Національному банку, опублікування чи розкриття такої інформації в порядку,
визначеному законодавством, – з метою приховування ознак банкрутства чи стійкої фінансової
неспроможності або підстав для обов’язкового відкликання (анулювання) у фінансової установи
ліцензії або визнання її неплатоспроможною (ст. 220-2);
- умисне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду (ст. 376-1);
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- подання завідомо недостовірних або підроблених доказів, завідомо неправдивий звіт
оцінювача про оцінку майна (ст. 384);
- незаконні дії з майном, на яке накладено арешт, із заставленим майном або майном, яке
описано, чи порушення обмеження (обтяження) права користуватися таким майном, здійснене
особою, якій це майно ввірено, або здійснення представником фінансової установи банківських
операцій з коштами, на які накладено арешт, або щодо майна, яке підлягає конфіскації (ст. 388).
Відповідальність за деякі із зазначених конвенційних діянь передбачена у КУпАП, зокрема за:
- приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків,
відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку,
внесення неправдивих даних до фінансової звітності, неподання фінансової звітності, несвоєчасне
або неякісне проведення інвентаризацій грошових коштів і матеріальних цінностей, несвоєчасне
подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства
державного сектору економіки та звіту про його виконання, перешкоджання працівникам органу
державного фінансового контролю у проведенні ревізій та перевірок, невжиття заходів по
відшкодуванню з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності (ст. 164-2);
- подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів (ст. 165-5);
- подання недостовірної (неповної) звітності у банківській сфері (ст. 166-5);
- відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку
(ч. 3 ст. 166-6);
- включення недостовірних даних до бюджетних запитів, що призвело до затвердження
необґрунтованих бюджетних призначень або необґрунтованих бюджетних асигнувань; здійснення
платежів за рахунок бюджетних коштів без реєстрації бюджетних зобов’язань, за відсутності
підтвердних документів чи при включенні до платіжних документів недостовірної інформації (ст.
164-12);
- не оприлюднення або порушення порядку оприлюднення інформації щодо закупівлі товарів,
робіт і послуг за державні кошти відповідно до вимог законодавства, неподання в установленому
порядку звіту про результати здійснення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, відображення
недостовірних відомостей у звіті про результати здійснення зазначеної процедури (ст. 164-14).
На жаль, ці та інші положення КУпАП є громіздкими і недостатньо упорядкованими.
Як зазначено вище, ст. 14 Конвенції РЄ-1 дозволяє зробити вибір між санкціями кримінальними
й адміністративними. Крім того, вона не вимагає, щоб були встановлені особливі склади
бухгалтерських правопорушень, пов’язаних з корупцією, тому що в цій царині цілком достатньо
загальних бухгалтерських правопорушень, і не вимагає вирішувати це питання в межах певної
галузі права (податкового, адміністративного або кримінального) (див. Пояснювальну записку до
Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією – пункти 72, 74).
Отже, згадані вище конвенційні вимоги виконано хоча й дещо неточно, але майже повно.
3. Україною враховано Рекомендації ПАРЄ 1516 (2001) «Європейські стандарти у сфері
фінансування політичних партій» («У випадку порушення законодавства політичні партії мають
піддаватися зрозумілим санкціям.... Коли встановлена індивідуальна відповідальність, санкції
мають передбачати анулювання мандату або тимчасове позбавлення права займати певну посаду»),
а також рекомендації, надані в Оціночному звіті GRECO «Прозорість фінансування партій», 3-й
раунд оцінювання (2011): «... щоб (і) всі порушення... правил фінансування політичних партій
та виборчих кампаній були чітко визначеними і каралися ефективними, пропорційними та
запобіжними санкціями; (іі) представники партій і кандидати несли персональну відповідальність
за порушення правил фінансування партій та виборчих кампаній; та (ііі) строки давності за цими
правопорушеннями були б достатньо довгими, аби дозволити компетентним органам ефективно
наглядати за фінансуванням політичних партій».
З метою запобігання політичної корупції у статтях 159-1 і 160 КК передбачена кримінальна
відповідальність за такі діяння:
- подання завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і
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зобов’язання фінансового характеру або у фінансовому звіті про надходження та використання
коштів виборчого фонду партії, місцевої організації партії, кандидата на виборах;
- умисне здійснення внеску на підтримку політичної партії особою, яка не має на те права,
або від імені юридичної особи, яка не має на те права, умисне здійснення внеску на користь
політичної партії фізичною особою або від імені юридичної особи у великому розмірі, умисне
надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації, агітації з
всеукраїнського або місцевого референдуму фізичною особою або від імені юридичної особи у
великому розмірі чи особою, яка не має на те права, або від імені юридичної особи, яка не має на те
права, або умисне отримання внеску на користь партії від особи, яка не має права здійснювати такий
внесок, або у великому розмірі, умисне отримання у великому розмірі фінансової (матеріальної)
підтримки у здійсненні передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму,
умисне отримання такої фінансової (матеріальної) підтримки від особи, яка не має права надавати
таку фінансову (матеріальну) підтримку;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасником референдуму для себе
чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи невчинення будь-яких дій, пов’язаних з
безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права голосу (відмова від участі в
голосуванні, голосування на виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу,
голосування за окремого кандидата на виборах або відмова від такого голосування, передання
виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі) іншій особі);
- пропозиція, обіцянка або надання виборцю чи учаснику референдуму неправомірної вигоди
за вчинення або невчинення будь-яких дій, пов’язаних з безпосередньою реалізацією ним свого
виборчого права чи права на участь у референдумі (відмова від участі в голосуванні, голосування на
виборчій дільниці (дільниці референдуму) більше одного разу, голосування за окремого кандидата
на виборах, кандидатів від політичної партії, місцевої організації політичної партії або відмова від
такого голосування, передача виборчого бюлетеня іншій особі);
- здійснення передвиборної агітації (агітації референдуму) шляхом надання підприємствам,
установам, організаціям неправомірної вигоди або надання безоплатно товарів, робіт, послуг.
4. Згідно із Законом від 14 жовтня 2014 р. КК доповнено статтею 366-1 («Декларування
недостовірної інформації»), якою встановлено кримінальну відповідальність за неподання
декларації і за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, стосовно майна або іншого об’єкта
декларування, що має вартість, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250
прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Якщо такі відомості відрізняються від достовірних
на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, відповідальність настає за
ст. 172-6 КУпАП. Крім того, у ст. 172-6 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за
несвоєчасне подання декларації.
Конвенціями не передбачено обов’язку України встановити кримінальну чи адміністративну
відповідальність ні за декларування недостовірної інформації, ні за неподання декларації, ні за її
несвоєчасне подання.
У ч. 5 ст. 8 Конвенції ООН-1 лише зазначено, що кожна Держава-учасниця прагне, у належних
випадках і згідно з основоположними принципами свого внутрішнього права, запроваджувати
заходи і системи, які зобов’язують державних посадових осіб надавати відповідним органам
декларації, inter alia, про позаслужбову діяльність, заняття, інвестиції, активи та про суттєві
дарунки або прибутки, у зв’язку з якими може виникнути конфлікт інтересів стосовно їхніх функцій
як державних посадових осіб.
Проте, встановлення кримінальної та адміністративної відповідальності за вказані діяння
не суперечить Конвенції і є додатковим заходом забезпечення дієвості запровадженої системи
декларування.
Водночас, невідворотність кримінальної відповідальності за це діяння, а отже, і сама його
криміналізація, викликає сумніви. Ця відповідальність практично не може настати з таких причин:
1) встановити неправдивість відомостей в декларації повинне НАЗК в результаті повної
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перевірки, яка проводиться виключно за визначеною НАЗК процедурою (ч. 3 ст. 48, ст. 50 Закону
«Про запобігання корупції»). 8 грудня 2017 НАЗК своїм рішенням №1375 затвердило Роз’яснення1
щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», яким визначило,
ніби НАБ й інші правоохоронні органи не можуть без висновку НАЗК порушувати та вести
кримінальні провадження за статтями 366-1 та 368-2 КК України («Декларування недостовірної
інформації» та «Незаконне збагачення»). Враховуючи запити правоохоронних органів і суспільства,
директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ М. Хавронюк підготував
Висновок2, в якому навів п’ятнадцять аргументів, чому НАБ, інші органи досудового розслідування,
коли вони порушують кримінальні провадження за статтями 366-1 і 368-2 КК та розслідують їх без
відповідного рішення НАЗК, діють на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України, і чому НАЗК, затверджуючи Роз’яснення, перевищило свої
повноваження. Зокрема, КПК не робить жодних винятків, не передбачає жодних особливостей щодо
проваджень за ст. 366-1 КК і зобов’язує відповідні органи досудового розслідування, прокуратуру і
суди керуватися виключно КПК; крім того, НАЗК демонструє свою нездатність виконувати вимоги
закону щодо проведення зазначених повних перевірок стосовно всіх визначених в Законі осіб та у
стислі строки3;
2) злочин, передбачений ст. 366-1 КК, є злочином невеликої тяжкості (див. ст. 12 КК). Проте,
у разі вчинення особою злочину невеликої тяжкості, крім корупційних злочинів, суд зобов’язаний
її звільнити від кримінальної відповідальності із закриттям кримінального провадження, якщо
вона щиро покаялась, активно сприяла розкриттю злочину і усунула заподіяну шкоду (у випадку
із розглядуваним злочином це означає, що особа визнала свою вину і виправила декларацію –
див. ст. 45 КК). При цьому злочин, передбачений ст. 366-1 КК, не є корупційним злочином (див.
примітку до ст. 45 КК) і не може бути визнаний таким злочином, оскільки він не містить всіх ознак
кримінального правопорушення, визначених в ст. 1 Закону «Про запобігання корупції».
Для виправлення цієї ситуації за передбачений ст. 366-1 КК злочин слід підвищити покарання
у виді позбавлення волі, скажімо, на строк до 3 років. За такої умови цей умисний злочин буде
визнано злочином середньої тяжкості, що не дозволить застосовувати правила ст. 45 КК щодо
звільнення винних осіб від кримінальної відповідальності.
Іншим варіантом вирішення проблеми є встановлення виключно адміністративної
відповідальності за подання завідомо недостовірних відомостей у декларації, за несвоєчасне
подання декларації і за її неподання. У цьому випадку відповідальність винних осіб стала б більш
реальною, як і політична відповідальність НАЗК, яке за таких умов за непритягнення цих суб’єктів
до адміністративної відповідальності несло б її саме.
5. У ст. 191 КК не повною мірою враховано вимоги ст. 17 Конвенції ООН-1. Згідно з цією
статтею, Україна має визнати злочинами, зокрема, умисно вчинені:
1) розкрадання і
2) неправомірне привласнення державною посадовою особою,–
з метою одержання вигоди для самої себе або іншої фізичної чи юридичної особи будь-якого
майна, державних або приватних коштів, або цінних паперів, чи будь-якого цінного предмета, що
знаходиться у віданні цієї державної посадової особи на підставі її службового становища.
Проте, у КК України передбачено відповідальність за такі форми відповідних злочинів щодо
тих або інших предметів:
- привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою
особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 191);
Режим доступу : https://nazk.gov.ua/rishennya-8-grudnya
Режим доступу : http://pravo.org.ua/ua/news/20872562-visnovok-schodo-rishennya-natsionalnogo-agentstva-z-pitanzapobigannya-koruptsiyi-vid-8-grudnya-2017-r.-1375
3
Незважаючи на ці аргументи, 14 січня 2019 р. Шостий адміністративний апеляційний суд відмовив у задоволенні
апеляційної скарги про визнання протиправними дій НАЗК і скасування роз’яснень, затверджених рішенням НАЗК №1375,
поданої ГО «Автомайдан», і залишив в силі рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 17 жовтня 2018 р., яким
було відмовлено в задоволенні позовів ГО «Український суспільно-правовий рух: демократія через право» та ГО «Автомайдан».
1
2
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- викрадення, привласнення, вимагання, заволодіння шляхом шахрайства, вчинені шляхом
зловживання службової особи своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 262, ч. 2 ст. 308);
- викрадення, привласнення, вимагання, заволодіння шляхом шахрайства з метою подальшого
збуту, вчинені шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем (ч. 2 ст. 312);
- заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2 ст.
313);
- заволодіння шляхом зловживання особи своїм службовим становищем (ч. 1 ст. 357);
- викрадення, привласнення, вимагання, заволодіння шляхом шахрайства, вчинені військовою
службовою особою із зловживанням службовим становищем (ч. 2 ст. 410).
При цьому поняття «привласнення», «розтрата», «заволодіння шляхом зловживання службовим
становищем», «шахрайство, вчинене шляхом зловживання службовим становищем», «викрадення»,
«викрадення із зловживанням службовим становищем» та інші є суперечливими, незрозумілими і в
КК не визначені. Відповідно, суперечливою є і судова практика щодо застосування зазначених норм.
Термін «розкрадання» у КК України взагалі не вживається.
• відповідність елементів складів злочинів міжнародним стандартам (об’єктивна
сторона, суб’єктивна сторона, суб’єкт)
Що стосується відповідності міжнародним стандартам елементів складів злочинів, наведених
вище в Табл. 13, то протягом останніх років, в результаті багаторазового внесення змін до КК, ці
склади злочинів у цілому вдалося привести у таку відповідність, зокрема стосовно об’єктивної
сторони, суб’єктивної сторони і суб’єкта.
Проте, певна не відповідність залишається, причому в багатьох випадках.
1. Український законодавець визначив такий перелік корупційних злочинів (примітка до ст. 45
КК): «Корупційними злочинами відповідно до цього Кодексу вважаються злочини, передбачені
статтями 191, 262, 308, 312, 313, 320, 357, 410, у випадку їх вчинення шляхом зловживання
службовим становищем, а також злочини, передбачені статтями 210, 354, 364, 364-1, 365-2, 368369-2 цього Кодексу».
Вада цього переліку полягає у його суперечності поняттям корупції і корупційного
правопорушення, як вони визначені у ст. 1 Закону «Про запобігання корупції».
Таблиця 14. Діяння, які можуть бути визнані
корупційними правопорушеннями
Об’єктивна сторона діяння
1

Використання наданих особі службових повноважень чи пов’язаних із ними
можливостей
2
Прийняття неправомірної вигоди чи
прийняття обіцянки/про-позиції такої
вигоди для себе чи інших осіб
3
Обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній
у ст. 3 Закону, або на її вимогу іншим
фізичним чи юридичним особам

Суб’єктивна сторона діяння

Суб’єкт

Прямий умисел, мета – одержаОсоба, зазначена у
ти неправомірну вигоду
ст. 3 Закону «Про запобігання корупції»
Прямий умисел
Особа, зазначена
у ст. 3 Закону «Про
запобігання корупції»
Прямий умисел, мета – схилити Будь-яка осудна особа,
цю особу до протиправного ви- яка досягла 16-річного
ко-ристання наданих їй службовіку
вих повноважень чи пов’язаних
із цим можливостей

Як випливає зі ст. 1 Закону «Про запобігання корупції», невід’ємними ознаками корупції є, з
одного боку: використання службових повноважень та відповідних можливостей як форма діяння;
неправомірна вигода як його предмет, засіб або мета,– а з іншого: обіцянка/пропозиція чи надання
неправомірної вигоди як форма діяння; використання службових повноважень та відповідних
можливостей як його мета.
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Отже, виходячи з поняття корупційного правопорушення (ст. 1 Закону «Про запобігання
корупції»):
1) корупційними, крім визначених статтями 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 і
369-3 КК, треба було б визначити і діяння, передбачені багатьма іншими статтями КК, де службова
особа є спеціальним суб’єктом простого чи кваліфікованого складу (близько 100 статей), – якщо їх
вчинено з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи третіх осіб.
Той факт, що ці діяння не визнані корупційними злочинами, означає, що їх вчинення не потягне
за собою для винних осіб спеціальних правових наслідків. У цьому зв’язку слід нагадати, що у разі
вчинення корупційних злочинів настають такі спеціальні правові наслідки, зокрема:
- відповідні особи не можуть бути звільнені від кримінальної відповідальності або від покарання
тощо (див. статті 45, 46, 47 і 48, ч. 1 ст. 69, ч. 4 ст. 74, ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79, п. 1 і 2 ч. 3 ст. 81, п. 1 і
2 ч. 4 ст. 82, ч. 4 ст. 86, ч. 3 ст. 87, ст. 89 і ст. 91 КК);
- уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді, суду затримати особу,
підозрювану у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого корупційного злочину, віднесеного законом
до підслідності НАБ, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі, якщо є обґрунтовані
підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності (п. 3 ч.
1 ст. 208 КПК);
- відомості про цих осіб вносяться до ЄДРОКП і оприлюднюються (ст. 59 Закону «Про
запобігання корупції»);
- ці особи не можуть бути призначені на певні посади; вони відсторонюються від виконання
службових повноважень (статті 61, 64, 65 Закону «Про запобігання корупції», ч. 6 ст. 72 Закону «Про
державну службу») або їхні повноваження вважаються достроково припиненими з дня набрання
законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за правопорушення, пов’язане
з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися
діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (п. 3-1 ч.
1 ст. 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»). Відповідну особу не можна призначити
членом ВККС (ч. 24 ст. 95 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
- майно (грошові кошти або інше майно, а також доходи від них) засудженого за вчинення
корупційного злочину, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, його
пов’язаної особи конфіскується, якщо в суді не підтверджено законність підстав набуття прав на таке
майно (п. 6-1 ч. 9 ст. 100 КПК); майно, одержане внаслідок вчинення корупційного правопорушення,
підлягає спеціальній конфіскації (статті 96-1–96-2 КК);
- щодо юридичних осіб застосовуються заходи, передбачені статтями 96-3–96-11 КК;
- невжиття передбачених законом заходів посадовою чи службовою особою органу державної
влади, посадовою особою місцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних підрозділів
в разі виявлення корупційного правопорушення тягне за собою накладення відповідальності,
передбаченої ст. 172-9 КУпАП;
- особа підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності, якщо суд не позбавив її права
обіймати певні посади, пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
або прирівняні до них (ч. 2 ст. 65 Закону «Про запобігання корупції»). Хоча Закон в цій частині
є імперативним, він може передбачати інше дисциплінарне стягнення, крім звільнення зі служби
чи з посади. НАЗК уповноважене ініціювати вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності осіб, винних у вчиненні таких правопорушень (п. 12 ч. 1 ст. 12 Закону «Про
запобігання корупції»);
- той факт, що суддю визнано судом винним у вчиненні корупційного правопорушення або
правопорушення, пов’язаного з корупцією, може бути визнаний істотним дисциплінарним
проступком або грубим нехтуванням обов’язками судді, що є несумісним зі статусом судді або
виявляє його невідповідність займаній посаді (ч. 9 ст. 109 Закону «Про судоустрій і статус суддів»);
- звільнення з роботи в зв’язку із притягненням до відповідальності за умисне кримінальне
правопорушення, вчинене з використанням свого посадового становища, у т.ч. корупційне, тягне
за собою втрату права на спеціальну пенсію: прокурорів (ч. 12 ст. 86 Закону «Про прокуратуру»);
військовослужбовців і деяких інших осіб та членів їх сімей (ч. 2 ст. 5 Закону «Про пенсійне
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забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»); працівників
дипломатичної служби (ч. 5 ст. 40 Закону «Про дипломатичну службу»). У цих випадках пенсія
призначається на загальних підставах, установлених Законом «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»1.
Очевидно, що в законах України усі ці наслідки слід уніфікувати з метою забезпечення
принципу рівності перед законом;
2) як корупційні, навпаки, помилково визначені діяння, передбачені статтями 320 і 210 КК.
Так, у ст. 320 визначене діяння, ставлення до наслідків якого є виключно необережним,
тобто у цілому діяння є необережним (корупційне ж діяння не може бути необережним). Йдеться
про порушення певних правил (правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель,
правил виробництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення,
пересилання чи використання наркотичних засобів тощо), яке саме по собі не є корупційним
діянням. Лише в ч. 2 ст. 320 КК згадується про порушення таких правил, якщо це призвело, зокрема,
до заволодіння наркотичними засобами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим
становищем. Проте, у цьому випадку наслідки у вигляді такого заволодіння не охоплюються
умислом особи, винної в порушенні відповідних правил, – інакше вона має нести відповідальність
саме за вказане заволодіння – за статтями 308 або 312 КК як співучасник одного з цих злочинів.
Що ж до ст. 210, то в ній передбачена відповідальність за використання службовою особою
свого службового становища (поєднане із вчиненням таких діянь, як: нецільове використання
бюджетних коштів; здійснення видатків бюджету без установлених бюджетних призначень; надання
кредитів з бюджету без установлених бюджетних призначень; здійснення видатків бюджету з
їх перевищенням; надання кредитів з бюджету з їх перевищенням, – у двох останніх випадках
усупереч БК чи закону про Державний бюджет України на відповідний рік), але неправомірна
вигода (обов’язкова ознака корупційного злочину) при цьому не згадана ні як предмет, ні як засіб,
ні як мета вчинення злочину.
Отже, злочини, передбачені статтями 320 і 210 КК, не є корупційними, а тому згадку про ці
статті із примітки до ст. 45 КК слід виключити. У разі вчинення цих злочинів не повинні наставати
зазначені вище спеціальні правові наслідки.
З іншого боку, абзац перший ч. 2 ст. 210 КК варто доповнити словами «або з метою одержання
неправомірної вигоди». За такої умови відповідне діяння можна було б визнати корупційним. Крім
диференціації кримінальної відповідальності це покращило б узгодження ст. 210 КК зі ст. 17 Конвенції
ООН-1, в якій йдеться, зокрема, про інше нецільове використання державною посадовою особою
майна, коштів тощо, що знаходяться у віданні цієї державної посадової особи на підставі її службового
становища з метою одержання вигоди для самої себе або іншої фізичної чи юридичної особи.
2. Стаття 364 КК передбачає відповідальність за зловживання владою або службовим
становищем, ознаками об’єктивної сторони якого є діяння у формі «використання службовою
особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби» і наслідки у виді «завдання
істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або
державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб» (в ч. 2 ст. 364 йдеться
про «тяжки наслідки»), а ознаками суб’єктивної сторони – умисел і мета «одержання будь-якої
неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи».
Проте, змінами, внесеними до примітки до ст. 364 КК згідно із Законом №1261-VII від 13
травня 2014 р. її пункти 3 і 4 викладено в такій редакції:
«3. Істотною шкодою у статтях 364, 364-1 365, 365-2, 367 вважається така шкода, яка в сто і
більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
4. Тяжкими наслідками у статтях 364–367 вважаються такі наслідки, які у двісті п’ятдесят і
більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян».
[До прийняття Закону від 13 травня 2014 р. після цифри «367» пункти 3 і 4 примітки до ст. 364
КК містили слова «якщо вона полягає («якщо вони полягають») у завданні матеріальних збитків»].
1

Див. також нижче підрозділ «Відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією».
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Отже, з примітки до ст. 364 випливає, що зловживання владою або службовим становищем
наразі не може бути визнано злочином, якщо ним не завдано матеріальних збитків. При цьому
примітка суперечить диспозиції ч. 1 ст. 364, оскільки принаймні права і свободи громадян, якщо
йдеться про ті права і свободи, що визначені такими основоположними актами, як Конституція
України, ЄКПЛ, ЦК України тощо, переважно не мають матеріального виміру.
Стаття 19 Конвенції ООН-1 описує об’єктивну сторону зловживання службовим становищем
словами: «умисне зловживання службовими повноваженнями або службовим становищем,
тобто здійснення будь-якої дії чи утримання від здійснення дій, що є порушенням законодавства,
державною посадовою особою під час виконання своїх функцій з метою одержання будь-якої
неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи», тобто:
а) прямо вказує на можливість вчинення зловживання шляхом не лише дії, а й бездіяльності;
б) говорить про зловживання не лише владою або службовим становищем, а й службовими
повноваженнями;
в) визначає зловживання як дії чи бездіяльність, що є порушенням законодавства, а не
абстрактних «інтересів служби». У цьому контексті варто згадати також припис ч. 2 ст. 19
Конституції України;
г) пропонує визнавати злочином зазначене зловживання незалежно від того, чи спричинило
воно наслідки у виді істотної шкоди (у цьому зв’язку слід нагадати, що істотна шкода або загроза
її заподіяння відповідно до ст. 11 КК є обов’язковим наслідком будь-якого злочину, а її відсутність
характеризує діяння як не-злочин).
З огляду на зазначене статтю 364 КК слід викласти у такій редакції:
«Стаття 364. Зловживання владою, службовим становищем або службовими повноваженнями
1. Умисне зловживання владою, службовим становищем та/або службовими повноваженнями,
тобто вчинення службовою особою під час виконання своїх функцій незаконної дії чи бездіяльності
з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи,–
карається ...».
Пункти 3 і 4 Примітки до ст. 364 КК слід виключити. Якщо ж в результаті службового
зловживання будуть заподіяні тяжкі наслідки (загибель людини, тяжкі тілесні ушкодження,
знищення чи пошкодження майна тощо), то матиме місце сукупність злочинів – відповідно до
характеру наслідків.
Відповідні зміни слід внести і до статей 364-1, 365, 365-2, 426 і 426-1 КК.
3. Слід виключити із КК статтю 364-1. Її існування не передбачено жодною антикорупційною
конвенцією. Саме по собі порушення інтересів юридичної особи приватного права внаслідок
зловживання повноваженнями її службовою особою, за відсутності ознак іншого кримінального
правопорушення, має тягнути за собою дисциплінарну, матеріальну та/або цивільно-правову
відповідальність цієї особи перед власником.
4. Згідно із Законом №1666-VІІІ від 6 жовтня 2016 р. до переліку осіб, які є суб’єктами злочину,
передбаченого ст. 365-2 КК, включено також державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації
прав, державного виконавця, приватного виконавця.
Але, по-перше, законодавець так захопився перераховуванням кола осіб, які підлягають
кримінальній відповідальності за зловживання при наданні публічних послуг, що приватного
виконавця у цьому переліку назвав двічі:
«Зловживання своїми повноваженнями... особою, яка... здійснює професійну діяльність,
пов’язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг... приватного виконавця... або...
приватним виконавцем...».
По-друге, серед осіб, які прямо названі суб’єктами цього злочину у диспозиції ч. 1 ст. 365-2 КК,
тобто віднесені не до службових осіб, а до осіб, які надають публічні послуги, є і службові особи.
Це арбітражний керуючий (до набрання чинності Законом №3207-VI від 7 квітня 2011 р. визнавався
службовою особою за ознакою виконання організаційно-розпорядчих та адміністративногосподарських обов’язків за спеціальним повноваженням, яке на нього покладалося рішенням
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(ухвалою) господарського суду), службова особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (вона
також виконує адміністративно-господарські функції за спеціальним повноваженням) і державний
виконавець (особа, що здійснює функції представника влади).
Таким чином, законодавець створив непотрібну конкуренцію між нормою про зловживання
владою або службовими повноваженнями (ст. 364 КК) та нормою про зловживання повноваженнями
особами, які надають публічні функції (ст. 365-2 КК).
З іншого боку, всупереч прямій вказівці Закону, третейський суддя не повинен визнаватися
особою, що надає саме публічні послуги: він виконує свої обов’язки не за рахунок державного чи
місцевого бюджету, тобто його послуги є приватними.
З огляду на зазначене ст. 365-2 КК слід удосконалити.
5. Статті 368-3 та 368-4 КК без потреби дублюють норми ст. 368 КК та створюють підстави для
помилок у правозастосуванні. Адже якщо особа отримує (просить, вимагає тощо) неправомірну
вигоду за вчинення чи не вчинення нею певної дії, то в контексті криміналізації діяння правовий
статус цієї особи (службова особа публічного права, приватного права тощо) не має принципового
значення – межі санкції та встановлені в Загальній частині КК засади призначення покарання
дозволяють суду обрати покарання, яке враховує статус цієї особи та інші обставини. Обтяжувати
покарання може лише використання влади службового становища чи повноважень державних
посадових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Те саме
стосується і ситуації надання останнім неправомірної вигоди.
Крім того, в різних статтях КК по різному визначає перелік осіб, які надають публічні послуги
(див. Табл. 15).

Відмінне

Схоже

Таблиця 15. Відмінності в переліку осіб,
які надають публічні послуги

Частина 1 ст. 365-2 КК

Частина 1 ст. 368-4 КК

аудитор, нотаріус, оцінювач

аудитор, нотаріус, оцінювач

Частина 3 ст. 368-4 КК

аудитор, нотаріус,
оцінювач
інша особа, яка не є державним інша особа, яка не є державним інша особа, яка провадить
службовцем, посадовою особою службовцем, посадовою особою
професійну діяльність,
місцевого самоврядування, але
місцевого самоврядування,
пов’язану з наданням
здійснює професійну діяльність,
але провадить професійну
публічних послуг
пов’язану з наданням публічних
діяльність, пов’язану з наданням
послуг
публічних послуг
у т.ч. послуг експерта,
у т.ч. послуг експерта,
експерт, третейський
арбітражного керуючого,
арбітражного керуючого,
суддя, а також
приватного виконавця,
приватного виконавця,
незалежний посередник
незалежного посередника, члена
незалежного посередника,
чи арбітр під час розгляду
трудового арбітражу, третейського
члена трудового арбітражу,
колективних трудових
судді (під час виконання цих
третейського судді (під час
спорів
функцій)
виконання цих функцій)
приватний виконавець
–
приватний виконавець
державний реєстратор, суб’єкт
–
–
державної реєстрації прав,
державний виконавець
уповноважена особа або
–
–
службова особа Фонду
гарантування вкладів фізичних
осіб1

1
Встановлення відповідальності службових осіб цього Фонду у ст. 365-2 КК є особливо недоречним. Це порушує засади,
базуючись на яких була запроваджена відповідальність осіб, які виконують важливі суспільні функції, проте не є службовими,
породжує невиправдану конкуренцію між нормою ст. 365-2 КК та нормами про злочини службових осіб. Тому вказівку на
цього суб’єкта із ст. 365-2 КК слід виключити. За такої умови відповідальність службових осіб Фонду наставатиме за нормами
про відповідальність публічних службових осіб (згідно з ч. 2 ст. 3 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
згаданий Фонд є юридичною особою публічного права, держава має вирішальний вплив на його господарську діяльність).
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Відповідні переліки у п. 3 примітки до ст. 232-1 і частинах 1 і 2 ст. 358 КК мають ще більше
відмінностей.
Усі ці переліки потребуть уніфікації: в усіх відповідних статтях має йтися про «особу, яка
провадить професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг», при цьому у примітці
до ст. 365-1 КК слід дати єдине для усіх відповідних статей КК визначення такої особи.
6. Стаття 368-2 КК передбачає відповідальність за незаконне збагачення:
«1. Набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не
підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
2. Ті самі діяння, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне становище, караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
3. Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає
особливо відповідальне становище, караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону «Про запобігання
корупції».
2. Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно,
а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян.
3. Під передачею активів у цій статті розуміється укладення будь-яких правочинів, на підставі
яких виникає право власності або право користування на активи, а також надання іншій особі
грошових коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів».
Існують певні проблеми щодо застосування цієї статті.
Так, відповідно до ст. 20 Конвенції ООН-1, відповідальність має бути встановлена за умисне
значне збільшення активів державної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які вона
не може раціонально обґрунтувати, а не за «набуття у власність активів, законність підстав набуття
яких не підтверджено доказами».
Слова «законність підстав набуття яких не підтверджено доказами», на перший погляд,
створюють враження, ніби сама особа, яку притягують до відповідальності, повинна подавати докази
законності підстав набуття активів. Саме це стало підставою для звернення народних депутатів
України до Конституційного Суду України з конституційним поданням щодо неконституційності
статті 368-2 КК України. Тому ці слова слід виключити і водночас п. 2 примітки до цієї статті
викласти в такій редакції:
«Під активами у значному розмірі у цій статті розуміються грошові кошти або інше майно,
а також доходи від них, якщо їх розмір (вартість) на одну тисячу неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або більше перевищує розмір (вартість) грошових коштів або іншого майна
і доходів від них, зафіксований в останній поданій особою декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
7. Словосполучення «а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі» у ст. 368-2
КК також є невдалим.
По-перше, слова «а так само» в українській мові відіграють роль єднального, а не розділового
сполучника, тобто ніби вказують на необхідність вчинення обох діянь – і «набуття», і «передачі».
По-друге, законодавче виділення цієї форми об’єктивної сторони взагалі суперечить ст. 20
Конвенції ООН-1 і є сумнівним. Адже якщо особа набула у власність певні активи, злочин вже є
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закінченим, і не має значення, як вона розпорядилася цими активами – залишила їх собі чи передала
іншій особі.
По-третє, набуття активів службовою особою та їх передача відбуваються не обов’язково
фізично («через руки») цієї службової особи, але обов’язково за її згодою чи з її відома. При цьому
передача активів іншій особі відбувається або одночасно з їх набуттям особою, уповноваженою
на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, або після такого набуття, але в обох
випадках злочин «набуття» вже є закінченим.
8. Відповідно до ч. 1 ст. 357 КК карається заволодіння офіційними документами, штампами
чи печатками шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, а також здійснення таких
самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи
організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих
інтересах. Отже, не доведення наявності «особистих інтересів» службової особи виключає
можливість настання її кримінальної відповідальності. Це може мати місце, наприклад, коли
службова особа буде посилатися на неправильно зрозумілі нею інтереси служби.
Очевидно, що слова «вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах» слід
виключити із ч. 1 ст. 357 КК.
Із запровадженням електронного документообігу та електронного підпису втрачає небезпеку
діяння, яке полягає у заволодінні печатками, а тим більше – штампами.
Втрата таких печаток і штампів не здатна не лише спричинити порушення роботи підприємства,
установи чи організації, а й взагалі істотно вплинути на їх діяльність, а тому не може розглядатися
як обтяжуюча обставина (див. ч. 2 ст. 357 КК).
9. Вади законодавчої конструкції ст. 410 КК, а саме використання на початку речення у ч. 2
цієї статті слів «Ті самі дії, вчинені військовою службовою особою із зловживанням службовим
становищем...» спричинили побудову незрозумілого складу злочину, відповідно до якого зазначена
службова особа несе відповідальність не за заволодіння військовим майном шляхом зловживання
своїм службовим становищем, а – нонсенс – за:
- викрадення військового майна із зловживанням службовим становищем. При цьому поняття
«викрадення майна» КК не містить, а в наукових працях під викраденням розуміють, як правило,
крадіжку та грабіж (але «грабіж із зловживанням службовим становищем» – нонсенс);
- привласнення військового майна із зловживанням службовим становищем;
- вимагання військового майна із зловживанням службовим становищем;
- заволодіння ним шляхом шахрайства із зловживанням службовим становищем.
Відповідальність за розтрату військового майна у ст. 410 КК не передбачено. Отже, у випадках
вчинення військовою службовою особою розтрати військового майна кваліфікувати це діяння слід
за ст. 191 КК.
Крім того, із ч. 2 ст. 410 випливає, що за вчинення злочину повторно або за попередньою
змовою групою осіб, або у разі заподіяння злочином істотної шкоди відповідальність несе тільки
військова службова особа, але не інші суб’єкти.
Нарешті, у ст. 410 КК не враховано, що істотна шкода, відповідно до ст. 11 КК, є обов’язковою,
сутнісною ознакою будь-якого злочину. Відтак, діяння, передбачене ч. 1 ст. 410, взагалі не може
бути визнане злочином, оскільки воно – за конструкцією складу злочину – не завдає істотної шкоди.
Крім того, розмір «істотної шкоди» у ст. 410 КК не визначено.
Все зазначене свідчить, що жодної необхідності в існуванні ст. 410 КК немає. У разі її
виключення за передбачені нею діяння, вчинені військовослужбовцями, відповідальність має
наставати за статтями 185–191 та іншими статтями КК.
10. Існує порушення логіки у нормі ч. 5 ст. 354, яка передбачає можливість звільнення від
кримінальної відповідальності за злочини, передбачені статтями 354, 368-3, ст. 368-4, ст. 369, 369-2
КК, особи, яка запропонувала, пообіцяла або надала неправомірну вигоду, якщо після пропозиції,
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обіцянки чи надання неправомірної вигоди вона – до отримання з інших джерел інформації про цей
злочин органом, службова особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру, –
добровільно заявила про те, що сталося, такому органу та активно сприяла розкриттю злочину,
вчиненого особою, яка одержала неправомірну вигоду або прийняла її пропозицію чи обіцянку.
Адже особа, яка пропонувала чи обіцяла надати неправомірну вигоду, очевидно, є ініціатором
злочинних діянь, а тому у цих випадках йдеться про фактичну провокацію з її боку. Незважаючи на
те, що особа, яка не є службовою особою, не є і суб’єктом злочину, передбаченого ст. 370 КК, її – як
явного провокатора – не логічно звільняти від кримінальної відповідальності. Такому звільненню
має підлягати лише особа, яка надала неправомірну вигоду у відповідь на її прохання чи вимагання,
але не за її ініціативою.
Група оцінювання GRECO (GET) ще у 2011 р. була стурбована тим, що дійове каяття
застосовується до хабародавця, незалежно від того, чи ініціатива вчинити злочин походила від нього
самого; хабародавець може навіть діяти як підбурювач, а потім бути звільнений від відповідальності
в результаті повідомлення про злочин. GET зауважила, що хабародавці можуть зловживати цим
інструментом, наприклад використовувати його як засіб вчинення тиску на одержувача хабара
для одержання ще більших переваг, або в ситуаціях, коли про хабарництво повідомляють через
тривалий проміжок часу після того, як злочин був вчинений. GET рекомендувала переглянути
автоматичне звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили активне хабарництво
і заявили про це до правоохоронних органів1.
Відповідні рекомендації виконані неточно. Тому треба виключити можливість звільнення від
кримінальної відповідальності підбурювачів, які пропонували, обіцяли надати неправомірну вигоду
або надали її за власною ініціативою. Отже, у ч. 5 ст. 354 КК слова «запропонувала, пообіцяла»,
«пропозиції, обіцянки чи», «або прийняла її пропозицію чи обіцянку», «пропозиція, обіцянка чи»
слід виключити. Водночас після слів «надала неправомірну вигоду» слід доповнити ч. 5 ст. 354
КК словами «котру в неї просили чи вимагали», після слова «надання» – словами «або прохання
чи вимагання в неї», а після слів «яка одержала неправомірну вигоду» – словами «або просила чи
вимагала її». Крім того, останнє речення ч. 5 ст. 354 КК слід уточнити і викласти в такій редакції:
«Зазначене звільнення не застосовується у разі, якщо неправомірну вигоду надано чи мало бути
надано особі, зазначеній в частині четвертій статті 18 цього Кодексу».
Якщо ж ігнорувати зазначений принцип, то штучно може бути створена ситуація, коли осіб,
які будуть систематично поширювати корупційний спосіб життя, треба звільняти від кримінальної
відповідальності, а осіб, які внаслідок дій перших можуть стати випадковими злочинцями, навпаки,
притягувати до неї.
Судам слід з обережністю підходити до питання про звільнення від кримінальної
відповідальності осіб, які тривалий час не робили відповідну заяву про злочин до органу, службова
особа якого згідно із законом наділена правом повідомляти про підозру. Адже тривале замовчування
факту вчинення корупційного злочину не може розцінюватися як активне сприяння його розкриттю.
11. У ч. 1 ст. 368-3 і ч. 1 ст. 368-4 слова «або прохання її надати» є зайвими і внесені до цих
норм через технічну помилку. Це очевидно при порівнянні цих норм з відповідними нормами ч. 1
ст. 368 і ч. 1 ст. 369 КК.
Виходить, ніби особа (загальний суб’єкт) вчиняє діяння, зокрема, у такій парадоксальній формі:
просить (в кого?) надати (кому?) неправомірну вигоду.
І навпаки, згідно з ч. 3 ст. 368-3 і ч. 3 ст. 368-4 КК, відповідна службова особа (чи особа, яка
надає публічні послуги), не несе відповідальність за прохання надати їй неправомірну вигоду.
Тому слова «або прохання її надати» слід виключити із ч. 1 ст. 368-3 і ч. 1 ст. 368-4.
Водночас цими словами треба доповнити ч. 3 ст. 368-3 і ч. 3 ст. 368-4 після слів «чи третьої
особи».
1
Див.: Оціночний звіт по Україні. Інкримінації (ETS 173 і 191, GPC 2). (Тема I). Затверджений GRECO на 52-му Пленарному
засіданні (Страсбург, 17–21 жовтня 2011 р.).
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12. У ч. 4 ст. 369 КК помилково вказано на таку обтяжуючу обставину, як вчинення злочину
«організованою групою осіб чи її учасником». Слова «осіб чи її учасником» є зайвими з двох причин:
1) у ч. 3 ст. 28 КК міститься визначення поняття «організованої групи», а не «організованої
групи осіб»;
2) згідно із ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 30 КК злочин визнається вчиненим організованою групою за
певних, визначених законом, умов; учасники організованої групи підлягають кримінальній
відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї
ролі, яку виконував у злочині кожен із них.
Із буквального тлумачення цієї кваліфікуючої ознаки випливає, ніби про вчинення злочину
учасником організованої групи можна вести мову навіть тоді, коли він, пропонуючи, обіцяючи або
надаючи неправомірну вигоду, діє самостійно, не в інтересах організованої групи, до якої належить,
а, наприклад, в особистих інтересах. У такому разі неясно, в чому полягає підвищена небезпека
його дій, яка зумовлює їх кваліфікацію за ч. 4 ст. 369 КК. Якщо ж злочин вчинено учасником
організованої групи в її інтересах, то він має кваліфікуватись як такий, що вчинено організованою
групою.
Таким чином, вчинення злочину організованою групою і означає, що його вчинено її
учасниками. Якщо ж особа не усвідомлює, що вона вчинює злочин у складі організованої групи,
то ця ознака не може бути їй інкримінована.
Тому слова «осіб чи її учасником» слід виключити з ч. 4 ст. 369 КК.
13. Наразі в Україні передбачена кримінальна відповідальність за провокацію підкупу
(ст. 370 КК).
У цьому зв’язку важливо розрізняти між собою поняття «провокація» і «контрольоване
вчинення» (до речі, вони стосуються не лише корупції, а й правопорушень, пов’язаних з
наркотиками, сутенерством тощо).
Екс-Голова GRECO Драго Кос в своєму експертному висновку до проекту Закону «Про
Національне бюро антикорупційних розслідувань України» (законопроект №5031, зареєстрований
у ВР 29 липня 2009 р.) від 27 серпня 2009 р. зазначив: «протидія корупції неможлива, якщо
відповідні органи не мають юридично чітких та зрозумілих повноважень». Він нагадав, що
метод контрольованого вчинення є відомим в інших юридичних системах як «фіктивне» або
«симульоване» хабарництво і дає чудові результати в протидії корупції, а також розглядається як
доказ справжньої волі боротися проти корупції.
ЄСПЛ, з огляду на використання цього методу в багатьох країнах, підтвердив, що він не є
порушенням ЄКПЛ, якщо виконуються такі умови:
- метод має бути передбачений в законі;
- він має бути відмежований від провокації (яка заборонена);
- повинні існувати запобіжники, у т.ч. у вигляді судового контролю тощо (див., серед інших,
рішення у справах Міліньєне проти Литви [Miliniene v. Lithuania], Раманаускас проти Литви
[Ramanauskas v. Lithuania], Волохи проти України [Volokhy v. Ukraine])». У рішенні ЄСПЛ у справі
«Тейксейра де Кастро проти Португалії» від 9 червня 1998 р. з цього приводу вказано: «Потрібно...
розмежовувати справи, у яких негласні агенти провокують виникнення злочинного наміру, якого до
того не було, від тих, де підозрюваний вже мав намір вчинити злочин. У цій справі поліцейські лише
виявили вже існуючий злочинний намір, надавши можливість Тейксейра де Кастро реалізувати
його»;
- повинна існувати спрямованість на запобігання (попередження) злочинної діяльності, що,
без сумніву, є необхідним в демократичному суспільстві (справа «Міліньєне проти Литви» від 5
лютого 2008 р.);
- слідство в цілому має проводитися в пасивній манері, тобто слід виключити повторні
пропозиції, наполегливі нагадування тощо (згадана вище справа «Раманаускас проти Литви»).
Тим більше не можна діяти шляхом умовляння, погроз, примусу чи іншим подібним чином.

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

231

У цілому законодавство України (ст. 43 КК, статті 246, 271 і 272 КПК) відповідає цим п’яти
умовам.
Чинна ст. 370 КК не забороняє «контрольованого вчинення»; вона забороняє виключно
«підбурення» на певні діяння іншої (підконтрольної) особи, «щоб потім викрити» цю особу.
Не можна вважати провокацією підкупу виявлення службовою особою вже існуючого в особи
наміру надати чи прийняти тощо неправомірну вигоду і створення нею можливостей для реалізації
такого наміру, якщо відсутні ознаки схилення до таких дій шляхом умовляння, погроз, примусу чи
іншим чином з метою наступного викриття.
Нарешті, у ч. 1 ст. 23 Конвенції РЄ-1 передбачено: «Кожна Сторона вживатиме таких
законодавчих та інших заходів,– включаючи заходи, що дозволяють застосування спеціальних
слідчих методів із дотриманням національного законодавства,– які можуть бути необхідними для
забезпечення їй можливості сприяти збиранню доказів у зв’язку із кримінальними злочинами,
визначеними у статтях 2–14 цієї Конвенції, та ідентифікувати, вистежувати, заморожувати і
заарештовувати засоби та доходи, отримані від корупції, чи власність, вартість якої відповідає таким
доходам, до яких можуть застосовуватися заходи, передбачені у пункті 3 статті 19 цієї Конвенції»
(йдеться про конфіскацію чи в інший спосіб вилучення засобів вчинення злочинів і доходів,
отриманих від них, чи власності, вартість якої відповідає таким доходам). У пояснювальному звіті
Конвенції вказується: спеціальні слідчі методи можуть включати використання таємних агентів,
прослуховування телефонних розмов тощо.
Виходячи із зазначеного, потрібно доповнити статтю 370 КК приміткою такого змісту:
«Примітка. Не вважаються провокацією підкупу:
1) виявлення службовою особою спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції
вже існуючого в особи наміру надати чи одержати неправомірну вигоду і створення можливостей
для реалізації нею такого наміру, якщо відсутні ознаки схилення до таких дій з метою наступного
викриття особи у вчиненні корупційного злочину;
2) проведення в порядку, передбаченому законом, перевірки на доброчесність особи – суб’єкта
відповідальності за корупційні злочини».
14. Як на теоретичну і практичну проблему слід вказати на певну неузгодженість положень
статей 354, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 КК в частині відповідальності за обіцянку, пропозицію
надання неправомірної вигоди та прийняття обіцянки, пропозиції неправомірної вигоди з
положеннями статей 14–16 КК щодо відповідальності за готування до злочину і замах на злочин.
Законодавець певною мірою намагався вирішити цю проблему в Законі від 13 травня 2014 р.,
сформулювавши пункт 3 примітки до статті 354 КК в такій редакції:
«3. Під пропозицією у статтях 354, 368, 368-3–370 слід розуміти висловлення працівнику
підприємства, установи чи організації, особі, яка надає публічні послуги, або службовій особі наміру
про надання неправомірної вигоди, а під обіцянкою – висловлення такого наміру з повідомленням
про час, місце, спосіб надання неправомірної вигоди».
Проте, у КК не зазначено, що на ці статті більше не поширюються положення статей 14–16
(тобто готування до усіх цих діянь і замах на їх вчинення усе ще залишаються злочинами, крім
випадку, передбаченого ч. 2 ст. 14 КК), а тому наразі діяннями, за які КК передбачає кримінальну
відповідальність, є такі малозрозумілі діяння, котрі неймовірно важко чи навіть неможливо
довести, як:
- готування до пропозиції неправомірної вигоди;
- замах на пропозицію неправомірної вигоди;
- готування до обіцянки неправомірної вигоди;
- замах на обіцянку неправомірної вигоди;
- готування до прийняття пропозиції неправомірної вигоди;
- замах на прийняття пропозиції неправомірної вигоди;
- готування до прийняття обіцянки неправомірної вигоди;
- замах на прийняття обіцянки неправомірної вигоди;
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- готування до прохання надати неправомірну вигоду;
- замах на прохання надати неправомірну вигоду.
Крім того, визнавши на виконання міжнародно-правових зобов’язань закінченими злочинами
пропозицію та обіцянку неправомірної вигоди і прийняття пропозиції, обіцянки такої вигоди,
український законодавець унеможливив у разі вчинення таких діянь: а) пом’якшення покарання на
підставі частин 2 і 3 ст. 68 КК; б) застосування ч. 2 ст. 14 КК; в) звернення до ст. 17 КК «Добровільна
відмова при незакінченому злочині».
Так, якщо готування полягає в створенні умов для вчинення злочину (ч. 1 ст. 14 КК), а під
пропозицією в статтях 354, 368, 368-3–370 КК розуміється висловлення наміру про надання
неправомірної вигоди, то виходить, наприклад, що злочином, передбаченим ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 369
КК, є «створення умов для висловлення наміру про надання неправомірної вигоди».
Таке створення умов може знаходити свій прояв, скажімо, у придбанні телефону для
здійснення в майбутньому телефонного дзвінка, отриманні контактних даних службової особи
чи адреси в соціальній мережі, написанні чернетки листа на папері чи в електронній скриньці,
купуванні конверту тощо. Тобто в реальному житті готування до висловлення пропозиції/обіцянки
неправомірної вигоди цілком можливе, проте в таких випадках практично неймовірно довести, що
саме ці дії були спрямовані на вчинення злочину. Надзвичайна віддаленість відповідних підготовчих
дій від факту надання-одержання неправомірної вигоди вказує на те, що, за загальним правилом,
такі діяння не характеризуються небезпекою і злочинними визнаватися не повинні.
Якщо ж особа спочатку запропонувала (пообіцяла) неправомірну вигоду відповідному адресату,
а згодом відмовилась її надати, вчинене нею не може розцінюватись як добровільна відмова при
незакінченому злочині (див. ст. 17 КК), адже в такій поведінці особи вбачаються ознаки закінченого
складу злочину, передбаченого відповідною нормою КК, – пропозиції чи обіцянки неправомірної
вигоди.
Тому, як і в КК більшості європейських держав, в КК України необхідно визначити, що
положення його статей 14 і 15 поширюються лише на випадки, прямо передбачені в Особливій
частині цього КК і, зокрема, не повинні поширюватися на статті 354, 368, 368-3, 368-4, 369,
369-2 КК.
15. Доповнення статей 354, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 (а також статей 160 і 370) КК такими
окремими формами підкупу, як пропозиція і обіцянка неправомірної вигоди, своїм першоджерелом
мають Конвенцію ООН проти корупції і рекомендації GRECO у сфері криміналізації корупції.
Проте, фактично законодавець поняття «пропозиція неправомірної вигоди» та «обіцянка
неправомірної вигоди» розглядає як синонімічні, що не узгоджується з етимологією цих слів.
До того ж обіцянка, якщо керуватись її законодавчим визначенням, практично нічим не
відрізняється від пропозиції: повідомлення про час, місце і спосіб надання неправомірної вигоди
свідчать про конкретизацію пропозиції, а не про перетворення її на обіцянку.
Не зрозуміло також, чи повинне повідомлення про неправомірну вигоду для того, щоб вважати
його обіцянкою, містити вказівку на всі перераховані в КК обставини (час, місце і спосіб надання
вигоди) чи лише на деякі з них – час і місце, час і спосіб, місце і спосіб – або навіть одну.
Тому слід було б залишити у зазначених статтях лише одну із вказаних форм – пропозицію чи
обіцянку.
16. За чинною редакцією ст. 368 КК, яка в цьому сенсі не відрізняється від її попередніх
редакцій, є однаковою правова оцінка «неправомірної вигоди – підкупу» і «неправомірної вигоди –
подяки».
Криміналізацію «неправомірної вигоди – подяки» зазвичай пояснюють тим, що необумовлена
неправомірна вигода (подяка): а) нерідко надається службовій особі з розрахунком користуватись
її послугами в майбутньому; б) руйнує систему публічного управління; в) може мати своїм
результатом прагнення службової особи одержувати її від усіх тих, хто змушений звертатися до
цієї особи.
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Проте, такий традиційний підхід законодавця не повною мірою узгоджується зі статтями 2, 3
Конвенції РЄ-1 і ст. 15 Конвенції ООН-1, де наголошується на необхідності криміналізації лише
підкупу національних державних посадових осіб; «… одержання вигоди після вчинення публічною
посадовою особою дії без попереднього пропонування, вимагання або згоди з нею карним злочином
відповідно до Конвенції не є» (п. 43 Пояснювальної записки до Кримінальної конвенції про
боротьбу з корупцією).
17. КК України (так само як відповідні антикорупційні конвенції) не вимагає, щоб дії чи
бездіяльність публічної службової особи у відповідь на пропозицію, обіцянку чи надання
їй неправомірної вигоди були незаконними або порушували її службові обов’язки. Іншими
словами, прийняття нею неправомірної вигоди в обмін на вчинення дії чи бездіяльності, які не
суперечать закону, однак вважається злочином, адже від такої особи взагалі очікують прозорості,
неупередженості і лояльності.
У п. 4 Коментарю до Конвенції ОЭСР по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав
при проведенні міжнародних ділових операцій від 21 листопада 1997 р. зазначено: злочином є
пропозиція хабара для одержання чи збереження ділових вигід чи інших неналежних переваг,
незалежно від того, чи є конкретна компанія більш кваліфікованим покупцем або учасником
торгів, чи від того, що вона в будь-якому разі отримала б такі ділові вигоди чи переваги. Законні дії
(навіть коли хабарі дають із метою забезпечити неупереджене рішення службової особи) важливо
включити, адже терпимість до такого роду корупції підриває репутацію і довіру суспільства до
державної служби. Незаконність же дій законодавцю варто розглядати як обставину, що обтяжує
правопорушення.1
Проте, у приватному секторі в аналогічних ситуаціях порушення визначених законом або
контрактом обов’язків службової особи має бути обов’язковою ознакою.
Для наявності складу злочинів, передбачених чинними ч. 3 ст. 368-3, ч. 3 ст. 368-4 КК, не має
значення, за виконання яких (законних чи незаконних) діянь винний одержує неправомірну вигоду
(приймає її пропозицію або обіцянку).
Згідно з цією нормою неправомірну вигоду службовій особі юридичної особи приватного права
(особі, яка надає публічні послуги) можуть надавати, пропонувати, обіцяти (а вона її отримувати
або приймати відповідну пропозицію, обіцянку) і за цілком законні діяння, що випливають з її
службових повноважень (наприклад, за укладання цивільно-правового чи трудового договору,
надання відпустки, призначення на більш оплачувану посаду, видачу кредиту).
Такий підхід суперечить міжнародно-правовим рекомендаціям: і в статтях 7, 8 Конвенції РЄ-1,
і в ст. 21 Конвенції ООН-1, що стосуються корупції в приватному секторі, наголошується, що
поведінка суб’єкта «пасивного» підкупу, за яку одержується неправомірна вигода, має означати
порушення обов’язків такого суб’єкта.
З цього приводу в п. 56 Пояснювальної записки до Кримінальної конвенції про боротьбу з
корупцією зазначено, що в приватному секторі згадане порушення обов’язків є обов’язковою
ознакою складу злочину; це і виправдовує включення корупції в приватному секторі в число
злочинів.
З огляду на зазначене має бути згадано:
- в ч. 2 ст. 368 КК – про кваліфікуючу обставину «прийняття пропозиції, обіцянки або
одержання неправомірної вигоди або прохання її надати за вчинення чи невчинення службовою
особою незаконної дії»;
- в частинах 1 і 3 статей 368-3 і 368-4 КК – про вчинення дій чи бездіяльність «на порушення
обов’язків службової особи юридичної особи приватного права (особи, яка надає публічні послуги),
визначених законом або договором».

1
Коррупция: глоссарий международных стандартов в области уголовного права. – OECD, 2007 (п. 3.7) // http://www.oecd.
org/daf/anti-bribery/41194582.pdf
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18. Примітка до ст. 369-2 КК містить посилання на скасований закон: «Особами, уповноваженими
на виконання функцій держави, є особи, визначені у пунктах 1-3 частини першої статті 4 Закону
«Про засади запобігання і протидії корупції». Цей закон втратив чинність у зв’язку з введенням
в дію з 26.04.2015 р. Закону від 14.10.2014 р. №1700-VII «Про запобігання корупції» (Прикінцеві
положення, п. 1 ст. 4).
Законодавець же, незважаючи на неодноразові зміни антикорупційних статей КК, так і не
привів у відповідність законодавчі новели зі змістом примітки до ст. 369-2 КК.
Крім того, оскільки ст. 368-2 КК містить визначення «власного» суб’єкта злочину, посилання
на цю статтю слід виключити з п. 1 примітки до ст. 364 КК.
19. Коло суб’єктів злочину, передбаченого частинами 3 і 4 ст. 368-3 КК, слід було б розширити за
рахунок осіб, які, працюючи у фізичної особи – підприємця (ФОП) на підставі трудового договору,
виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Наразі одержання ними неправомірної вигоди не може кваліфікуватися за частинами 3 і 4
ст. 354, частинами 3 і 4 ст. 368-3 КК (бо ці особи не є ані працівниками підприємств, установ
чи організацій та особами, які працюють на користь підприємств, установ чи організацій, ані
службовими особами юридичних осіб приватного права). Але ФОП є повноцінним суб’єктом
господарювання, прирівняним за повноваженнями до комерційних юридичних осіб.
Тому такий стан речей є вадою КК, яка потребує усунення.
20. Згадування в ч. 2 ст. 368-3 і в ч. 2 ст. 368-4 КК організованої групи є непотрібним, оскільки
ця кваліфікуюча ознака з урахуванням принципу «матрьошки», притаманного законодавчому
описанню групових форм співучасті у злочині (ст. 28 КК), змістовно охоплюється іншою
кваліфікуючою ознакою, передбаченою цією ж кримінально-правовою нормою, – вчинення злочину
за попередньою змовою групою осіб.
Тому слід виключити словосполучення «чи організованою групою» з тексту ч. 2 ст. 368-3 і
ч. 2 ст. 368-4 КК, зокрема, і для узгодження їх з текстом ч. 4 ст. 368-3 і ч. 4 ст. 368-4 КК, де про
організовану групу не згадується.
Крім того, в цей спосіб буде усунено і притаманну чинній редакції ч. 2 ст. 368-3 і ч. 2 ст. 368-4
КК невиправдану відсутність диференціації кримінальної відповідальності за передбачені ними
злочини залежно від того, якою саме групою (організованою групою чи групою осіб за попередньою
змовою) його вчинено.
21. Буквальне тлумачення законодавчих формулювань «якщо неправомірна вигода надавалася
службовій особі, яка займає відповідальне становище», та «якщо неправомірна вигода надавалася
службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище», унеможливлює інкримінування
цих кваліфікуючих ознак та, як наслідок, кваліфікацію вчиненого за частинами 3 і 4 ст. 369 КК у
тих випадках, коли неправомірна вигода: а) не надана, а лише запропонована чи обіцяна службовій
особі, яка займає відповідальне (особливо відповідальне) становище; б) надана не службовій особі,
а третій особі.
Тут є очевидним порушення законодавчої техніки.
Тому частини 3 і 4 ст. 369 КК мають бути сформульовані так: «Пропозиція чи обіцянка
службовій особі, яка займає відповідальне (особливо відповідальне) становище, надати їй або
третій особі неправомірну вигоду або надання такої вигоди...».
22. В тексті ст. 369-2 КК використано зворот «особа, уповноважена на виконання функцій
держави». Усупереч його буквальному розумінню, згідно з приміткою до цієї статті, до осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, треба відносити також й інших осіб, а саме осіб,
які:
- уповноважені на виконання функцій місцевого самоврядування;
- прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
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самоврядування (посадові особи юридичних осіб публічного права і особи, які надають публічні
послуги,– аудитори, нотаріуси тощо);
- постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважених на виконання
таких обов’язків у юридичних особах приватного права (пункти 1–3 ч. 1 ст. 4 Закону «Про засади
запобігання і протидії корупції»).
Але віднесення до числа осіб, у зв’язку з очікуваним впливом на яких вчиняються заборонені
ст. 369-2 КК дії, службових осіб юридичних осіб приватного права суперечить ст. 12 Конвенції РЄ-1
і ст. 18 Конвенції ООН-1.
У цьому випадку Україна виконала міжнародно-правові рекомендації «із запасом».
З метою узгодження положень КК і Закону «Про запобігання корупції» та усунення
некоректності, притаманної ст. 369-2 КК, у цій статті слід згадувати лише осіб, визначених в
пунктах 1 і 2 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції».
Крім цього, у примітці до ст. 369-2 треба замінити вказівку на Закон «Про засади запобігання і
протидії корупції» Законом «Про запобігання корупції».
23. У ст. 364 КК йдеться про «використання влади чи службового становища», у ст. 364-1 КК –
про «використання своїх повноважень», у ст. 365-2 КК – про «зловживання своїми повноваженнями».
При цьому в ст. 364 поняття «зловживання владою або службовим становищем» розкривається як
«використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби», у
ст. 364-1 «зловживання повноваженнями» – як «використання всупереч інтересам юридичної особи
її службовою особою своїх повноважень», а в ст. 365-2 – взагалі не розкривається.
У статтях 191, 262, 308, 312, 313 йдеться про заволодіння певним майном «шляхом зловживання
службової особи своїм службовим становищем», у ст. 357 – «шляхом зловживання особи своїм
службовим становищем», а в ст. 410 КК – «військовою службовою особою зі зловживанням
службовим становищем».
В інших статтях КК застосовуються також різні словосполучення: «службовою особою з
використанням наданих їй повноважень» (ст. 368-3); «службовою особою з використанням влади
або службового становища» (ст. 158-2); «службовою особою з використанням наданої їй влади чи
службового становища» (статті 368, 369); «службовою особою з використанням свого службового
становища» (статті 157, 159, 171, 189, 205-1, 258-4, 343, 397); «службовою особою з використанням
службового становища» (статті 158, 149, 176, 177, 201, 206, 206-2, 229, 248, 258-1, 298, 298-1, 303,
332, 332-1); «з використанням службового становища» (ст. 169); «особою з використанням свого
службового становища» (статті 344, 376); «з використанням свого становища, наданих повноважень,
влади, службового становища» (п. 5 примітки до ст. 354); «працівником з використанням становища,
яке він займає на підприємстві, в установі чи організації» (ст. 354); «особою з використанням
наданих їй повноважень» (ст. 368-4). Лише в двох останніх випадках йдеться про особу, яка не є
службовою.
Але, на відміну від статей 1 і 22 Закону «Про запобігання корупції» (у ст. 1 йдеться не
лише про «використання особою наданих їй службових повноважень», а й «пов’язаних з ними
можливостей», а у ст. 22 – про заборону «використовувати свої службові повноваження або своє
становище та пов’язані з цим можливості»), в жодній статті КК не йдеться про використання
можливостей, пов’язаних із наданою владою, службовим становищем (становищем) чи
службовими повноваженнями. Виходячи із принципу законності, відповідно до якого злочинність
діяння визначається тільки КК (ч. 3 ст. 3 КК), цю колізію слід вирішувати так, що використання
зазначених можливостей не є злочином. Якщо службова особа, наприклад, одержала неправомірну
вигоду за вчинення в інтересах того, хто її надав, будь-якої дії без використання наданої їй влади чи
службового становища, але з використанням пов’язаних з ними можливостей (скажімо, можливості
керівника ЦОВВ схилити не підпорядковану, не підконтрольну та не підзвітну йому службову
особу державного підприємства до прийняття певного рішення), то під кутом зору Закону «Про
запобігання корупції» ця особа вчиняє корупційне правопорушення, зокрема передбачене ст.
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368 КК, але під кутом зору КК – ні.1 Крім того, ця колізія ускладнює розмежування злочинів,
передбачених статтями 368 і 369-2 КК, коли вони вчинюються службовими особами.
Наведене демонструє необхідність уніфікації відповідних термінів в згаданих законах. З огляду
на зазначене можливі два варіанти змін до КК:
перший – у статтях 364 і 368 КК передбачити відповідальність за використання відповідною
особою як влади або службового становища (службових повноважень), у статтях 364-1, 365-2, 368-3
і 368-4 – повноважень, у ст. 354 – відповідного становища, так і пов’язаних із ними можливостей;
другий – у статтях 364 і 368 КК передбачити відповідальність за використання відповідною
особою влади або службового становища (службових повноважень), у статтях 364-1, 365-2,
368-3 і 368-4 – повноважень, у ст. 354 – відповідного становища. Що ж стосується використання
цією ж особою її можливостей, пов’язаних із владою, її службовим становищем (службовими
повноваженнями), повноваженнями, становищем, то про них слід прямо згадати у ст. 369-2 в
конетксті зловживання впливом. Цей варіант більшою мірою узгоджується із вимогами ст. 18
Конвенції ООН-1, де йдеться про «зловживання своїм справж-нім або удаваним впливом» з боку
«державної посадової особи чи будь-якої іншої особи».
24. У ст. 369-2 КК немає застереження про можливість здійснення суб’єктом удаваного впливу.
Тому суди часто кваліфікують одержання неправомірної вигоди нібито для здійснення впливу на
прийняття рішення уповноваженою особою, коли винна особа не збиралася здійснювати такий
вплив і бажала лише присвоїти зазначену вигоду, не за ч. 2 ст. 369-2 КК, а ст. 190 КК як шахрайство.
З урахуванням ст. 18 Конвенції ООН-1 і ст. 12 Конвенції РЄ-1 стаття 369-2 КК має бути
сформульована таким чином, щоб не виникало сумнівів, що кримінальна відповідальність за нею
повинна наставати незалежно від того, реальною чи удаваною була можливість відповідного впливу
на особу.
Зокрема, у ч. 2 ст. 369-2 КК слова «за вплив» треба замінити словами «за реальний чи удаваний
вплив».
25. Сфера застосування ст. 210 КК (а також і ст. 211 КК) має бути поширена на зловживання не
лише з коштами державного бюджету, а і з коштами:
- фондів державного загальнообов’язкового соціального та пенсійного страхування. Адже
вони, хоч і не включені до бюджету, використовуються для виконання функцій держави – надання
соціальних послуг та матеріального забезпечення непрацездатної частини населення чи у зв’язку
з настанням певних подій, тобто за своїм соціальним призначенням і порядком використання не
відрізняються від бюджетних коштів;
- місцевих бюджетів. У такий спосіб буде усунуто неузгодженість між кримінальним і
регулятивним законодавством, яка створює передумови для аналогічних зловживань із коштами
місцевих бюджетів.
26. Вказівка на суб’єкта злочину в ч. 1 ст. 210 КК є невдалою з редакційної точки зору, оскільки
міститься після позначення першої форми об’єктивної сторони злочину «Нецільове використання
бюджетних коштів службовою особою…». При буквальному тлумаченні можна зробити висновок,
ніби спеціальний суб’єкт притаманний не всім формам злочину, передбаченого ст. 210 КК, а лише
першій із них.
Саме тому колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Херсонської області у вироку від
26 січня 2015 р. визнала правильною кваліфікацію дій винної Особи_2 за ч. 1 ст. 190 і ч. 1 ст. 364 КК як шахрайство та
зловживання владою і не погодилась з вимогою прокурора перекваліфікувати їх на ч. 3 ст. 368 КК, оскільки Особа_2, відповідно
до своїх посадових повноважень, визначених нормативно-правовими актами, не була уповноважена вирішувати питання щодо
визначення можливості внесення проектів рішень на засідання виконкому. За обставинами справи, Особа_2, працюючи на посаді
начальника загального відділу Херсонської міської ради, як службова особа умисно використала своє службове становище з
корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення і всупереч інтересам служби: шляхом обману створила уявне враження у
Особи_3 про свої можливості, повідомивши, що завдяки своєму службовому становищу може не подати на розгляд виконкому
надані останньою документи та запропонувала Особі_3 за невжиття таких заходів передати їй гроші в сумі 6 тис. грн. Див.:
ЄДРСР: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/42454610
1
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Тому абзац перший ч. 1 ст. 210 треба почати зі слів «Вчинені службовою особою нецільове
використання бюджетних коштів...».
27. В абз. сьомому ч. 1 ст. 1 Закону «Про запобігання корупції», п. 2 примітки до ст. 354 і в
примітці до ст. 364-1 КК визначення неправомірної вигоди є ідентичними.
Водночас, законодавець помилково забув поширити це визначення і на злочин, передбачений
ст. 369-3 КК. При цьому у злочині, передбаченому ч. 3 ст. 369-3 КК (як і в ст. 160 КК), неправомірна
вигода має виключно грошовий чи інший майновий (матеріальний) характер.
Тому визначення неправомірної вигоди слід сформулювати і в примітці до ст. 369-3 КК з метою
застосування цієї статті.
28. Застосоване в п. 2 примітки до ст. 354 і в примітці до ст. 364-1 КК, а також в абз. сьомому ч. 1
ст. 1 Закону «Про запобігання корупції» словосполучення «... будь-які інші вигоди нематеріального
чи негрошового характеру» містить стилістичну неточність: зі слів «будь-які інші» випливає, ніби
усі названі раніше вигоди також є вигодами саме нематеріального чи негрошового характеру, хоча
насправді вони мають – і це очевидно – грошовий або інший матеріальний характер. Це стосується
навіть нематеріальних активів, назва яких не зовсім відповідає їхній суті.
Тому правильніше говорити про «будь-які інші вигоди, у тому числі вигоди нематеріального
чи негрошового характеру».
29. Паралельно зі статтями 364, 364-1 КК продовжує існувати також ст. 184-1 КУпАП
(використання посадовою особою в неслужбових цілях державних коштів, наданих їй у службове
користування приміщень, засобів транспорту чи зв’язку, техніки або іншого державного майна,
якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п’яти нмдг), яка створює невиправдану
конкуренцію.
Так, слова «якщо це завдало державі шкоди на суму, що не перевищує п’яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян» зі ст. 184-1 КУпАП підлягають виключенню, адже кримінальна
відповідальність за аналогічне діяння відповідно до ст. 364 КК настає за умови заподіяння шкоди на
суму, яка в сто і більше разів перевищує нмдг. Відтак, парадокс: у разі заподіяння шкоди на суму, яка
перевищує п’ять, але є меншою ніж 100 нмдг, ні кримінальна, ні адміністративна відповідальність
не настають.
30. У статтях КК, що передбачають відповідальність за корупційні (в широкому розумінні)
злочини, ідеться про їх вчинення в інтересах інших (третіх) осіб. Зокрема, ідеться про пропозицію,
обіцянку чи надання неправомірної вигоди третій особі за вчинення чи невчинення будь-яких дій в
інтересах третьої особи (ч. 1 ст. 354, ч. 1 ст. 368-3, ч. 1 ст. 368-4, ст. 369) або пропозицію, обіцянку
чи надання неправомірної вигоди третій особі за зловживання впливом (ч. 1 ст. 369-2), або вплив
з метою одержання неправомірної вигоди для третьої особи чи одержання її для третьої особи
(ст. 369-3).
Виходить, ніби «третя особа» – це одна й та сама особа, хоча це не так: насправді одній особі
надають одну неправомірну вигоду, а навзамін інша особа отримує іншу неправомірну вигоду.
Застосування терміну «третя особа» двічі в одній і тій самій нормі у статтях 354, 368, 368-3 і
368-4 КК нічим не виправдане з огляду на те, що насправді йдеться про різних осіб: неправомірну
вигоду надають, наприклад, члену сім’ї службової особи за вчинення нею (службовою особою)
будь-яких дій в інтересах особи, близької до того, хто надав неправомірну вигоду, – а це вже
четверта діюча особа у злочинному ланцюжку. Скажімо, ректор університету надає неправомірну
вигоду у вигляді незаконного зарахування особи як студента, а навзамін дружина ректора отримує
неправомірну вигоду у вигляді безкоштовної путівки на курорт.
У міжнародних конвенціях не згадується про «четвертих» осіб, а лише про третіх.
Зокрема, у Конвенції ООН проти корупції йдеться: у статтях 15, 16, 18 і 21 – про обіцянку,
пропозицію, надання, вимагання або прийняття неправомірної переваги для іншої фізичної чи
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юридичної особи; у ст. 17 – про розкрадання або інше нецільове використання майна посадовою
особою з метою одержання вигоди для іншої фізичної чи юридичної особи, а у ст. 19 – про
зловживання службовими повноваженнями або службовим становищем – з метою одержання
неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи.
У Кримінальній конвенції РЄ про боротьбу з корупцією йдеться: у статтях 2, 7 і 12 – про
обіцяння, пропонування чи надання, а у статтях 3, 8 і 12 – про вимагання чи одержання неправомірної
переваги для інших осіб.
З огляду на зазначене слід змінити формулювання відповідних статей у КК.
31. Стаття 23 Закону «Про запобігання корупції» забороняє одержувати неправомірну вигоду
і подарунки, статті 354, 368, 368-3, 368-4 КК передбачають відповідальність за одержання
неправомірної вигоди, а ст. 172-5 КУпАП – за порушення обмежень щодо одержання подарунків.
Проте, ст. 24 Закону «Про запобігання корупції» дозволяє особі, яка виявила у своєму
службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок,
не повідомляти про це протягом робочого дня.
Така суперечність дозволяє особі, спійманій під час одержання неправомірної вигоди, послатися
на те, що вона збиралась повідомити про це відповідного керівника, але пізніше, – і значно утруднює
доказування вчиненого злочину.
Тому необхідно узгодити між собою ці норми. Для цього передбачити у КК спеціальну
підставу звільнення від кримінальної відповідальності за одержання неправомірної вигоди, якщо
воно вчинене за обставин, визначених у ч. 2 ст. 24 вказаного Закону («особа... виявила у своєму
службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою»), наприклад,
доповнити ст. 354 КК частиною 6 такого змісту:
«Особа, яка виявила у своєму службовому приміщенні чи одержала, без прохання чи
вимагання з її боку, майно, що може бути неправомірною вигодою, звільняється від кримінальної
відповідальності за злочин, передбачений статтями 354, 368, 368-3, 368-4, 369-2 цього Кодексу,
якщо після його виявлення, одержання вона невідкладно, але не пізніше закінчення робочого дня,
добровільно заявила про те, що сталося, органу, службова особа якого згідно із законом наділена
правом повідомляти про підозру, та активно сприяла розкриттю злочину, вчиненого особою, яка
надала неправомірну вигоду».
•

відповідальність юридичних осіб за корупцію

1. Стаття 26 Конвенції ООН-1 «відповідальність юридичних осіб» передбачає, що кожна
Держава-учасниця вживає таких заходів, які, з урахуванням її принципів права, можуть бути
необхідними для встановлення відповідальності юридичних осіб за участь у злочинах, що
визначені цією Конвенцією, і забезпечує застосування щодо юридичних осіб, які притягуються
до відповідальності відповідно до цієї статті, ефективних, домірних і таких, що здійснюють
стримувальний вплив, кримінальних або некримінальних санкцій, у т.ч. грошових. При
цьому: відповідальність юридичних осіб може бути кримінальною, цивільно-правовою або
адміністративною; притягнення до неї не заперечує кримінальної відповідальності фізичних осіб,
які вчинили злочини.
Ці положення повторені і розширені в Конвенції РЄ-1 (ст. 18). Нею передбачено:
1) встановлення відповідальності юридичних осіб за корупційні злочини – дачу хабара,
зловживання впливом та відмивання доходів,– вчинені на їхню користь будь-якою фізичною
особою, яка діяла незалежно або як представник того чи іншого органу юридичної особи та яка
обіймає керівну посаду у цій юридичній особі, із використанням:
- представницьких повноважень юридичної особи; чи
- повноважень приймати рішення від імені юридичної особи; чи
- повноважень здійснювати контроль за діяльністю юридичної особи;
а також за залучення такої фізичної особи до вищезазначених злочинів у якості співучасника
чи підбурювача;
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2) встановлення відповідальності юридичної особи у випадках, коли неналежний контроль з
боку фізичної особи, згаданої вище, призвів до вчинення в інтересах цієї юридичної особи дачі
хабара, зловживання впливом та відмивання доходів фізичною особою, що їй підпорядковується;
3) що відповідальність юридичної особи не виключатиме кримінального переслідування
фізичних осіб, які вчиняють вказані вище злочини, підбурюють до них або беруть у них участь.
У ст. 19 Конвенції РЄ-1 зазначено також, що за передбачені нею корупційні злочини, з огляду на
їх серйозний характер, юридичним особам мають призначатися ефективні, адекватні та стримуючі
кримінальні або некримінальні санкції і заходи, включаючи штрафи1.
***
В порядку імплементації згаданих вище конвенційних положень згідно із Законом №314-VII від
23 травня 2013 р. (з урахуванням змін, внесених законами №1207-VII від 15 квітня 2014 р., №1261VII від 13 травня 2014 р., №731-VIII від 8 жовтня 2015 р.) КК доповнено розділом XIV-1 «Заходи
кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» (статті 96-3 – 96-11).
Ці положення є чинними з 4 червня 2014 р. Проте, вони не мають зворотної дії і не поширюються
на злочини та суспільно небезпечні діяння, що підпадають під ознаки діяння, передбаченого
Особливою частиною КК, вчинені до вказаної дати.
З цієї та інших причин як судової практики щодо застосування до юридичної особи заходів
кримінально-правового характеру, так і її узагальнення все ще немає.
Відповідно до зазначених статей:
1) підставами застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру в
разі вчинення корупційних злочинів є:
- вчинення уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи одного зі злочинів,
передбачених частинами 1, 2 ст. 368-3, частинами 1, 2 ст. 368-4, ст. 369 і ч. 1 ст. 369-2 КК;
- незабезпечення виконання покладених на її уповноважену особу законом або установчими
документами юридичної особи обов’язків щодо вжиття заходів із запобігання корупції, що призвело
до вчинення одного зі злочинів, передбачених частинами 1, 2 ст. 368-3, частинами 1, 2 ст. 368-4,
статтями 369 і 369-2 КК;
- вчинення уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи злочину,
передбаченого ст. 262 КК. Цей злочин саме як корупційний згадано в примітці до ст. 45 КК, якщо
його вчинено шляхом зловживання службовим становищем (пункти 1, 2 і 4 ч. 1 ст. 96-3 КК);
2) заходи кримінально-правового характеру можуть бути застосовані судом до підприємства,
установи чи організації (крім державних органів, органів влади АРК, органів місцевого
самоврядування, організацій, створених ними у встановленому порядку, що повністю утримуються
за рахунок відповідно державного чи місцевого бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного
соціального страхування, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також міжнародних
організацій) (ч. 1 ст. 96-4 КК);
3) у зазначених випадках до юридичних осіб судом може бути застосовано такий захід
кримінально-правового характеру, як штраф. Суд застосовує штраф виходячи з 2-кратного розміру
незаконно одержаної неправомірної вигоди. Якщо неправомірну вигоду не одержано або її розмір
неможливо обчислити, то суд, залежно від ступеня тяжкості злочину, вчиненого уповноваженою
особою юридичної особи, застосовує штраф у визначених у ст. 96-7 КК розмірах.
Аналогічні положення містить низка актів, виданих у межах ЄС. Так, Другий протокол до Конвенції про захист фінансових
інтересів Європейських Співтовариств (1997) передбачає, що юридичні особи мають нести відповідальність за шахрайство,
активну корупцію та відмивання грошей, скоєні на власну користь будь-якою особою, яка діє, або індивідуально, або як частина
органу юридичної особи, який посідає головне становище у юридичній особі, базуючись на повноваженні: а) представництва
юридичної особи, або б) приймати рішення від імені юридичної особи, або в) здійснювати контроль за юридичною особою.
Юридичні особи можуть визнаватись відповідальними і тоді, коли недостатність нагляду або контролю зазначеною особою
призвела до вчинення шахрайства, акту активної корупції чи відмивання грошей на користь цієї юридичної особи особою,
яка знаходиться під її управлінням (ст. 3). Санкції для юридичних осіб мають включати кримінальні і некримінальні штрафи
та можуть включати інші санкції: a) позбавлення права на публічну допомогу; b) дискваліфікацію від здійснення комерційної
діяльності; c) поміщення під судовий нагляд; d) ліквідацію за судовим наказом.
1

240

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

Крім того, юридична особа зобов’язана відшкодувати нанесені збитки та шкоду в повному
обсязі, а також розмір отриманої неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана
юридичною особою.
З метою забезпечення дії вказаних положень КК внесено зміни до КПК, згідно з якими:
- у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, що є підставою для
застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру (пункт 7 ч. 1 ст. 91);
- правовий статус, права й обов’язки представника юридичної особи, щодо якої здійснюється
провадження (статті 64-1, 89, 93 та ін.);
- відомості про юридичну особу, щодо якої можуть застосовуватися заходи кримінальноправового характеру, вносяться слідчим або прокурором до ЄРДР негайно після вручення особі
повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в інтересах такої юридичної особи будь-якого
зі злочинів, передбачених ст. 209, частинами 1 і 2 ст. 368-3, частинами 1 і 2 ст. 368-4, статтями
369, 369-2 КК. Про внесення відомостей слідчий або прокурор не пізніше наступного робочого
дня письмово повідомляє юридичну особу. Провадження щодо юридичної особи здійснюється
одночасно з відповідним кримінальним провадженням, у якому особі повідомлено про підозру (ч.
8 ст. 214);
- процедуру застосування кримінально-правових заходів до юридичної особи (статті 339, 341
та ін.).
2. 14 жовтня 2014 р. прийнято Закон «Про запобігання корупції», відповідно до ст. 65 якого
у разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину
самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених КК, застосовуються заходи
кримінально-правового характеру.
Цим же Законом визначено, що відомості про юридичних осіб, до яких застосовано заходи
кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення,
вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення (далі – ЄДРОК), що формується та ведеться НАЗК1; для безоплатного
цілодобового доступу відкритими є такі відомості про юридичну особу, до якої застосовано заходи
кримінально-правового характеру: 1) назва; 2) юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців; 3) склад корупційного правопорушення, у зв’язку з
вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру; 4) вид застосованих заходів
кримінально-правового характеру (ст. 59).
Згідно із Законом «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р., який набрав чинності для
всіх замовників з 1 серпня 2016 р., замовник приймає рішення про відмову учаснику в участі у
процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо:
1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо
чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в
будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на
прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником
певної процедури закупівлі;
2) відомості про юридичну особу, яка є учасником, внесено до ЄДРОК;
3) службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, притягнуто згідно
із законом до відповідальності за вчинення у сфері закупівель корупційного правопорушення (ч. 1
ст. 17).
1
Наразі НАЗК здійснює заходи щодо початку ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення. Станом на 1 березня 2017 р. повноваження щодо надання відомостей з Реєстру, здійснює
МЮ – до початку ведення Реєстру НАЗК (п. 3 постанови КМ №171 від 25 березня 2015 р.). Внесення інформації до Єдиного
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, та надання відомостей з нього про
юридичну особу НАЗК здійснюватиме після початку ведення ним цього Реєстру. Див. також все ще не скасоване Положення
про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення, затв. наказом МЮ №39/5 від 11.01.2012 р.
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3. Згідно зі ст. 18 Конвенції РЄ проти маніпулювання спортивними змаганнями «Відповідальність
юридичних осіб», кожна Сторона вживає таких законодавчих або інших заходів, які можуть бути
необхідними для забезпечення того, щоб юридичні особи могли бути притягнуті до кримінальної,
цивільної чи адміністративної відповідальності за злочини, зазначені у статтях 15–17 цієї Конвенції,
скоєні в їх інтересах будь-якою фізичною особою, яка діє окремо або в складі органу юридичної
особи, яка займає провідну посаду в юридичній особі, на основі: a) права представляти юридичну
особу; b) повноваження приймати рішення від імені юридичної особи; c) повноваження здійснювати
контрольні функції у рамках юридичної особи.
Підставою такої відповідальності є відсутність нагляду або контролю з боку зазначеної фізичної
особи, що уможливила вчинення злочинів, зазначених у статтях 15–17 цієї Конвенції, в інтересах
цієї юридичної особи будь-якою фізичною особою, яка діє від її імені.
Незважаючи на ратифікацію цієї Конвенції Україною, у ст. 96-3 КК згадку про ст. 369-3 КК не
зроблено.
4. Як виявляється, неможливо застосувати заходи кримінально-правового характеру, передбачені
статтями 96-3–96-11 КК, зокрема штраф, до політичної партії у разі вчинення її уповноваженою
особою від імені та в інтересах політичної партії будь-якого зі злочинів, передбачених частинами
2–4 ст. 159-1 КК, незважаючи на те, що згадування про частини 2–4 ст. 159-1 міститься в п. 4 ч. 1
ст. 96-3 КК.
Так, згідно з п. 2 примітки до ст. 96-3 КК, злочини, передбачені частинами 2–4 ст. 159-1,
визнаються вчиненими в інтересах юридичної особи, якщо вони: а) призвели до отримання нею
неправомірної вигоди або б) створили умови для отримання такої вигоди, або в) були спрямовані на
ухилення від передбаченої законом відповідальності.
Частинами ж 2–4 ст. 159-1 КК передбачено злочини, які полягають в незаконному здійсненні
внеску на підтримку політичної партії або надання фінансової (матеріальної) підтримки виборчій
кампанії або кампанії з проведення всеукраїнського чи місцевого референдуму, та в незаконному
отриманні такого внеску.
Але відповідний внесок не є неправомірною вигодою, адже поняття «неправомірна вигода»
у ст. 159-1 КК не вживається (воно розкрито у ст. 160 – для ст. 160, у ст. 354 – для ст. 354 і в ст.
364-1 – для статей 364, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 та 370 КК). Також здійснення чи
отримання внеску, очевидно, не можна розглядати і як форму (спосіб) ухилення від передбаченої
законом відповідальності.
Тому, відповідно до п. 2 примітки до ст. 96-3 КК, злочини, передбачені частинами 2–4 ст. 159-1,
немає підстав визнавати вчиненими в інтересах юридичної особи. Іншими словами, без уточнення
існуючої редакції п. 2 примітки до ст. 96-3 КК не можна застосувати заходи кримінально-правового
впливу до політичної партії у зв’язку із вчиненням особами, які мають право діяти від імені
політичної партії, злочинів, передбачених частинами 2–4 ст. 159-1 КК.
Відповідно, не можуть виникнути і підстави для припинення державного фінансування
статутної діяльності політичної партії, передбачені п. 1 ч. 1 ст. 17-8 Закону «Про політичні партії
в Україні».
Таким чином, у п. 2 примітки до ст. 96-3 КК слід уточнити, що під неправомірною вигодою
з метою застосування цієї статті розуміється також і внесок на підтримку політичної партії або
надання фінансової (матеріальної) підтримки виборчій кампанії або кампанії з проведення
всеукраїнського чи місцевого референдуму, передбачений ст. 159-1 КК.
Іншим варіантом виходу із ситуації може бути нова редакція примітки до ст. 159-1 КК: «У цій
статті під внеском слід розуміти неправомірну вигоду у виді грошових коштів чи іншого майна,
переваг, пільг, послуг або нематеріальних активів.
Внеском у великому розмірі визнається внесок у розмірі, що у два чи більше разів перевищує
встановлений законом максимальний розмір внеску на підтримку політичної партії чи максимальний
розмір фінансової (матеріальної) підтримки на здійснення передвиборної агітації чи агітації з
референдуму».
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У такій редакції одночасно виправлено наявну помилку у примітці до ст. 159-1 КК, ніби внесок
може мати вигляд вигоди нематеріального чи негрошового характеру.
5. Санкції для юридичних осіб за корупційні правопорушення лише у вигляді штрафу (ст. 96-6
КК) та відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі є недостатніми. Тому цей перелік слід
розширювати.
Як вже зазначалось вище, Другий протокол до Конвенції про захист фінансових інтересів
Європейських Співтовариств (1997) передбачає, що санкції для юридичних осіб мають включати
кримінальні і некримінальні штрафи та можуть включати інші санкції: a) позбавлення права на
публічну допомогу; b) дискваліфікацію від здійснення комерційної діяльності; c) поміщення під
судовий нагляд; d) ліквідацію за судовим наказом.
Корпоративні санкції повинні мати не репресивну, знищуючу, а превентивну мету, залишати
можливість виправити свою поведінку в майбутньому і привести свою діяльність у відповідність
із законом. Ця мета, однак, вимагає приведення у відповідність колективних кримінальних санкцій
з іншими галузями права, включаючи цивільне й адміністративне. З урахуванням досвіду інших
держав видами санкцій для юридичних осіб можуть бути:
1) грошові стягнення: зобов’язання перед судом; компенсація і відшкодування збитків; штраф;
повна конфіскація. У деяких державах штраф, що накладається на компанію, обчислюється як
багаторазовий штраф за правопорушення фізичних осіб («тоталізатор»). У Франції, наприклад,
тоталізатор – 5, у Литві – 100;
2) обмеження: призупинення деяких прав (Голландія, Фінляндія, Литва); заборона певної
діяльності (Фінляндія, ЄС, Литва); регулювання випуску продукції (Голландія); усунення директора
(ЄС); призначення довірчого керуючого (Голландія, Фінляндія); позбавлення ліцензії, заборона
виконання певних дій, як-от участь у публічних заявках на підряд, випуск конкретних товарів,
укладання контрактів, рекламна діяльність тощо; позбавлення наданих пільг, зокрема, субсидій
або податкових переваг) (Франція, Голландія); закриття діяльності підприємства чи його окремих
підрозділів (ЄС, Голландія, Литва); припинення діяльності підприємства (ЄС);
3) інші: попередження і догана, винесення рішення про відповідальність (ЄС); публікація
судового рішення (Фінляндія, Голландія, Литва). Завдяки публікації судового рішення суспільство
стає більш інформованим, і принцип чесної конкуренції діє краще, тому що корпорація піклується
про збереження своєї репутації в засобах масової інформації.1

1
Г. Хайне. Коллективная уголовная ответственность: проблема санкций. Предварительные замечания. Режим доступу:
http://www.nbpublish.com/lpmag/single_mag.php?id=52&month=7&year=2001.

До цього можна додати такі приклади. Серед покарань, передбачених Законом Польщі «Про відповідальність
колективних суб’єктів за дії, заборонені під загрозою покарання», такі: 1) грошове покарання; 2) заборона
заохочення чи рекламування власної діяльності, виробів, послуг тощо; 3) заборона користуватися дотаціями,
субвенціями, іншими формами фінансової допомоги з публічних коштів; 4) заборона отримувати публічні
замовлення; 5) заборона користуватися допомогою міжнародних організацій, членом яких є Польща; 6)
заборона ведення певної діяльності; 7) опублікування вироку. Крім того, застосовуються заходи: конфіскація
у різноманітних формах, обов’язок повернути майнову вигоду тощо. Відповідно до КК Франції, за злочини і
проступки до юридичних осіб можуть бути застосовані такі покарання: 1) штраф, розмір якого в 5 разів більше
розміру штрафу для фізичних осіб; 2) припинення діяльності; 3) поміщення під судовий нагляд; 4) заборона
здійснювати певні види професійної чи громадської діяльності; 5) закриття всіх або одного чи кількох закладів
підприємства, які служили вчиненню інкримінованих діянь; 6) виключення з участі у договорах, що укладаються
від імені держави; 7) заборона звертатися з публічним закликом до розміщення вкладів або цінних паперів; 8)
заборона пускати в обіг певні чеки або користуватися кредитними картками; 9) конфіскація речі, яка служила
або була призначена для вчинення злочинного діяння, або речі, яка одержана в результаті злочинного діяння; 10)
афішування або поширення винесеного вироку. Якщо це передбачено законом, можуть бути призначені декілька
з перелічених покарань одночасно, у т.ч. штраф і одне або кілька інших покарань. Друге і третє з цього переліку
покарань не можуть бути застосовані до: політичних партій; профспілок; юридичних осіб публічного права.
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достатність та ефективність санкцій за корупційні правопорушення

1. Конвенція ООН-1 (статті 30 і 44) та Конвенція РЄ-1 (ст. 19) регламентують питання санкцій,
тобто караності корупційних злочинів, загалом в обтічній формі. Вони закріплюють зобов’язання
держав, згідно з якими санкції за корупційні злочини повинні:
- бути пропорційними (те саме стосується відповідних заходів), тобто адекватними тяжкості
злочину, ефективними і стримуючими, та включати, в разі вчинення злочину фізичною особою,
позбавлення волі;
- забезпечувати можливу видачу особу, яка вчинила корупційний злочин, передбачений
відповідною конвенцією, у т.ч. враховуючи мінімальний строк покарання, необхідний для видачі;
- передбачати, з огляду на серйозний характер відповідних злочинів, позбавлення права
обіймати державну посаду та посаду на будь-якому підприємстві, яке цілком або частково перебуває
у власності держави.
При цьому конвенції не визначають, які покарання застосовувати за відповідні корупційні
злочини, і яким має бути їх строк (розмір). Ці питання належать виключно до сфери національного
правового регулювання.
Те саме стосується й інших відповідних міжнародних договорів. Наприклад, Конвенції Ради
Європи проти маніпулювання спортивними змаганнями.
2. Зазначені конвенційні вимоги щодо адекватності (пропорційності) санкцій за корупційні
злочини реалізовано в КК суперечливо – санкції не в усіх випадках враховують ступінь небезпеки
цих злочинів, тобто не є пропорційними.
Ідеться, наприклад, про таке:
- діяння, що полягає в службовому зловживанні з бюджетними коштами і може спричинити
майнову шкоду розміром понад 1000 нмдг, передбачене ч. 1 ст. 210 КК, карається штрафом у розмірі
100–300 нмдг або виправними роботами (являють собою фактично штраф в розстрочку), або
обмеженням волі на строк до 3 років. Для порівняння: аналогічне діяння, яке може спричинити в 4
рази меншу майнову шкоду – розміром лише понад 250 нмдг, передбачене ч. 2 ст. 364 КК, карається
позбавленням волі від 3 до 6 років;
- заволодіння офіційними документами, штампами чи печатками або приватними документами,
що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях, вчинене в особистих інтересах
(ч. 1 ст. 357), карається штрафом до 50 нмдг або обмеженням волі до 3 років, а якщо це діяння
спричинило порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинене щодо особливо
важливих документів, штампів, печаток (ч. 2 ст. 357), – штрафом до 70 нмдг, обмеженням волі
до 3 років або позбавленням волі до 3 років. Для порівняння: аналогічне діяння, а саме вчинення
службовою особою правочину з використанням підроблених документів, поєднане з протиправним
заволодінням чужим майном (ч. 3 ст. 206-2 КК), карається позбавленням волі на строк від 5 до 10
років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та з
конфіскацією майна;
- пропозиція чи обіцянка службовій особі юридичної особи приватного права надати їй або
третій особі неправомірну вигоду, або надання такої вигоди або прохання її надати за вчинення
зазначеною службовою особою дій чи її бездіяльність з використанням наданих їй повноважень в
інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи,– якщо ці
дії вчинені організованою групою (ч. 2 ст. 368-3 КК), караються позбавленням волі лише до 4 років.
Те саме – у ч. 2 ст. 368-4 КК. Проте, в інших випадках вчинення схожого корупційного злочину
організованою групою визнається тяжким злочином і карається позбавленням волі на строк від 5
до 10 років (ч. 4 ст. 369 КК);
- абсолютно однакові за ступенем тяжкості діяння караються по-різному. Так, санкції злочинів,
передбачених частинами 1 і 2 ст. 368-3 і частинами 1 і 2 ст. 368-4, є ідентичними. Санкції ж злочинів,
передбачених частинами 3 і 4 ст. 368-4 і частинами 3 і 4 ст. 368-4, суттєво відрізняються (відповідно:
позбавлення волі до 3 років і від 2 до 5 років; від 3 до 7 років і від 4 до 8 років),– хоча за усіма
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об’єктивними ознаками і ознаками суб’єктивної сторони ці злочини є ідентичними, а відмінність
їх суб’єктів є несуттєвою.
3. Розміри встановлених у санкціях штрафів, громадських робіт, виправних робіт, арешту,
обмеження волі, позбавлення волі не узгоджені між собою.
Таблиця 16. Неузгодженість розмірів
різних видів покарань
Розмір покарання у виді
Стаття
КК

штрафу
(нмдг)

Ч. 1 ст. 159-1
Ч. 2 ст. 159-1
Ч. 3 ст. 159-1
Ч. 4 ст. 159-1
Ч. 1 ст. 210
Ч. 2 ст. 210
Ч. 2 ст. 191
Ч. 3 ст. 191
Ч. 1 ст. 357
Ч. 2 ст. 357
Ч. 1 ст. 354
Ч. 2 ст. 354
Ч. 3 ст. 354
Ч. 4 ст. 354
Ч. 1 ст. 364
Ч. 1 ст. 368
Ч. 1 ст. 364-1
Ч. 2 ст. 364-1
Ч. 1 ст. 365-2

100 – 300
100 – 300
300 – 500

громадвиправних
ських робіт
робіт
(годин)
(років)
до 2
до 2
до 2

100 – 300

до 50
до 70
100 – 250
250 – 500
250 – 500
500 – 750

арешту
(місяців)

до 2

до 100
100 – 200
100 – 200
160 – 240

до 1
до 2

до 6
3–6
до 3
до 6

1000 – 1500
150–400
400–900

до 2
до 2
до 2
до 3
до 3
2–5
до 5
3–5
до 3
до 3
до 2
до 3
до 2
до 3
до 3

до 3
2–6
до 5
3–8
до 3
до 2
до 3
до 2
до 3
до 3
2–4

до 2
3–6
до 3

Ч. 2 ст. 365-2
Ч. 1 ст. 368-3
Ч. 2 ст. 368-3
Ч. 3 ст. 368-3
Ч. 1 ст. 368-4
Ч. 2 ст. 368-4
Ч. 3 ст. 368-4
Ч. 1 ст. 369
Ч. 1 ст. 369-2
Ч. 2 ст. 369-2
Ч. 1 ст. 369-3
Ч. 2 ст. 369-3
Ч. 3 ст. 369-3

обмеження
позбавволі (років) лення волі
(років)

150 – 400
350 – 700
500 – 750
150 – 400
350 – 700
750 – 1000
500 – 750
200 – 500
750 – 1500
200–1000
700–2000

100 – 200
до 2

до 6

1–2

до 6

100 – 200

до 5

3–5

до 2
до 4
до 3
до 2
до 4
2–5
2–4
2–5

до 2
до 4
до 3
до 2
до 4
2–5
2–4
до 2
2–5
до 3
2–5
2–5

1–3
2–5
2–5

Тому, скажімо, в одному випадку суд має обирати між обмеженням волі на строк від 2 до 5 років
і позбавленням волі на строк від 2 до 5 років (як-от у ч. 3 ст. 368-4), а в іншому – між обмеженням
волі на строк від 2 до 5 років і позбавленням волі на строк до 2 років (як-от у ч. 1 ст. 369-2 КК).
Інші приклади:
- у ч. 1 ст. 210 штраф у розмірі 100–300 нмдг є покаранням, рівнозначним обмеженню волі на
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строк до 3 років, а в ч. 2 ст. 357 штраф меншого розміру (до 70 нмдг) – рівнозначним позбавленню
волі на строк до 3 років;
- у ч. 2 ст. 354 громадські роботи розміром від 100 до 200 годин є покаранням, рівнозначним
позбавленню волі на строк до 3 років, а в ч. 3 цієї ж статті – позбавленню волі на строк до 2 років;
- у ч. 1 ст. 388 виправні роботи на строк до 2 років є покаранням, рівнозначним обмеженню
волі на строк до 2 років, а в ч. 3 ст. 368-4 виправні роботи на строк від 1 до 2 років є покаранням,
рівнозначним позбавленню волі на строк від 2 до 5 років.
У більшості випадків санкція за корупційні злочини передбачає штраф, обмеження волі і
позбавлення волі. При цьому громадські роботи передбачені не за всі злочини невеликої тяжкості
(що неправильно); у чотирьох випадках передбачено арешт, хоча ці злочини не є насильницькими.
У трьох випадках передбачено виправні роботи, які мають виконуватися за місцем роботи
(служби), хоча особа, яка вчинила ці злочини, повинна бути звільнена з роботи (зі служби).
4. Ще більше ускладнюють проблему положення Загальної частини КК, які не дозволяють
призначати окремі види покарання тим чи іншим категоріям засуджених. Наприклад:
- вагітним жінкам та жінкам, які мають дітей віком до семи років, за злочин, передбачений ч. 1
ст. 364 КК, основне покарання може бути призначене виключно у виді позбавлення волі;
- до вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до 14 років, до осіб, що досягли пенсійного
віку, до осіб з інвалідністю І та ІІ групи за злочин, передбачений ч. 1 ст. 365-2 КК, взагалі не може
бути застосоване жодне основне покарання;
- вагітним жінкам за злочин, передбачений ч. 3 ст. 368-4 КК, як основне покарання можуть бути
призначені лише штраф (найменш суворе покарання, передбачене цією санкцією частини статті
Особливої частини КК) або позбавлення волі на певний строк (найбільш суворе покарання).
Подібні обмеження судової дискреції тягнуть для відповідних категорій засуджених абсолютно
різні наслідки. У першому й третьому прикладах ці засуджені опиняються в менш сприятливому
становищі, аніж інші. У другому прикладі неможливість призначення особі основного покарання
розглядається судовою практикою як підстава для звільнення особи від покарання (див. абз. 7 п. 8
постанови ПВС «Про практику призначення судами кримінального покарання»).
5. В окремих випадках проблема адекватності (пропорційності) кримінально-правових санкцій
ускладнюється відвертими помилками законодавця:
1) відповідно до ч. 2 ст. 59 КК конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі
корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської
безпеки незалежно від ступеня їхньої тяжкості, і може бути призначена лише у випадках, спеціально
передбачених в Особливій частині КК. Корисливість як ознака складу злочину в правовій системі
України традиційно розуміється як бажання одержати матеріальні блага для себе або інших
осіб (заволодіти грошима, майном тощо), одержати чи зберегти певні майнові права, уникнути
матеріальних витрат чи обов’язків (одержати спадщину, позбавитися боргу тощо) або досягти
іншої матеріальної вигоди (див. абз. 1 п. 10 постанови ПВС «Про судову практику в справах про
злочини проти життя та здоров’я особи»). Хоча неправомірна вигода не завжди може мати майновий
характер, санкції частин 3, 4 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3, ч. 4 ст. 368-4 КК вказують на конфіскацію майна
як на обов’язковий вид додаткового покарання.
Така неузгодженість (суперечність) між ч. 2 ст. 59 КК та зазначеними санкціями має бути
усунута;
2) зі схожих міркувань не повинна застосовуватися конфіскація майна, передбачена частинами
1, 2 ст. 368-2 КК (а тільки спецконфіскація); визначені ними види незаконного збагачення не є
тяжкими й особливо тяжкими злочинами (див. ч. 1 ст. 59 КК);
3) з набранням чинності Законом №629-VIII від 16 липня 2015 р. покарання у вигляді
позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю за злочин, передбачений
ч. 1 ст. 365-2 КК (а так само за злочини, передбачені ч. 4 ст. 220-1 і ст. 220-2), встановлене на строк
до десяти років – це набагато більше, ніж таке покарання може бути призначене відповідно до ст. 55
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КК. При такій колізії між положеннями Загальної та Особливої частини КК пріоритет слід надавати
нормі, закріпленій у статті Загальної частини. Загалом ці помилки в законі треба виправити.
6. Більш вдало Україна виконала вимогу щодо встановлення санкцій, які забезпечували б
видачу осіб, що переслідуються за вчинення корупційних злочинів, передбачених міжнародними
антикорупційними конвенціями. У Другому Звіті про виконання рекомендацій GRECO за
результатами 3-го раунду оцінювання України (2015) указано, що Україна зрештою виконала
вимоги, передбачені ч. 1 ст. 19 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією. Нині караність
відповідних корупційних злочинів завжди включає покарання у виді позбавлення волі на строк
понад один рік, що відповідно до ч. 1 ст. 573 КПК робить можливою видачу іноземним державам
осіб, які переслідуються ними.
7. Усупереч вимогам ст. 30 Конвенції ООН-1 у багатьох випадках КК не передбачає можливості
позбавлення на певний строк осіб, засуджених за корупційні злочини, права обіймати державну
посаду та посаду на будь-якому підприємстві, яке цілком або частково перебуває у власності
держави, тощо.
Йдеться, зокрема, про санкції, де таке покарання: передбачене не як обов’язкове, а як можливе
додаткове покарання, яке призначається на розсуд суду (ч. 1 ст. 210); взагалі не передбачене (ч. 2
ст. 262, ч. 3 ст. 308, частини 1 і 2 ст. 357, частини 2 і 3 ст. 410 КК).
Виходячи із зазначеного, слід доповнити ст. 55 КК частиною такого змісту:
«Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю як додаткове
покарання призначається судом, незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції
частини статті) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру злочину, вчиненого
за посадою або у зв’язку із професійним заняттям певною діяльністю, зокрема пов’язаною із
виконанням функції представника влади чи місцевого самоврядування, організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських функцій, а також особи засудженого та інших обставин справи
суд визнає за неможливе збереження за засудженим права обіймати певні посади чи займатися
певною діяльністю».
8. Окремо слід оцінити пропорційність санкцій ст. 159-1 КК, яка також викликає сумніви:
1) штраф у розмірі від 100 до 300 нмдг (ч. 1 ст. 159-1 КК) – на сьогодні становить мізерну суму
в 1700–5100 грн.;
2) для керівників політичних партій санкції у виді виправних робіт і позбавлення права обіймати
певні посади є взаємовиключними: виправні роботи згідно зі ст. 57 КК відбуваються за місцем
роботи засудженого, натомість позбавлення права обіймати певні посади означає необхідність
звільнення особи з посади керівника політичної партії і, як правило, заборону зайняття нею
інших керівних посад в партії. Якщо ж йдеться про керівника політичної партії, який одночасно
є народним депутатом України, то відповідно до ст. 81 Конституції України набрання законної
сили обвинувальним вироком щодо нього означає і дострокове припинення повноважень народного
депутата України. Тобто, виправні роботи така особа виконувати фактично не може;
3) непропорційними є санкції, встановлені в частинах 1 і 3 ст. 159-1 КК: незважаючи на те, що
у ч. 3 передбачено обтяжуючу обставину – повторність, санкції є ідентичними, за винятком дещо
іншого розміру штрафу у ч. 3 (не 1700–5100 грн., а 5100–8500 грн.);
4) санкція визначає ці злочини як злочини невеликої тяжкості, які не караються позбавленням
волі. Тому засуджені за них особи вважаються такими, що не мають судимості, як правило, через
рік, а як максимум – через два роки з дня відбуття покарання (пункти 5 і 6 ст. 89 КК).
Іншими словами, у разі засудження до штрафу з позбавленням права обіймати певні посади –
вже через рік після відбуття зазначеного додаткового покарання (максимум – 3 роки) особа знову
може обійняти посаду керівника політичної партії чи відповідного розпорядника рахунку – навіть
якщо двічі була судима за відповідний злочин. Строк повноважень ВР, Президента, депутатів
місцевих рад, сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить
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п’ять років. Отже, ця особа через п’ять років після вчинення злочину, під час чергових виборів,
знову може стати, зокрема, розпорядником коштів. Це суперечить рекомендаціям Оціночного звіту
GRECO «Прозорість фінансування партій»;
5) злочини, передбачені частинами 2–4 ст. 159-1 КК, незважаючи на те, що йдеться про
незаконний обіг величезних коштів, караються надзвичайно м’яко. При цьому, оскільки злочини,
передбачені частинами 1 і 3 ст. 159-1 КК, є злочинами невеликої тяжкості, то згідно зі ст. 45 КК
суд, у разі дійового каяття особи, яка вперше вчинила їх, зобов’язаний звільнити її від кримінальної
відповідальності.
• конфіскаційний режим (конфіскація доходів та знарядь від злочинів, «еквівалентна
конфіскація», конфіскація доходів у третіх осіб тощо), ефективність режиму управління
майном, на яке накладено арешт
Відповідно до пункту «g» ст. 2 Конвенції ООН-1 «конфіскація», що включає у відповідних
випадках позбавлення прав, означає остаточне позбавлення майна за постановою суду або іншого
компетентного органу. Стаття 31 «Призупинення операцій (заморожування), арешт і кон-фіскація»
цієї ж Конвенції визначає, що кожна Держава-учасниця:
1) вживає, максимальною мірою, можливою в рамках її внутрішньої правової системи,
таких заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої конфіскації: a) доходів
від корупційних злочинів, або майна, вартість якого відповідає вартості таких доходів; b) майна,
обладнання та інших засобів, які використовувались або призначалися для використання під час
вчинення корупційних злочинів;
2) вживає заходів для забезпечення можливості виявлення, відстеження, заморожування або
арешту зазначених доходів чи майна з метою подальшої конфіскації;
3) вживає заходів для управління замороженим, арештованим або конфіскованим майном. Якщо
зазначені доходи від злочинів були перетворені, частково або повністю, в інше майно, то відповідні
заходи застосовуються до такого майна, а якщо такі доходи від злочинів були долучені до майна,
придбаного із законних джерел, то конфіскації підлягає та частина майна, яка відповідає оціненій
вартості долучених доходів. До прибутку або інших вигод, які одержані від доходів, здобутих
злочинним шляхом, від майна, в яке були перетворені такі доходи, або від майна, до якого були
долучені такі доходи, також застосовуються зазначені заходи, так само й такою самою мірою, як і
до доходів, що здобуті злочинним шляхом;
4) уповноважує свої суди або інші компетентні органи приймати постанови про надання або
арешт банківських, фінансових або комерційних документів і не може ухилятися від вжиття цих
заходів, посилаючись на необхідність збереження банківської таємниці.
Стаття 53 Конвенції ООН-1 передбачає заходи щодо повернення майна, ст. 54 – механізми
вилучення майна шляхом міжнародного співробітництва у питаннях конфіскації, ст. 55 –
міжнародного співробітництва з метою конфіскації, а ст. 57 – розпорядження держави поверненим
майном.
Згідно із ст. 58 держави-учасниці співробітничають одна з одною з метою запобігання і боротьби
з переказуванням доходів здобутих злочинним шляхом, визначених цією Конвенцією, а також
сприяння використанню шляхів і способів вилучення таких доходів і з цією метою розглядають
питання про створення підрозділу для збирання оперативної фінансової інформації, який нестиме
відповідальність за отримання, аналіз та надіслання компетентним органам повідомлень про
підозрілі фінансові операції.
Конвенцією РЄ-1 передбачено, своєю чергою, що Кожна Сторона законодавчо забезпечить
можливість:
- конфіскації засобів вчинення корупційних злочинів і доходів, отриманих від них, чи власності,
вартість якої відповідає таким доходам (ч. 3 ст. 19);
- застосування спеціальних слідчих методів, необхідних для збирання доказів у зв’язку із
корупційними злочинами, та ідентифікації, вистежування, заморожування і арешту засобів та
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доходів, отриманих від корупції, чи власність, вартість якої відповідає таким доходам, до яких
може застосовуватися вказана конфіскація, а також забезпечення своїх судів або інших компетентних органів правом виносити постанови про подання банківської, фінансової або комерційної
інформації чи про вилучення такої інформації для здійснення вказаної конфіскації, при цьому
банківська таємниця не може перешкоджати здійсненню таких заходів (ст. 23).
Конвенція РЄ-2 у ст. 25 передбачає, що кожна Сторона вживає необхідних законодавчих або
інших заходів, відповідно до внутрішнього законодавства, щоб дозволити арешт і конфіскацію:
a) товарів, документів та інших інструментів, які використовувалися або були призначені для
використання з метою вчинення злочинів, зазначених у статтях 15–17 цієї Конвенції; b) доходів від
цих злочинів, або майна, вартість якого відповідає цим доходам.
***
Схоже, що Україна, як буде показано нижче, у цілому виконала свої зобов’язання, що
випливають із зазначених Конвенцій. Водночас існують окремі проблеми, як показано нижче.
1. Згідно із Законом №222-VII від 18 квітня 2013 р. КК доповнено статтями 96-1–96-2. Наразі
ст. 96-1 діє в редакції Закону №1019-VIII від 18 лютого 2016 р., а ст. 96-2 – у початковій редакції зі
змінами, внесеними згідно із законами №1261-VII від 13 травня 2014 р., №770-VIII від 10 листопада
2015 р., №1019-VIII від 18 лютого 2016 р.
Цими статтями передбачено, що спеціальна конфіскація:
1) полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави
грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених КК, за умови вчинення умисного
злочину або суспільно небезпечного діяння:
а) що підпадає під ознаки діянь, визначених в Особливій частині КК, за які передбачено основне
покарання у виді штрафу понад 3000 нмдг або позбавлення волі;
б) передбаченого, зокрема, ст. 154, частинами 2 і 3 ст. 159-1, статтями 209-1 і 210, ч. 1 ст. 364-1,
ч. 1 ст. 365-2 КК;
2) застосовується у разі, якщо майно:
- одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;
- призначалося (використовувалося) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/
або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;
- було предметом злочину, крім предметів, що повертаються власнику (законному володільцю),
а у разі, коли його не встановлено, – переходять у власність держави;
- було підшукане, виготовлене, пристосоване або використане як засоби чи знаряддя вчинення
злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати
про їх незаконне використання.
Якщо зазначене майно повністю або частково перетворене в інше майно, то спеціальній
конфіскації підлягає повністю або частково перетворене майно. Якщо конфіскація майна на момент
прийняття судом рішення про спеціальну конфіскацію неможлива внаслідок його використання або
неможливості виділення з набутого законним шляхом майна, або відчуження, або з інших причин,
то суд виносить рішення про конфіскацію грошової суми, що відповідає вартості такого майна;
3) застосовується також у разі, коли особа не підлягає кримінальній відповідальності у зв’язку
з недосягненням віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, або неосудністю, або
звільняється від кримінальної відповідальності чи покарання з підстав, передбачених КК, крім
звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності.
Гроші, цінності, у т.ч. кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у
банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній
конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого,
особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає
кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну
або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно
відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті;
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4) не застосовується до майна, яке згідно із законом підлягає поверненню власнику (законному
володільцю) або призначене для відшкодування шкоди, завданої злочином.
2. Відповідно до ст. 59 КК, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому
безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
Конфіскація майна встановлюється за:
- тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини;
- злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від
ступеня їх тяжкості,–
і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині КК.
3. Що стосується статей КК, якими встановлена відповідальність за корупційні злочини, то
окремі з них не передбачають можливості ані конфіскації майна, ані спеціальної конфіскації. Так,
не може бути застосована:
- конфіскація майна – за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини (або злочини проти
громадської безпеки незалежно від ступеня тяжкості), передбачені частинами 3 і 4 ст. 191, частинами
1 і 2 ст. 262, ч. 2 ст. 312, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 368, частинами 1–4 ст. 410 КК,– оскільки
відповідними санкціями вона не передбачена;
- спеціальна конфіскація – за злочини, передбачені частинами 1 і 3 ст. 357, ч. 1 ст. 388 КК,–
оскільки за них не передбачено основне покарання ні у виді штрафу понад 3000 нмдг, ні у виді
позбавлення волі.
З іншого боку, необґрунтованим є встановлення конфіскації майна в санкціях частин 1 і 2 ст.
368-2 КК з огляду на те, що цими нормами передбачена відповідальність за злочини, які не є
тяжкими чи особливо тяжкими.
4. Існує проблема спецконфіскації предмету внеску на підтримку політичної партії або надання
фінансової (матеріальної) підтримки виборчій кампанії або кампанії з проведення всеукраїнського
чи місцевого референдуму.
Так, ст. 96-1 КК встановлює, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному
вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна, за умови
вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння,
передбаченого частинами 2 і 3 ст. 159-1 КК. Проте:
1) не завжди відповідний внесок та фінансова (матеріальна) підтримка, про які йдеться у
цій статті, є майном, про яке йдеться у ст. 96-2 КК. Конфіскованими можуть бути тільки грошові
кошти і майно. Але не є майном і тому не можуть бути конфісковані пільги, послуги, переваги,
нематеріальні активи, інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру;
2) спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності
добросовісного набувача (ч. 4 ст. 96-2 КК).
Але законодавство не дозволяє функціонерам політичної партії завжди чітко з’ясувати
законність одержаного внеску. Також, відповідно до ч. 10 ст. 100 КПК, під час вирішення питання
щодо спеціальної конфіскації насамперед має бути вирішене питання про повернення грошей,
цінностей та іншого майна власнику (законному володільцю): конфіскація неможлива, якщо
в суді сторона обвинувачення не довела, що власник (законний володілець) знав про незаконне
походження та/або використання майна.
5. З метою забезпечення дії вказаних вище положень КК стосовно спеціальної конфіскації у
2013–2016 рр. внесено зміни до КПК, згідно з якими:
1) у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, які підтверджують,
що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок
вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися
(використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, його
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фінансування та/або матеріального забезпечення чи винагороди за його вчинення, або є предметом
кримінального правопорушення, у т.ч. пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані,
виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального
правопорушення (п. 6 ч. 1 ст. 91);
2) аналогічні обставини встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному
провадженні щодо застосування примусових заходів медичного характеру (п. 7 ч. 1 ст. 505);
3) питання про спеціальну конфіскацію вирішується судом під час ухвалення судового рішення,
яким закінчується кримінальне провадження. У разі закриття кримінального провадження слідчим
або прокурором це питання вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання. При
цьому конфіскується, зокрема, майно, визначене у ч. 1 ст. 96-2 КК, а також грошові кошти, інше
майно і доходи від них засудженого за вчинення корупційного злочину, легалізації (відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, його пов’язаної особи, якщо в суді не підтверджено
законність підстав набуття прав на таке майно (ч. 9 ст. 100);
4) застосування спеціальної конфіскації здійснюється тільки після доведення в судовому
порядку стороною обвинувачення, що власник (законний володілець) майна знав про його незаконне
походження та/або використання (ч. 10 ст. 100);
5) арешт майна може бути накладено, якщо існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати,
що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх
осіб, конфіскації у юридичної особи або можливій конфіскації майна у випадках, передбачених КК
(ст. 170);
6) з метою розшуку чи ідентифікації майна, що підлягає конфіскації або спеціальній конфіскації,
у кримінальних провадженнях, віднесених до підслідності НАБ, можливий моніторинг банківських
рахунків (ч. 1 ст. 269-1);
7) на підставі запиту про міжнародну правову допомогу відповідні органи проводять
процесуальні дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, отриманих злочинним
шляхом, а також майна, яке належить підозрюваним, обвинуваченим або засудженим особам.
За запитом запитуючої сторони виявлене майно може бути конфісковане, якщо це передбачено
вироком чи іншим рішенням суду запитуючої сторони, які набрали законної сили (ст. 568).
6. Законом «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. також передбачено, що кошти та
інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації
або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку (ст. 69).
Необхідність інституційного забезпечення конфіскації зазначеного майна зумовила визначення
в Законі «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 р. таких положень:
1) до структури центрального та територіальних управлінь НАБ входять, поряд з іншими,
підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації (ч. 4 ст. 5);
2) НАБ вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути
предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених
до підслідності НАБ, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено
арешт (пункт 3 ч. 1 ст. 16);
3) НАБ та його працівникам для виконання покладених на них обов’язків надається право
виступати представником інтересів держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних
органах справ про розшук, арешт, конфіскацію та повернення в Україну відповідного майна, а також
залучати з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних (пункт 18 ч. 1 ст. 17);
4) щорічний письмовий звіт про діяльність НАБ повинен містити інформацію зокрема про
відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень,
віднесених законом до підслідності НАБ, конфісковані за рішенням суду, відомості про арешт майна,
конфіскацію предметів та доходів від зазначених кримінальних правопорушень, та розпорядження
ними (ч. 3 ст. 26).
7. Згідно із Законом від 14 жовтня 2014 р. №1698-VII ст. 170 КПК доповнено нормою такого
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змісту (в редакції Закону №1019-VIII від 18 лютого 2016 р.): «У невідкладних випадках і виключно
з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної
конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину
за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника),
погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках
фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до
48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин,
прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням
про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт
на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються
особі».
Таке доповнення є необґрунтованим і зайвим: ці питання вже врегульовані у статтях 167–168
КПК, що стосуються тимчасового вилучення майна.
8. 10 листопада 2015 р. ВР прийняла Закон «Про Національне агентство України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», який
введено в дію з 11 червня 2016 р.
НАВРУА (або АРМА) утворене на підставі постанови КМ від 24 лютого 2016 р. №104. У 2016 р.
відбувся конкурс на посаду Голови АРМА і 28 листопада конкурсною комісією відібрано кандидата
на посаду голови Національного агентства – Янчука А.В. Відповідно до закону АРМА виконує такі
функції, зокрема:
- здійснення заходів з виявлення, розшуку, проведення оцінки активів за зверненням слідчого,
детектива, прокурора, суду (слідчого судді);
- організація здійснення заходів, пов’язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та
управлінням активами;
- формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у
кримінальному провадженні.
У жовтні 2017 р. АРМА розпочало свою діяльність.
•

імунітети та інші підстави для звільнення від відповідальності

Конвенцією ООН-1 (частини 2 і 5 ст. 30, частини 2 і 3 ст. 37) передбачено, що кожна Державаучасниця:
- вживає заходів, які можуть бути необхідними, щоб встановити або забезпечити, відповідно
до своєї правової системи й конституційних принципів, належну збалансованість між будь-якими
імунітетами або привілеями, наданими її державним посадовим особам у зв’язку з виконанням
ними своїх функцій, і, можливо, у випадку необхідності, здійснювати ефективне розслідування й
кримінальне переслідування та виносити судове рішення у зв’язку зі злочинами, визначеними цією
Конвенцією;
- бере до уваги ступінь небезпеки відповідних злочинів під час розгляду питання про можливість
дострокового або умовного звільнення осіб, засуджених за такі злочини;
- докладає зусиль для забезпечення використання будь-яких передбачених у її внутрішньому
праві дискреційних повноважень, що стосуються кримінального переслідування осіб за злочини,
визначені цією Конвенцією, для досягнення максимальної ефективності правоохоронних заходів
щодо цих злочинів і з належним урахуванням необхідності запобігти вчиненню таких злочинів;
- розглядає питання про те, щоб передбачити можливість пом’якшення, у відповідних
випадках, покарання обвинувачуваної особи, яка суттєвим чином співпрацює в розслідуванні або
кримінальному переслідуванні у зв’язку з будь-яким злочином, визначеним цією Конвенцією;
- розглядає питання про те, щоб передбачити можливість, відповідно до основоположних
принципів свого внутрішнього права, надання імунітету від кримінального переслідування особі,
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яка суттєвим чином співпрацює в розслідуванні або кримінальному переслідуванні у зв’язку з
будь-яким злочином, визначеним цією Конвенцією.
Не всі ці вимоги в Україні виконуються і можуть бути виконані.
1. Відповідно до Конституції України: Президент користується правом недоторканності, у
т.ч. у разі вчинення ним корупційного злочину, на час виконання повноважень; народні депутати
України не можуть бути без згоди ВР притягнені до кримінальної відповідальності, затримані і
заарештовані, у т.ч. за корупційний злочин (статті 80, 111).
Стаття 481 КПК передбачає особливий порядок повідомлення про підозру народним депутатам
України та деяким іншим особам.
При цьому Регламентом Верховної Ради України (статті 218–221) встановлено таке:
1) подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного
депутата, його затримання і арешту повинно бути підтримано і внесено до ВР Генеральним
прокурором (виконувачем обов’язків Генерального прокурора);
2) таке подання повинно бути вмотивованим і достатнім, містити конкретні факти і докази,
що підтверджують факт вчинення зазначеною в поданні особою суспільно небезпечного діяння,
визначеного КК; у поданні про затримання чи арешт повинно бути чітке обґрунтування необхідності
затримання чи арешту. Подання, що не відповідає вимогам цієї статті, Голова ВР повертає
Генеральному прокуророві (виконувачу обов’язків Генерального прокурора);
3) Голова ВР пропонує народному депутату, щодо якого внесено подання про надання згоди
на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, подати протягом п’яти
днів письмові пояснення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, і
доручає зазначеному комітету надати висновок щодо подання про надання згоди на притягнення
до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата згідно із законом;
4) комітет, якому доручено надати вказаний висновок визначає достатність, законність і
обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює
наявність відповідних скарг. Підготовку цього питання комітет здійснює у терміновому порядку,
але в строк не більш як 20 днів. У разі відсутності достатніх доказів щодо обґрунтування подання
Голова ВР має право повернути його разом із вмотивованим висновком комітету Генеральному
прокуророві (виконувачу обов’язків Генерального прокурора), і комітет зупиняє перевірку;
5) ВР розглядає на пленарному засіданні внесене подання про надання згоди на притягнення
до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата у визначений нею
день, але не пізніше 7 днів з дня подання відповідного висновку комітетом. Після оголошення
подання головуючий на пленарному засіданні надає слово до 30 хвилин Генеральному прокуророві
(виконувачу обов’язків Генерального прокурора) і народному депутату, щодо якого внесено подання,
для пояснення. Також оголошується висновок комітету;
6) рішення про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи
арешт ВР приймає відкритим поіменним голосуванням більшістю голосів народних депутатів від
її конституційного складу. Це рішення може бути переглянуте у випадку виявлення обставин, що
не були відомі ВР під час розгляду відповідного подання;
7) про прийняте рішення Голова ВР негайно повідомляє Генерального прокурора (виконувача
обов’язків Генерального прокурора).
Крім того, Закон «Про статус народного депутата України» передбачає, що навіть «обшук,
затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи
службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до
закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною
Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими
способами одержати інформацію неможливо» (ч. 2 ст. 27).
Очевидно, що ця процедура захищає народного депутата від негайного затримання і взяття під
варту навіть у разі вчинення особливо тяжких злочинів, пов’язаних із посяганням на життя людей,
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не кажучи вже про корупційні злочини, і дозволяє йому під час розгляду подання безперешкодно
залишити територію України. Таке вже не раз мало місце, зокрема у випадках з народними
депутатами С. Клюєвим і О. Оніщенком.
Міжнародні стандарти передбачають, що хоча імунітети надаються для забезпечення
незалежності й захисту від зловмисного переслідування, вони можуть серйозно ускладнити
проведення розслідування і притягнення до суду за корупцію, підірвати довіру суспільства до
державної служби та правової держави.
У Резолюції РЄ (97) 24 «Двадцять основних принципів боротьби з корупцією» (п. 6) вказано,
що члени організації домовилися «обмежити імунітет від ведення розслідування, притягнення
до відповідальності та судового розгляду за корупційні злочини тією мірою, яка потрібна в
демократичному суспільстві». Тому державам слід добиватися збалансованості між наданим
імунітетом і ефективним розслідуванням. З огляду на це:
1) імунітети мають бути функціональними, тобто поширюватися лише на дії, що вчинюються
під час виконання службових повноважень;
2) імунітети повинні мати обмежену тривалість, тобто надаватися певній особі лише на час
виконання її повноважень, а не навічно;
3) держави мають розглянути можливість зупинення всіх застосовуваних строків давності на той
час, поки службова особа користується імунітетом, – це має забезпечити можливість притягнення
її до відповідальності до того часу, поки вона не піде зі своєї посади;
4) повинна існувати можливість позбавлення імунітету за серйозні корупційні злочини;
5) є необхідною дієва процедура позбавлення імунітету – прозора і відкрита для суспільства, а
також така, що дозволяє збирання доказів в рамках звичайних методів розслідування (допит свідків,
обшук, вилучення фінансових документів тощо).1
2. Існують певні проблеми переважно практичного характеру щодо імунітету суддів.
Згідно із ст. 126 Конституції України, без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути
затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом,
за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого
злочину. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за
винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.
З часу появи цієї норми з’явились дві версії її тлумачення:
1) звужувальне тлумачення – на користь суддів (оскільки двозначність закону обмежує право
на свободу). Згідно з таким тлумаченням, тільки за згодою ВРП суддю може бути: а) затримано
або б) утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, а без згоди
ВРП суддю може бути лише затримано під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо
тяжкого злочину.
2) розширювальне тлумачення: без згоди ВРП суддю може бути і затримано, і утримувано під
вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, якщо його затримано під час або
відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Спираючись на першу версію, 16.01.2017 р. ВРП ухвалила публічне звернення щодо порядку
затримання судді, утримання його під вартою чи арештом, в якому зазначила:
«... без згоди ВРП суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до
винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після
вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Суддя, затриманий за підозрою у вчиненні діяння, за яке встановлена кримінальна
відповідальність, повинен бути негайно звільнений після з’ясування його особи, за винятком:
1) якщо ВРП надано згоду на затримання судді у зв’язку з таким діянням;
2) затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого
1
Законодательный справочник по выполнению Конвенции ООН, пп. 105–106, 386–388; Антикоррупционные реформы в
Украине. 3-ий раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. – OECD, 2015. – С. 57.
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злочину, якщо таке затримання є необхідним для попередження вчинення злочину, відвернення
чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього злочину. Суддя
має бути негайно звільнений, якщо мета такого затримання (попередження вчинення злочину,
відвернення чи попередження наслідків злочину або забезпечення збереження доказів цього
злочину) досягнута.
... Застосування до судді запобіжного заходу у виді утримання під вартою чи домашнього
арешту, зокрема і в тих випадках, коли суддю затримано під час або відразу ж після вчинення
тяжкого або особливо тяжкого злочину, до винесення обвинувального вироку судом без згоди Вищої
ради правосуддя є грубим порушенням конституційних гарантій недоторканності судді».
НАБ категорично не погодилось з новими правилами ВРП, оскільки, навіть, якщо вдалось
затримати суддю-правопорушника на гарячому, може не вистачити часу для того, щоб обрати
запобіжний засіб, на визначення якого надається лише 60 годин з моменту затримання (ст. 211 КПК).
Водночас, ВРП може розглядати подання про призначення запобіжного заходу до 5 днів. У зв’язку
з цим, члени ВРП оперативно прийняли зміни до свого регламенту, зазначивши, що подання про
надання згоди на утримання під вартою чи арештом стосовно судді, який затриманий під час або
відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, розглядається невідкладно після
надходження подання у межах строків, визначених КПК, тобто 72 годин.
3. Відповідно до Закону №1698-VIII від 14 жовтня 2014 р., який набрав чинності з 26 січня
2015 р., стосовно осіб, які вчинили корупційні злочини (у ст. 45 КК наведено перелік таких
злочинів):
1) унеможливлено застосування положень КК щодо:
- звільнення від кримінальної відповідальності в зв’язку з дійовим каяттям, примиренням з
потерпілим, передачею на поруки, зміною обстановки (статті 45, 46, 47 і 48);
- призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено законом (ч. 1 ст. 69);
- звільнення від покарання «з урахуванням бездоганної поведінки й сумлінного ставлення до
праці» (ч. 4 ст. 74);
- звільнення від покарання з випробуванням (ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79);
- дострокового зняття судимості (ст. 91);
2) суттєво обмежено застосування положень КК щодо:
- умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (п. 1 і 2 ч. 3 ст. 81);
- заміни невідбутої частини покарання більш м’яким (п. 1 і 2 ч. 4 ст. 82);
- повного або часткового звільнення від відбування покарання за амністією та помилуванням
(ч. 4 ст. 86, ч. 3 ст. 87).
Крім того, у ст. 89 КК передбачено, що особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні
посади чи займатися певною діяльністю, уважаються не судимими, якщо вони протягом року з дня
відбування покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину.
Законодавство все ще залишає чимало способів уникнення особами, які вчинили корупційні
злочини, кримінальної відповідальності, покарання взагалі або пропорційного покарання.
Йдеться, зокрема, про:
- звільнення від кримінальної відповідальності особи, яка пропонувала, обіцяла або надала
неправомірну вигоду (ч. 5 ст. 354). При цьому звільненню від кримінальної відповідальності
підлягає навіть ініціатор корупційної угоди;
- укладання угоди про визнання винуватості, якою допускається призначення узгодженого
покарання, навіть у випадках, коли підозрюваний нічим не допоміг слідству у розкритті корупційної
схеми, розкритті злочинів інших осіб (статті 468, 469, 470, 472, 473–475 КПК). При цьому санкціями
багатьох статей КК за корупційні злочини передбачено покарання, не пов’язане з позбавленням
волі;
- звільнення від покарання за хворобою (ст. 84 КК). З урахуванням того, що законом не визначено
ні перелік відповідних хвороб, ні порядок внесення до місцевого суду, у межах територіальної
юрисдикції якого засуджений відбуває покарання, клопотання (подання) про звільнення від
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покарання за хворобою, сам цей порядок часто відбувається за корупційними схемами (див. статті
537 і 539 КПК);
- звільнення від відбування покарання за законом про амністію (ст. 86 КК). Закон «Про
застосування амністії в Україні» (ст. 4) не забороняє поширювати амністію на осіб, засуджених
за корупційні злочини, хоча і передбачає, що законом про амністію вони можуть бути визначені
такими, на яких амністія не поширюється;
- звільнення від відбування покарання за актом про помилування – після фактичного відбуття
строку покарання, визначеного в ч. 3 ст. 81 (ст. 87 КК);
- звільнення від кримінальної відповідальності та від покарання в зв’язку із закінченням строків
давності (ст. 49, ч. 5 ст. 74, ст. 80 КК);
- умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну невідбутої частини покарання
більш м’яким (статті 81 і 82 КК);
- звільнення від кримінальної відповідальності і від відбування покарання певних категорій
осіб, які можуть бути суб’єктами окремих корупційних злочинів, зокрема вагітних жінок та жінок,
які мають дітей віком до трьох років (ст. 83 КК);
- звільнення від кримінальної відповідальності військової службової особи, яка заволоділа
військовим майном шляхом зловживання службовим становищем (ст. 410 КК) – з посиланням на ч.
4 ст. 401 КК, яка ніби дозволяє таке звільнення із застосуванням до винного заходів, передбачених
Дисциплінарним статутом Збройних Сил України (ДСЗС)1.
Ці положення законодавства містять корупційні ризики з огляду на широку прокурорську і
судову дискрецію. Тому необхідним є виключення будь-яких переваг стосовно осіб, які вчинили
корупційні правопорушення, зокрема, виключити можливість звільнення від кримінальної
відповідальності особи, яка без прохання і вимагання, за власною ініціативою, пропонувала, обіцяла
або надала неправомірну вигоду. Крім того, слід внести зміни до законодавства, згідно з якими:
а) запровадити у КПК, крім угоди про визнання винуватості, яка не повинна поширюватися
на осіб, які вчинили корупційні злочини, угоду про співпрацю, яка передбачала б можливість
пом’якшення покарання і навіть звільнення від нього з випробуванням у випадках, коли у разі
вчинення злочинів, у т.ч. корупційних, за попередньою змовою групою осіб, організованою
групою та злочинною організацією, особа активно сприяла у розслідуванні злочинів щодо інших
співучасників;
б) визначити в законі перелік відповідних хвороб, які є підставою для звільнення від покарання
за (ст. 84 КК);
в) оптимізувати можливості для звільнення від відбування покарання осіб, які вчинили
корупційні злочини, за законом про амністію і актом про помилування (статті 86 і 87 КК), а також
умовно-дострокового звільнення таких осіб від відбування покарання і заміни невідбутої частини
покарання більш м’яким (статті 81 і 82 КК), передбачивши для таких засуджених конкретні
поведінкові стимули;
г) збільшити за окремі найбільш небезпечні корупційні злочини розмір покарання у виді
позбавлення волі і, відповідно, строки давності і строки погашення судимості (ст. 49, ч. 5 ст. 74,
ст. 80, ст. 96-5 КК). Слід, зокрема, врахувати положення ст. 29 Конвенції ООН-1, згідно з якими
«кожна Держава-учасниця, у відповідних випадках, встановлює відповідно до свого внутрішнього
права тривалий строк давності для порушення провадження щодо будь-яких злочинів, що визначені
цією Конвенцією, і встановлює більш тривалий строк давності або можливість призупинення
плину строку давності в тих випадках, коли особа, підозрювана у вчиненні злочину, ухиляється від

1
Щоправда, існує й інше тлумачення цієї норми – як такої, що не встановлює окремої підстави звільнення від кримінальної
відповідальності, а через відсилання до ст. 44 КК передбачає лише, що: 1) військовослужбовець (військовозобов’язаний) може
бути звільнений від кримінальної відповідальності на тих самих підставах і за тих самих умов, що передбачені КК для інших
осіб; 2) в разі його звільнення від кримінальної відповідальності до нього, як правило, одночасно застосовуються заходи,
передбачені ДСЗС. Тобто, ухвалу суду, якою особу звільнено від кримінальної відповідальності, направляється відповідному
командиру (начальнику), який має право накладати дисциплінарне стягнення на цього підлеглого.
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правосуддя». Держави також мають розглянути можливість зупинення всіх застосовуваних строків
давності на той час, поки службова особа користується імунітетом1;
д) виключити зі ст. 401 КК частину 4, що нібито надає можливість звільнення від кримінальної
відповідальності військової службової особи, яка вчинила заволодіння військовим майном шляхом
зловживання службовим становищем (ст. 410 КК).
Ще більш важливим є інше: якщо особа вчинила корупційний злочин, передбачений іншими
статтями, крім перелічених у примітці до ст. 45 КК, то згадані вище положення статей 45, 46, 47 і
48, ч. 1 ст. 69, ч. 4 ст. 74, ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 79, п. 1 і 2 ч. 3 ст. 81, п. 1 і 2 ч. 4 ст. 82, ч. 4 ст. 86, ч. 3 ст.
87, ст. 89 і ст. 91 КК на неї не поширюються.
У багатьох випадках діяння, передбачені статтями, переліченими в примітці до ст. 45 КК, на
практиці навмисно (з корупційною чи іншою особистою метою або із співчуття до підозрюваного,
підсудного) кваліфікують неправильно – як суміжні злочини, що не тягнуть відповідних правових
наслідків, передбачених як КК, так і іншими законами.
З огляду на це перелік корупційних злочинів у примітці до ст. 45 КК потребує розширення.
Ефективно боротися з корупцією в багатьох її проявах можна лише за умови суворого
дотримання принципу невідворотності кримінальної відповідальності та покарання.
Але в Україні в 2010–2018 роках стосовно більшості осіб, які фактично вчинили злочин,
передбачений ст. 368 КК («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди
службовою особою»), провадження закрито: формально законно – зі звільненням від кримінальної
відповідальності, або незаконно – ніби за відсутністю складу чи події злочину тощо. До двох третин
засуджених за цей злочин застосовано обмеження волі, виправні роботи, громадські роботи або
штраф і лише до третини – позбавлення волі. Понад 60% осіб, засуджених до позбавлення волі,
обмеження волі і виправних робіт, звільнені від покарання2.
Водночас існує й інший погляд: у Висновку Генерального директорату з прав людини та
верховенства права Ради Європи щодо проекту Закону України №2897 «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів щодо запровадження кримінальних проступків» (підготовлено на
основі дослідження міжнародних експертів-науковців – Джеремі Макбрайда, Пітера Павліна та
Іви Пушкарової-Гочевої) від 6 грудня 2016 року вказано не необхідність переглянути вилучення всіх
корупційних злочинів зі сфери застосування відповідних положень щодо звільнення від покарання
тощо, як потенційно несумісних з Протоколом №12 до Європейської конвенції з прав людини (у
цьому Протоколі йдеться, зокрема, про загальну заборону дискримінації). Висновок було надіслано
до Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності, інших державних органів, установ і організацій та обговорювався експертами.
Проте, як вже зазначалось, така позиція дещо суперечить Конвенції ООН проти корупції, де
передбачено, що кожна Держава-учасниця бере до уваги ступінь небезпеки відповідних злочинів
під час розгляду питання про можливість дострокового або умовного звільнення осіб, засуджених
за такі злочини.
4. Конвенція ООН-1 передбачає (ст. 29 «Строк давності»): кожна держава встановлює
тривалий строк давності для порушення провадження щодо будь-яких злочинів, що визначені цією
Конвенцією, і більш тривалий строк давності, або можливість призупинення плину строку давності
у випадках, коли особа, підозрювана у вчиненні злочину, ухиляється від правосуддя.
В Україні строки звільнення від кримінальної відповідальності, а для юридичних осіб –
звільнення від застосування заходів кримінально-правового характеру (статті 49, 96-5 КК) та від
покарання (ст. 80 КК) у зв’язку із закінченням строків давності залежать виключно від тяжкості
злочину (див. ст. 12 КК) і становлять не менше двох років (з дня вчинення злочину або, відповідно,

Див.: Законодательный справочник по выполнению Конвенции ООН, пп. 105–106, 386–388.
Для порівняння: в 2010–2012 роках в Грузії за ст. 338 КК (пасивне хабарництво) розслідувалось 229 справ, передано в
суд справи стосовно 291 особи, із них засуджено до позбавлення волі – 228 осіб (причому на середній строк 3 роки 8 місяців),
а до штрафу – лише одна особа.
1
2
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з дня набрання чинності обвинувальним вироком) – при вчиненні злочину невеликої тяжкості і не
більше 15 років – в разі вчинення особливо тяжкого злочину.
При ухиленні особи від досудового слідства або суду (від відбування покарання) перебіг
давності переривається.
Проте, рекомендація розглянути можливість зупинення всіх застосовуваних строків давності
на той час, поки службова особа користується імунітетом, Україною не виконана.1
Відповідальність за правопорушення,
пов’язані з корупцією
Законом «Про запобігання корупції» в юридичний обіг введено поняття «правопорушення,
пов’язане з корупцією». Це правильний крок, зроблений для того, щоби можна легше відмежувати
корупційні правопорушення від схожих на них і, відповідно, зосередити зусилля органів із
запобігання і протидії корупції на корупційних правопорушеннях. Адже відомо, що в часи,
коли поняття «корупційні правопорушення» і «правопорушення, пов’язане з корупцією», не
розмежовувалися, зазначені органи «робили статистику» боротьби з корупцією за допомогою
переважно виявлення осіб, безпосередньо не причетних до корупції (державних службовців та
інших осіб, які вчасно не подали декларацію або у позаробочий час займалися забороненою для
них оплатною діяльністю тощо).
Специфічними ознаками правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідно до Закону є те,
що воно: а) не містить ознак корупції; б) порушує встановлені Законом «Про запобігання корупції»
(але не іншим законом) вимоги, заборони та обмеження; в) вчинене особою, зазначеною в ст. 3 цього
Закону; г) за нього законом установлено юридичну відповідальність певного виду – кримінальну,
адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову.
На підставі цих ознак можна виділити три групи таких правопорушень:
1) кримінальні правопорушення (злочини), пов’язані з корупцією, зокрема:
- порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)
(ст. 159-1 КК);
- підкуп виборця, учасника референдуму (ст. 160 КК);
- декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК);
- провокація підкупу (ст. 370 КК);
- легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209 КК);
2) адміністративні правопорушення, прямо визначені в главі 13-А КУпАП як такі, що пов’язані
з корупцією:
- порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст. 172-4);
- порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) (ст. 172-5);
- порушення вимог фінансового контролю (ст. 172-6);
- порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7);
- невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172-9);
- порушення заборони розміщення ставок на спорт, пов’язаних з маніпулюванням офіційним
спортивним змаганням (ст. 172-9-1);
- порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля (ст. 172-9-2);
3) адміністративні правопорушення, передбачені КУпАП, суміжні з корупційними та
пов’язаними з корупцією правопорушеннями:
- порушення права на інформацію та права на звернення (ст. 212-3);
- порушення законодавства з фінансових питань (ст. 164-2);
- невиконання законних вимог посадових осіб НАБ (ст. 185-13);
- невиконання законних вимог (приписів) НАЗК (ст. 188-46);
1
Законодательный справочник по выполнению Конвенции ООН, пп. 105–106, 386–388; Антикоррупционные реформы в
Украине. 3-ий раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией. – OECD, 2015. – С. 57.
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- порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення виборчої
кампанії (ст. 212-15);
- порушення порядку подання фінансового звіту про надходження й використання коштів
виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
(ст. 212-21).
Санкції статей 172-4–172-9-1 КУпАП передбачають застосування за правопорушення, пов’язані
з корупцією, таких стягнень:
1) штраф;
2) конфіскація. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім
об’єктом адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, полягає в примусовій
безоплатній передачі цього предмета у власність держави за рішенням суду. Конфісковано може
бути лише предмет, який є в приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законом (ст.
29 КУпАП). Статті 172-4–172-9-1 КУпАП передбачають не можливість, а обов’язковість конфіскації
отриманого доходу, винагороди, подарунка (дарунка, пожертви), грошей;
3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Згідно зі ст. 30
КУпАП, це стягнення суд може призначити на строк:
- від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті
(санкції частини статті) Особливої частини КУпАП, – коли з урахуванням характеру правопорушення,
вчиненого за посадою, особи, яка його вчинила, та інших обставин справи суд визнає за неможливе
збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (це може бути,
наприклад, у випадках, передбачених статтями 185-13, 188-46, 212-3, 212-15);
- один рік, – коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті)
Особливої частини КУпАП (див. ч. 3 ст. 172-4, ч. 2 ст. 172-5, ч. 3 ст. 172-6, ч. 3 ст. 172-7, ч. 2 ст.
172-9-1). У другому випадку призначення цього стягнення є обов’язковим і не може залежати від
розсуду суду: адже відповідні санкції не містять слів «або без такого» (як-от у ст. 123), до того ж у
ч. 5 ст. 30 спеціально передбачено, в яких саме випадках суд має дискреційні повноваження.
Усне зауваження, що передбачене у випадках малозначності вчиненого адміністративного
правопорушення (ст. 22 КУпАП), не є стягненням. Передавати на розгляд громадської організації
або трудового колективу матеріали про адміністративні правопорушення, вчинені посадовими
особами, закон (ст. 21 КУпАП) забороняє.
Водночас слід звернути на деякі проблеми, які виникли у зв’язку з визначенням у КУпАП
зазначених адміністративних правопорушень.
1. Незважаючи на розмежування в Законі «Про запобігання корупції» понять «корупційні
правопорушення» і «правопорушення, пов’язане з корупцією» та заперечення цим Законом
можливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, продовжує існувати
неузгодженість законодавства.
Так, станом на 1 січня 2019 р. все ще йдеться:
- у ст. 54 Закону «Про прокуратуру» про вчинення «адміністративного корупційного
правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом «Про засади
запобігання і протидії корупції»;
- у ч. 5 ст. 14 і ч. 1 ст. 84 Закону «Про державну службу» – про притягнення до адміністративної
відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, у ч. 2 ст.
19 – про «адміністративне стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення»;
- у статтях 257, 277 і 285 КУпАП – про «адміністративні корупційні правопорушення» (таких
вже не існує);
- у ст. 16 Закону «Про державну охорону органів державної влади України та посадових
осіб» – про обов’язок військовослужбовців УДО й осіб, які претендують на службу в УДО,
подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за формою
і в порядку, що встановлені Законом «Про засади запобігання і протидії корупції», а також
про звільнення із служби військовослужбовців УДО, яких притягнуто до відповідальності за
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вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень,
передбачених Законом «Про засади запобігання і протидії корупції»;
- в інших законах.
2. Незаконне використання інформації, яка стала відома особі в зв’язку з виконанням службових
повноважень (ст. 172-8), лише помилково віднесене до правопорушень, пов’язаних з корупцією.
Насправді воно являє собою різновид незаконного використання службових повноважень або
становища, тобто містить ознаки корупції, і тому відповідає ознакам корупційного правопорушення.
З цього, з урахуванням визначення корупційного правопорушення (див. ст. 1 Закону «Про
запобігання корупції») випливає, що діяння, передбачене у ст. 172-8 КУпАП, слід перенести до
КК, який наразі передбачає відповідальність за аналогічні діяння.
Так, за незаконне використання (у т.ч. шляхом розголошення) інформації, що стала відома в
зв’язку з виконанням посадових повноважень, відповідальність – залежно від конкретного виду
інформації та інших обставин – може настати за статтями 132, 145, 163, 168, 182 (конфіденційна
інформація про особу), 159 (таємниця голосування), 231 (комерційна та банківська таємниця), 232-1
(інсайдерська інформація), 328, 381 і 422 (державна таємниця), 330 (службова інформація), 387
(дані досудового слідства) та деякими іншими КК.
У випадках, передбачених статтями 132, 159, 163, 168, 182, 328, 330, 387, 422 КК, достатньо
самого діяння, і лише у випадках, передбачених статтями 145, 231, 232-1, 381 КК, необхідною
ознакою складу злочину є настання певних наслідків (заподіяння істотної чи значної шкоди або
тяжких наслідків).
3. На перший погляд, ст. 172-8 КУпАП має зв’язок зі ст. 26 Закону «Про запобігання корупції»,
згідно з якою особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
зазначеним у п. 1 ч. 1 ст. 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється, зокрема,
розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм
відома в зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом.
Суб’єктами усіх установлених у ч. 1 ст. 26 Закону обмежень є відповідні особи, які звільнилися
(державний службовець, військовослужбовець, суддя тощо) або іншим чином припинили діяльність
(Президент, народний депутат України, депутат місцевої ради, присяжний тощо), пов’язану з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
Проте, суб’єктом правопорушення, передбаченого ст. 172-8 КУпАП, є такі самі суб’єкти, але
які не звільнились і не припинили іншим чином свою діяльність.
Тут наявною є суперечність: якщо особи, зазначені в п. 1 ст. 3 Закону, звільнилися з посади
або іншим чином припинили згадану діяльність, то вони вже не є особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тобто не є суб’єктами правопорушення,
передбаченого ст. 172-8 КУпАП.
Таким чином, ст. 26 Закону «Про запобігання корупції» насправді не має відношення до ст.
172-8 КУпАП і обидві ці статті слід уточнити, знявши суперечність.
4. Відповідно до Закону від 3 листопада 2015 р. суб’єктом правопорушення, передбаченого ст.
172-8 КУпАП, є також особи, зазначені в ч. 2 ст. 17 Закону «Про запобігання впливу корупційних
правопорушень на результати офіційних спортивних змагань».
При цьому не враховано, що суб’єкт адміністративного правопорушення, передбаченого
статтею 172-8 КУпАП, – спеціальний: особа, якій відома певна інформація у зв’язку з виконанням
службових повноважень. Але суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення,
що впливають на результати офіційних спортивних змагань, визнаються особи, які не є таким
спеціальним суб’єктом, а які підбурювали спеціальних суб’єктів до корупційних правопорушень
або вступили з ними у змову.
У зв’язку з цим примітка до ст. 172-8 КУпАП потребує уточнення.
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5. У ч. 1 ст. 172-4 КУпАП йдеться про «медичну та суддівську практику, інструкторську практику
із спорту». Таке формулювання може породити сумнів у тому, що під суддівською практикою слід
розуміти саме спортивну суддівську практику (а не, скажімо, практику роботи в арбітражному,
третейському, товариському суді тощо).
Тому до ч. 1 ст. 172-4 КУпАП слід внести уточнення.
6. Обмежень щодо одержання подарунків особами, зазначеними у п. 3 ст. 3 Закону «Про
запобігання корупції» (не функціонерами), Закон не містить. Відповідно, таким особам абсолютно
дозволено:
- одержувати подарунки від підлеглих;
- одержувати подарунки, які не відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, у
т.ч. коштовні;
- не відмовлятися від подарунків і не повідомляти про їх одержання або знаходження у
службовому приміщенні тощо.
В інших державах передбачені спеціальні обмеження і для інших категорій осіб, зокрема
посадових осіб юридичних осіб приватного права та осіб, які не є службовими особами. Наприклад,
за законодавством Литви лікарі мають право приймати подарунок від пацієнта, якщо його вартість
не перевищує одного мінімального розміру заробітної плати (приблизно 380 євро), хоча при цьому
кількість пацієнтів не обмежена.
В Україні так само необхідно встановити певні обмеження щодо одержання подарунків для
осіб, визначених в п. 3 ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції», та поширити на них дію ст.
172-5 КУпАП.
7. Із примітки до ст. 172-6 КУпАП випливає, що відповідальність настає за ч. 4 ст. 172-6, якщо
в декларації відомості про майно або інший об’єкт декларування, що має вартість, відрізняються
від достовірних на суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Із цього формулювання неясно, йдеться про застосування зазначеного мінімального порогу
до вартості усіх об’єктів декларування чи лише тих, вартість яких є чітко визначеною у правочині
(наприклад, вартість купленого майна). Адже можуть бути такі об’єкти, вартість яких суб’єкт
декларування може самостійно приблизно визначити у своїй декларації, але вона не буде відповідати
ринковій або оціночній вартості.
З цієї та інших причин застосувати цю статтю до того часу, як НАЗК визначить порядок оцінки
вартості задекларованого майна, проблематично.
8. Закон «Про запобігання корупції» не передбачає особливостей розв’язання конфлікту
інтересів, якщо він має місце за участі посадової особи, звільнення якої з посади здійснюється за
рішенням Президента, ВР, КМ, а так само військової посадової особи та інших осіб, які не мають
можливості звільнитися у 15-денний строк і яких неможливо звільнити у місячний строк.
Крім того, із Закону «Про запобігання корупції» (абзац другий ч. 2 ст. 27) незрозуміло:
- які саме «відповідні особи» – нижчі чи вищі за посадою – мають вжити заходів до усунення
певних обставин;
- який саме правовий акт містить «установлений порядок» переведення на іншу посаду осіб з
метою уникнення підпорядкування;
- чому у разі неможливості переведення повинна звільнятися з роботи особа, яка перебуває у
підпорядкуванні, а не особа, яка призначена на посаду пізніше (тобто, з порушенням встановленого
цією статтею обмеження).
Усе зазначене не дозволяє застосовувати ст. 172-7 КУпАП у відповідних випадках.
9. Перелік визначених Законом «Про запобігання корупції» (статті 28–36 та ін.) обов’язків
відповідних службових осіб стосовно вжиття заходів щодо запобігання корупції є більш широким,
ніж склад правопорушення, передбаченого ст. 172-9 КУпАП.
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Так, не є таким правопорушенням невжиття передбачених законом заходів відповідною
посадовою чи службовою особою в разі виявлення нею:
- конфлікту інтересів підлеглої особи, якщо він не створює корупційного правопорушення;
- правопорушення, пов’язаного з корупцією (тобто – не корупційного правопорушення).
Зазначене є вадою ст. 172-9 КУпАП.
10. Відповідно до ст. 255 КУпАП, у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи:
- органів внутрішніх справ (Національної поліції) (зокрема, статті 172-4–172-9 КУпАП);
- НАЗК (статті 172-4–172-9, 188-46, 212-15, 212-21). Закон «Про запобігання корупції» (п.
12-1 ч. 1 і ч. 3 ст. 12) прямо уповноважує уповноважених осіб НАЗК складати протоколи про
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, і застосовувати передбачені законом
заходи забезпечення провадження у відповідних справах;
- НАБ (тільки ст. 185-13);
- АРМА (тільки ст. 188-48).
З дня початку діяльності НАЗК – 15 серпня 2016 р. – органи прокуратури, а також органи СБУ
втратили повноваження складати такі протоколи.
Проте, приймаючи Закон «Про запобігання впливу корупційних правопорушень на результати
офіційних спортивних змагань», законодавець забув визначити компетенцію щодо складання
протоколів у справах про правопорушення, передбачені ст. 172-9-1 КУпАП (див. статті 218–255
КУпАП).
11. Із ст. 212-15 КУпАП неясно, чи передбачена нею відповідальність за надання або отримання
внеску на підтримку політичної партії, надання або отримання фінансової (матеріальної) підтримки
для здійснення передвиборної агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму у
розмірах, менших ніж визначені у примітці до ст. 159-1 КК.
Відповідь на це запитання може бути і ствердною, і негативною. Але в обох випадках вона може
бути поставлена під сумнів.
З одного боку, якщо законодавець не мав на увазі встановити відповідальність за надання
або отримання вказаного внеску, фінансової (матеріальної) підтримки у розмірах, менших ніж
визначені у примітці до ст. 159-1 КК, то він повинен був би мати для цього підстави – але таких
підстав ні національне законодавство, ні міжнародні акти не містять. Крім того, існує певний
правовий порядок здійснення внесків, підтримки – хто і кому їх може надавати, хто у кого може
їх приймати, в який спосіб, в якому розмірі тощо. Отже, всі діяння, що суперечать цьому порядку,
у т.ч. здійснення внеску особою, якій це заборонено, чи одержання внеску від такої особи можна
розглядати як його порушення.
З іншого боку, якби законодавець мав на увазі встановити відповідальність за такі діяння, то він
би по іншому сформулював диспозицію ст. 212-15 КУпАП – так, щоби вона сприймалася чітко й
однозначно – так, як вона сформульована у ч. 2 ст. 159-1 КК. Бо насправді «надання або отримання»
і «порушення порядку надання або отримання» – це різні діяння. Крім того, усі сумніви, у т.ч. щодо
змісту закону, мають розглядатися на користь особи, яка притягується до відповідальності за його
порушення.
12. Проблемою є санкції за адміністративно караний незаконний внесок (підтримку):
а) штраф – до громадян застосовується в розмірі від 70 до 100 нмдг (1190–1700 грн.), до
посадових осіб – від 100 до 130 нмдг (1700–2210 грн.). Такі розміри штрафу важко визнати
пропорційними, особливо у випадках, коли розмір незаконного внеску на підтримку політичної
партії сягає мільйонів гривень;
б) конфіскацію предметів фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної
агітації, агітації з всеукраїнського або місцевого референдуму ст. 212-15 КУпАП прямо не
передбачає. Відповідно ж до ст. 29 КУпАП, конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення
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або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, є можливою лише, якщо
предмет перебуває у приватній власності порушника, якщо інше не передбачено законами. Тому
ст. 29 КУпАП можна застосувати лише у випадках, коли буде встановлено належність предметів
фінансової (матеріальної) підтримки конкретній фізичній особі-порушнику;
в) згідно з ч. 5 ст. 30 КУпАП позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю, хоча і не передбачене в санкції статті Особливої частини КУпАП, може бути призначене
судом на строк від шести місяців до одного року, коли з урахуванням характеру адміністративного
правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, та
інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади
або займатися певною діяльністю. Проте, судова статистика свідчить, що це стягнення у випадку
ст. 212-15 КУпАП суди практично не застосовують.
13. Окремими законами передбачені спеціальні правові наслідки притягнення особи до
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, зокрема наслідки, що стосуються:
1) призначення на певні посади, виконання певних обов’язків. Особу протягом року після
накладення адміністративне стягнення не можна: призначати на посаду в НАБ (п. 2 ч. 1 ст. 13
Закону «Про Національне антикорупційне бюро України»); включати до списків присяжних (п. 5 ч.
2 ст. 65 Закону «Про судоустрій і статус суддів»); призначати членом ВККС (ч. 24 ст. 95 Закону «Про
судоустрій і статус суддів»). Поліцейським така особа не може бути незалежно від часу накладення
стягнення (п. 5 ч. 2 ст. 61 Закону «Про Національну поліцію»);
2) звільнення з посади (зі служби), припинення повноважень на посаді. У разі набрання
законної сили рішенням суду про притягнення до відповідальності за правопорушення, пов’язане
з корупцією: прокурор підлягає звільненню з посади в триденний строк з дня отримання копії
відповідного судового рішення (ст. 54 Закону «Про прокуратуру»); поліцейський звільняється зі
служби в поліції (п. 10 ч. 1 ст. 77 Закону «Про Національну поліцію»); член поліцейської комісії
втрачає повноваження (п. 9 ч. 8 ст. 51 Закону «Про Національну поліцію»); сільський, селищний,
міський голова, депутат місцевої ради вважаються такими, повноваження яких достроково
припинені, якщо накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися
діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (п. 3-1 ч. 1
ст. 79 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 7 ч. 1 ст. 5 Закону «Про статус депутатів
місцевих рад»);
3) дисциплінарної відповідальності: особа підлягає притягненню до дисциплінарної
відповідальності, якщо суд не позбавив її права обіймати певні посади, пов’язані з виконанням
функцій держави або місцевого самоврядування, або прирівняні до них (ч. 2 ст. 65 Закону «Про
запобігання корупції»). Хоча Закон в цій частині є імперативним, він може передбачати інше
дисциплінарне стягнення, крім звільнення зі служби чи з посади. НАЗК уповноважене ініціювати
вжиття заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у вчиненні
таких правопорушень (п. 12 ч. 1 ст. 12 Закону «Про запобігання корупції»);
4) пенсійного забезпечення. Звільнення з роботи в зв’язку із притягненням до адміністративної
відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією, тягне за собою втрату права
на спеціальну пенсію: прокурорів (ч. 12 ст. 86 Закону «Про прокуратуру»); військовослужбовців і
деяких інших осіб та членів їх сімей (ч. 2 ст. 5 Закону «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких інших осіб»); народних депутатів України (ч. 12 ст. 20 Закону «Про
статус народного депутата України»). У цих випадках пенсія призначається на загальних підставах,
установлених Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
КЗП також передбачає, що підставою припинення трудового договору є укладення трудового
договору (контракту), всупереч вимогам Закону «Про запобігання корупції», встановленим для осіб,
які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення (п. 7-1 ст. 36), а додатковою
підставою розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу з
окремими категоріями працівників за певних умов – перебування всупереч вимогам Закону «Про
запобігання корупції» у прямому підпорядкуванні у близької особи (п. 4 ст. 41).
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Крім зазначених, подібні наслідки передбачені, наприклад, законами «Про наукову і науковотехнічну діяльність», «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
«Про дипломатичну службу» та ін.1
Очевидно, що в законах усі ці наслідки слід уніфікувати з метою забезпечення принципу
рівності перед законом.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Криміналізація корупції відповідно до міжнародних стандартів і створення підконтрольних
державі і суспільству спеціалізованих правоохоронних органів надають теоретичні можливості для
забезпечення дії принципу невідворотності покарання за корупцію, а тому є обов’язковими умовами
успішної протидії їй, у т.ч. в її транскордонних проявах.
2. Стан імплементації у КК положень антикорупційних конвенцій щодо встановлення
кримінальної відповідальності можна визнати задовільним. Водночас, існують випадки як надмірної
криміналізації (статті 364-1, 365-2 КК), яка тягне за собою складнощі при кримінально-правовій
кваліфікації, так і не визнання кримінально-караними діянь, криміналізація яких прямо передбачена
відповідними міжнародними конвенціями (йдеться про окремі фінансові злочини).
3. Не сформовано такого, що ґрунтується на ознаках корупції і корупційного правопорушення,
визначених Законом «Про запобігання корупції», переліку корупційних злочинів. Як корупцію
найчастіше сприймають хабарництво, хоча насправді наймасштабніша і найнебезпечніша корупція –
це розкрадання бюджетних коштів, державного та комунального майна, а також природних ресурсів.
Перелік корупційних злочинів, визначений у ст. 45 КК, є недосконалим, оскільки суперечить
ознакам корупційного правопорушення, як вони визначені у ст. 1 Закону «Про запобігання
корупції». Корупційними злочинами слід визначити усі злочини, вчинені особою, уповноваженою
на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, прирівняною до них особою шляхом
використання влади, службових повноважень, становища або пов’язаних з ними можливостей і з
метою одержання неправомірної вигоди.
Навпаки, із зазначеного переліку слід виключити злочин, передбачений ст. 320 КК, а також
внести зміни до ст. 210 КК (визначити у ній мету одержання неправомірної вигоди як кваліфікуючу
ознаку складу злочину).
Усі корупційні злочини мають одержати спеціальну підслідність антикорупційних органів
розслідування, в діяльності яких не повинно бути дублювання.
4. Протягом останніх років, в результаті багаторазового внесення змін до КК, усі склади
корупційних злочинів у цілому вдалося привести у відповідність до міжнародних стандартів,
зокрема стосовно об’єктивної сторони, суб’єктивної сторони і суб’єкта.
Проте, у деяких випадках ще залишається певна невідповідність. Йдеться про окремі положення
статей 14, 15, 354, 357, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 370, 410 КК, а особливо – ст. 364 КК.
5. В порядку імплементації відповідних конвенційних положень у 2013 р. КК доповнено
розділом XIV-1 «Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб» (статті 96-3–9611). Ним встановлено квазі-кримінальну відповідальність юридичних осіб за окремі корупційні
злочини, зокрема пов’язані з легалізацією майна та з обіцянкою, пропозицією і наданням
неправомірної вигоди (статті 209 і 306, частини 1 і 2 статей 368-3, 368-4, статті 369 і 369-2 КК).
Очевидно, їх треба поширити насамперед на ст. 159-1 КК, а також на усі злочини, вчинені з
метою одержання неправомірної вигоди.
Необхідно також розглянути питання про те, щоби такий захід до юридичних осіб, як відмова
учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації
учасників, був передбачений як один із заходів кримінально-правового характеру, що можуть
застосовуватися до юридичних осіб у разі, якщо відомості про юридичну особу, яка є учасником

1
Див. також вище підрозділ «Відповідність елементів складів злочинів міжнародним стандартам (об’єктивна сторона,
суб’єктивна сторона, суб’єкт)».
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або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Треба також розширити перелік санкцій, що можуть бути застосовані до юридичних осіб в
межах заходів кримінально-правового характеру, зокрема за рахунок таких, як:
- заборона певної діяльності; заборона рекламування власної діяльності, виробів, послуг тощо;
- усунення від посади директора і призначення довірчого керуючого;
- позбавлення ліцензії;
- заборона користуватися дотаціями, субвенціями, іншими формами фінансової допомоги з
публічних коштів;
- заборона користуватися допомогою міжнародних організацій;
- закриття окремих підрозділів підприємства;
- припинення діяльності підприємства;
- опублікування судового рішення.
6. Конвенційні вимоги щодо застосування кримінальних санкцій, які враховують ступінь
небезпеки корупційних злочинів, виконано в Україні суперечливо.
Так, ці санкції не в усіх випадках враховують ступінь небезпеки зазначених злочинів, тобто не
є пропорційними, а розміри встановлених в санкціях штрафів, громадських робіт, виправних робіт,
арешту, обмеження волі, позбавлення волі не узгоджені між собою.
Для того, щоб виправити цю ваду КК, необхідно уніфікувати всі санкції у такий спосіб, коли
конкретні розміри кожного виду основного покарання відповідатимуть конкретним розмірам
відповідних інших видів основних покарань.
Наприклад, якщо за певний злочин покарання у виді позбавлення волі:
- передбачене на строк до 2 років – то його альтернативою може бути штраф розміром від 500
до 1000 нмдг;
- передбачене на строк від 2 до 5 років – то штраф розміром від 1000 до 2000 нмдг;
- не передбачене – то штраф може призначатися в розмірі не більше 500 нмдг.
Такий же підхід має бути і до встановлення співвідношення інших видів покарань.
7. Всупереч вимогам статті 30 Конвенції ООН проти корупції у багатьох випадках КК не
передбачає як обов’язкове покарання позбавлення на певний строк осіб, засуджених за службові
злочини, вчинені з метою одержання неправомірної вигоди (тобто – корупційні злочини), права
займати державну посаду та займати посаду на будь-якому підприємстві, яке цілком або частково
перебуває у власності держави, тощо.
8. Всупереч вимогам статті 30 Конвенції ООН у багатьох випадках у КК не взято до уваги
ступінь небезпеки відповідних злочинів під час розгляду питання про можливість дострокового або
умовного звільнення осіб, засуджених за такі злочини.
Законодавство все ще залишає багато способів уникнення особами, які вчинили корупційні
злочини, кримінальної відповідальності чи покарання або можливостей для призначення
невиправдано м’якого – порівняно з небезпечністю корупційних злочинів – покарання.
За таких обставин судді мають можливість, іноді з порушенням закону, а часто і без явного
порушення закону, піддаватися тиску або підкупу і продовжувати виносити невиправдано м’які
вироки. Така судова практика, судячи зі судової статистики, стала не винятком, а правилом.
Для виправлення цієї ситуації потрібно:
- зробити більш дієвою дисциплінарну відповідальність суддів за порушення закону;
- звузити межі покарань, передбачених санкціями відповідних статей;
- передбачити у необхідних випадках обов’язковість застосування додаткових покарань у виді
позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскації майна;
- виключити все ще існуючі можливості для необґрунтованого пом’якшення покарання і
звільнення від покарання за корупційні злочини – як ті, що прямо визначені у примітці до ст. 45
КК, так й інші.
9. Стосовно вжиття загальних заходів, які можуть бути необхідними для забезпечення можливої
конфіскації: a) доходів від корупційних злочинів, або майна, вартість якого відповідає вартості

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

265

таких доходів; b) майна, обладнання та інших засобів, які використовувались або призначалися
для використання під час вчинення корупційних злочинів, – Україна виконала свої міжнародні
зобов’язання.
Проте, практика демонструє, що вжитих заходів недостатньо в частині забезпечення можливості
виявлення, відстеження, заморожування або арешту зазначених доходів чи майна з метою подальшої
конфіскації, а також управління замороженим, арештованим або конфіскованим майном.
Крім того, що стосується загалом статей КК, які встановлюють відповідальність за корупційні
та деякі безпосередньо пов’язані з корупцією злочини, то окремі з них не передбачають можливості
конфіскації майна (через правила, визначені у ст. 59 КК – це стосується злочинів, передбачених
частинами 1–3 ст. 159-1, ч. 2 ст. 191, ст. 354, ст. 357, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 1 ст. 368, частини
1 і 2 ст. 365-2, частини 1–3 статей 368-3 і 368-4, ч. 1 ст. 369, частини 1 і 2 ст. 369-2, частини 1–3 ст.
369-3) або спеціальної конфіскації (через правила, визначені у ст. 96-1 КК – це стосується злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 159-1, ч. 1 ст. 357).
Водночас конфіскацію майна визначено у санкції за злочин, передбачений ч. 1 ст. 368-2 КК,
який не є ні тяжким, ні злочином проти основ національної безпеки, ні злочином проти громадської
безпеки, тобто це прямо суперечить правилу, встановленому у ст. 59 КК, яке не має винятків.

3.2. ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ, НАЯВНІСТЬ
ЕФЕКТИВНИХ ПРОЦЕДУР РОЗСЛІДУВАННЯ ТА РОЗГЛЯДУ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ
(М. Хавронюк)
Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК), який набрав чинності з 20 листопада
2012 р. передбачає ефективні процедури розслідування та розгляду кримінальних проваджень про
корупційні злочини.
Водночас продовжується удосконалення його окремих положень з тим, щоби зробити їх
найбільш придатними для розслідування саме корупційних злочинів.
Досудове розслідування корупційних кримінальних правопорушень розподілене між слідчими
усіх органів досудового розслідування, визначеними в ст. 216 КПК (див. Табл. 17).
Таблиця 17. Підслідність корупційних
кримінальних правопорушень

Корупційні

Квазікоруційні
Пов’язані з
коруцією

НАБ
1. Детективи:
- статті 191, 206-2, 354 (стосовно працівників
юридичних осіб публічного права), 364, 368, 410 КК;
- статті 369, 369-2 КК – за умов, визначених в п. 1 ч. 5
ст. 216 КПК.
2. Підрозділи внутрішнього контролю: статті 354,
364–370 КК – якщо злочин вчинено службовою
особою НАБ (крім Директора, його першого
заступника і заступників) і якщо злочин виявили ці
підрозділи.
1. Детективи: статті 210, 211, 368-2 КК.
1. Детективи: статті 209, 366-1 КК.
2. Підрозділи внутрішнього контролю: статті 366-1,
370 КК – якщо злочин вчинено службовою особою
НАБ (крім Директора, його першого заступника і
заступників) і якщо злочин виявили ці підрозділи).

ДБР
Корупційні злочини незалежно від
різновиду є підслідними ДБР у разі
вчинення їх суб’єктами,
зазначеними в ч. 4 ст. 216 КПК, за
винятками, встановленими цією нормою

Правопорушення

Національна
поліція
Статті 262, 308,
312, 313, 357,
364-1, 365-2,
368-3, 368-4,
369-3 КК, – крім
випадків їхньої
підслідності НАБ
і ДБР.

–
Статті 159-1,
160 КК, – крім
випадків їхньої
підслідності НАБ
і ДБР.
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Детективам НАБ у певних випадках можуть бути підслідні й інші, крім зазначених у ч. 5 ст. 216
КПК, корупційні злочини. Але для цього повинні бути певні умови:
а) злочином заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом
свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам
(поняття «тяжкі наслідки» надане в абз. 2 ч. 5 ст. 216 КПК);
б) прокурор склав постанову про віднесення цих злочинів до підслідності детективів НАБ.
Будь-які кримінальні правопорушення, у т.ч. корупційні, які не відносяться до підслідності
детективів НАБ, можуть бути визнані підслідними їм «за зв’язком проваджень» за таких умов (абз.
3 ч. 5 ст. 216 КПК, п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України»):
а) кримінальне провадження про таке правопорушення може бути використане з метою
попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених
законом до підслідності детективів НАБ;
б) є рішення Директора НАБ, погоджене з прокурором САП, про витребування матеріалів
кримінального провадження з іншого правоохоронного органу.
Законом «Про запобігання корупції» (ч. 7 ст. 12) для посадових і службових осіб державних
органів, органів влади АРК, посадових осіб органів місцевого самоврядування, юридичних осіб
публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення ними корупційного або пов’язаного
з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення
працівниками відповідних державних органів, органів влади АРК, органів місцевого
самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів встановлено
обов’язок негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт
у сфері протидії корупції; статтею 172-9 КУпАП передбачено відповідальність за порушення
зазначеного обов’язку.
***
КПК і Законом «Про Національне антикорупційне бюро України» визначено1 можливість:
- прийняття та реєстрації в НАБ анонімних джерел інформації (ст. 19 Закону «Про Національне
антикорупційне бюро України»);
- спеціального (заочного) досудового розслідування (статті 297-1–297-5 КПК);
- відсторонення від виконання повноважень на посаді особи, якій оголошено про підозру (статті
154–158 КПК);
- тимчасового вилучення і арешту майна (ст. 100, статті 167–169, 170–175 КПК);
- моніторингу банківських рахунків (ст. 269-1 КПК);
- зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію
(статті 98–100 КПК);
- застосування угод про визнання винуватості (статті 468–476 КПК);
- міжнародного співробітництва, розшуку, арешту і конфіскації майна (статті 541–614 КПК).
Водночас існують певні законодавчі і практичні проблеми щодо розслідування корупційних
злочинів.
1. Вельми часто кримінальні провадження про злочини, підслідні НАБ, порушуються, і ці
злочини розслідуються іншими органами досудового розслідування, зокрема прокуратурою.
Проте, провадження досудового розслідування не тим органом, до підслідності якого належить
корупційне кримінальне правопорушення, тягне за собою юридичну нікчемність результатів,
отриманих під час процесуальних дій. Винятками є випадки, коли здійснення процесуальних дій
відбувається за фактом вчинення кримінального правопорушення за відсутності даних про особу,
яка його вчинила. Слідчий, встановивши, що розслідуване ним кримінальне правопорушення є
корупційним, зобов’язаний повідомити прокурора з метою визначення останнім підслідності в
порядку, передбаченому ч. 2 ст. 218 КПК.
Детальніше про це див. «Розділ 5. Антикорупційні положення Кримінального процесуального кодексу України». В кн.:
Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного законодавства / За ред. М. І. Хавронюка – К. : ВД
«Дакор», 2017. – С. 441–507.
1
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Внаслідок порушення підслідності суди виправдовують обвинувачених.
Так, у 2015 р. військова прокуратура оголосила про підозру прокурору Суворовської районної
прокуратури м. Одеси Е.М. за ч. 3 ст. 368 КК у вимаганні $5 тис. неправомірної вигоди. Але 29
грудня 2016 р. суд виправдав підсудну, вказавши у вироку на порушення підслідності проведення
розслідування у цій справі військовою прокуратурою Одеського гарнізону: військова прокуратура
могла б вести це розслідування, але за наявності відповідного рішення Генерального прокурора,
якого не було; пізніше у порушення вимог щодо підслідності кримінальне провадження передано
до військової прокуратури Криворізького гарнізону, що унаслідок територіальної віддаленості
місцевого суду, до юрисдикції якого відносилися всі питання досудового розслідування, зробило
неможливим захист підозрюваної. Утім, це було не єдиною підставою для виправдувального
вироку: військовими прокуратурами та працівниками УСБУ в Одеській області порушено порядок
реєстрації заяви про злочин, з порушеннями проведено обшук робочого кабінету прокурора,
неправильно оформлено мічення грошей, а деякі негласні слідчі дії проведено до винесення
відповідної судової ухвали1.
З цього факту висновків протягом тривалого часу зроблено так і не було. Навіть наприкінці
2018 р. відверті порушення правил підслідності, які стають причиною виправдання підсудних,
продовжуються2.
2. Відповідно до Закону «Про запобігання корупції», НАЗК у разі виявлення ознак корупційного
або пов’язаного з корупцією правопорушення в порядку ч. 3 ст. 12 Закону «Про запобігання
корупції» затверджує обґрунтований висновок та надсилає його іншим спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції, якими, крім самого НАЗК, є органи прокуратури, органи
Національної поліції і НАБ.
В розвиток цього положення Закон «Про політичні партії в Україні» (ч. 16 ст. 17) передбачає, що
у разі виявлення під час аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру чи під час перевірки інформації про порушення законодавства у сфері
фінансування політичних партій або передвиборної агітації ознак порушень, які є підставою для
притягнення до адміністративної, кримінальної чи іншої передбаченої законом відповідальності,
НАЗК у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це відповідні органи (посадових осіб) та
надсилає їм матеріали, що підтверджують факт вчинення відповідного правопорушення, або
забезпечує притягнення відповідних осіб до такої відповідальності в межах своїх повноважень.
З цього випливає, ніби порушення кримінального провадження за ст. 159-1 КК неможливе, якщо
НАЗК: 1) не встановить відповідний факт порушення, причому виключно за процедурою аналізу
звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, не підготує
і не затвердить висновок за результатами такого аналізу у строк, що не перевищує двох місяців з дня
його надходження (ч. 12 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні»); 2) не прийме більшістю
голосів від його загального складу спеціальне рішення про повідомлення правоохоронних органів –
у вигляді висновку (ч. 1 ст. 8 і ч. 3 ст. 12 Закону «Про запобігання корупції»).
Проте, таких самих положень КПК не містить – цим створено колізію між положеннями
зазначених законів. Аналогічна ситуація, про яку вже згадано вище, – із розслідуванням злочинів,
передбачених статтями 366-1 і 368-2 КК.
3. Законом «Про запобігання корупції» (ст. 53) передбачено, що особа, яка надає допомогу в
запобіганні і протидії корупції (викривач), перебуває під захистом держави. За наявності загрози
життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції,
або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону,
Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/63853127
Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77767335; Суд побачив в діях військового прокурора провокацію хабара
і виніс виправдувальний вирок // Антикор. Режим доступу:
https://antikor.com.ua/articles/270148-sud_pobachiv_v_dijah_vijsjkovogo_prokurora_provokatsiju_habara_i_vinis_
vipravduvaljnij_virok
1
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правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші
спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом «Про забезпечення
безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
Проте, останній не адаптовано до ситуацій із запобіганням корупції, які не завжди пов’язані
саме із кримінальним судочинством.
Тому без прийняття спеціального закону про захист викривачів зазначені положення Закону
«Про запобігання корупції» залишаються переважно декларативними.
4. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата України,
відповідно до вимог ч. 2 ст. 482 КПК, можливе лише після того як ВР надасть згоду на притягнення
його до кримінальної відповідальності, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
Як вже зазначалось, Закон «Про статус народного депутата України» передбачає, що «обшук,
затримання народного депутата чи огляд особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи
службового приміщення народного депутата, а також порушення таємниці листування, телефонних
розмов, телеграфної та іншої кореспонденції та застосування інших заходів, що відповідно до
закону обмежують права і свободи народного депутата, допускаються лише у разі, коли Верховною
Радою України надано згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності, якщо іншими
способами одержати інформацію неможливо» (ч. 2 ст. 27).
Звичайно, що усе це різко зменшує можливості правоохоронних органів щодо викриття
народних депутатів у вчиненні тяжких та особливо тяжких корупційних злочинів.
В Рішенні КС у справі про депутатську недоторканність від 27 жовтня 1999 р. №9-рп/99 йдеться
про те, що згода ВР на притягнення народного депутата України до кримінальної відповідальності
має бути одержана до пред’явлення йому обвинувачення у вчиненні злочину відповідно до КПК.
Але ні в Конституції України, ні в жодному з рішень КС не зазначено, що на відміну від усіх
інших громадян, народний депутат України повинен знати про проведення щодо нього негласних
слідчих (розшукових) дій і, таким чином, встигнути знищити сліди вчиненого ним злочину, інші
докази своєї винуватості.
5. ЄСПЛ у низці справ проти України встановив проблему маніпулювання кваліфікацією
обвинувачення для того, зокрема, аби обійти вимогу обов’язкової участі захисника (Yaremenko v.
Ukraine, 2008; Leonid Lazarenko v. Ukraine, 2010; Bortnik v. Ukraine, 2011; Balitskiy v. Ukraine, 2011).
Тому в зазначених випадках суд повинен виконати свої обов’язки, передбачені пунктами 1–3, 6 ч.
7 ст. 474 КПК.
Подібне маніпулювання на практиці може мати місце і для того, щоби:
- створити можливість для укладання угоди з прокурором;
- змінити підслідність кримінального провадження;
- не застосовувати положення КК, що випливають із визнання діяння корупційним злочином
відповідно до примітки до ст. 45 КК;
- не застосовувати відповідні положення КПК (зокрема, щодо взяття під варту, проведення
НС(Р)Д тощо);
- не застосовувати інші правові наслідки вчинення особою корупційного правопорушення тощо.
Тому закон повинен визначати чіткі правила кримінально-правової кваліфікації.
6. Проблемою також є те, що НАБ до цього часу не отримало повноваження на самостійне
зняття інформації з каналів зв’язку (прослуховування) та проведення слідчих дій під прикриттям.
Про необхідність надання НАБ такого повноваження наголошується й у тексті Меморандуму
про економічну та фінансову політику та Технічного меморандуму про взаєморозуміння, укладених
між Україною та Міжнародним валютним фондом.
Проект закону, який наділяє НАБ правом самостійного зняття інформації з каналів зв’язку,
внесений на розгляд парламенту в червні 2016 р. і підтриманий профільним комітетом ВР
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(№4812 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів» (щодо діяльності Національного
антикорупційного бюро України). Проте, до сьогодні ВР так і не прийняла рішення з цього питання.
7. Надзвичайно ускладнили розслідування корупційних злочинів та злочинів, пов’язаних з
корупцією, зміни до КПК – так звані «поправки Лозового», які набули чинності 16 березня 2018 р.1
8. Ще одна новітня проблема – використання, всупереч закону, у кримінальному провадженні
рішень судів інших юрисдикцій як преюдиціальних. Приклади: «Справа Кулика»2; «Справа
Насірова»3; Справа «рюкзаків Авакова»4; Справа «Трейд коммодіті»5; «Бурштинова» справа6.
Закон «Про судоустрій і статус суддів» (ч. 2 ст. 13) містить лише одну відповідну відсильну
норму: «Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається
законом». Таким законом є, зокрема, КПК. Саме його положеннями і потрібно керуватися. Згідно
зі статтями 90 і 198 КПК:
1) судове рішення, яке має преюдиційне значення, саме по собі не є доказом для суду. Воно має
значення лише при вирішенні питання про допустимість доказів. Як відомо зі ст. 84 КПК України,
доказами є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких
слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин,
що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;
2) преюдиційне значення судове рішення має лише за сукупності таких умов:
а) це судове рішення набрало законної сили. Якщо воно не набрало законної сили, преюдиція
відсутня;
б) цим судовим рішенням встановлено порушення прав людини і основоположних свобод,
гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких
надана ВР. Якщо судовим рішенням встановлені інші факти, які не стосуються порушення прав
людини і основоположних свобод, преюдиція відсутня. Понад те: преюдиція відсутня навіть у
разі, якщо судовим рішенням встановлено порушення прав і свобод людини, гарантованих не
Конституцією України, а, наприклад, Цивільним кодексом України, або міжнародними договорами,
згода на обов’язковість яких не надана ВР.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. КПК передбачає у цілому ефективні процедури розслідування та розгляду кримінальних
проваджень про корупційні злочини. Але удосконалення його окремих положень з тим, щоби
зробити їх ще більш придатними для розслідування саме корупційних злочинів, створює небезпеку
для порушення прав людини взагалі.
Водночас окремі законодавчі пропозиції цілеспрямовано вносяться на розгляд Верховної Ради
задля ускладнення розслідування корупційних злочинів. Деякі з таких пропозицій в останні два-три
роки реалізовані, тобто втілені в КПК.
2. Вельми часто кримінальні провадження про корупційні злочини розслідуються з порушенням
правил підслідності.
Це створює небезпеку виправдання обвинувачених. Тому така практика повинна рішуче
присікатися.
3. Практичною проблемою стала певна колізія між положеннями КПК і Закону «Про запобігання
корупції», який передбачає процедуру повідомлення правоохоронних органів – у вигляді висновку

Детальніше див.: Хавронюк М. Сім страхів латентних злочинців // Ракурс. – 9 січня 2018 р. / https://racurs.ua/ua/1817sim-strahiv-latentnyh-zlochynciv.html
2
Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/62691169
3
Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/70508068
4
Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/67745579
5
Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/72978371
6
Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/72402948
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НАЗК, а порушення цієї процедури НАЗК розглядає як порушення законного порядку доведення
вини особи у вчиненні злочину.
4. Необхідно поступово звужувати зміст і обсяг недоторканності народних депутатів України –
принаймні в тих межах, про які прямо не говорить Конституція України. Насамперед йдеться про
уможливлення проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата України
без згоди на це ВР (виключення ч. 2 ст. 27 Закону «Про статус народного депутата України»).
5. Необхідно невідкладно надати НАБ повноваження на самостійне зняття інформації з каналів
зв’язку (прослуховування) та проведення слідчих дій під прикриттям.
6. Судам слід відмовитися від нічим не обґрунтованої практики використання у кримінальному
провадженні рішень судів інших юрисдикцій як преюдиціальних.

3.3. СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ ІНСТИТУЦІЇ ІЗ ВИЯВЛЕННЯ ТА
РОЗСЛІДУВАННЯ СПРАВ ПРО КОРУПЦІЙНІ ЗЛОЧИНИ
(М. Хавронюк)
• наявність законодавства, яке регулює статус та засади діяльності органу, повноваження
органу, гарантії незалежності його діяльності
Стаття 36 «Спеціалізовані органи» Конвенції ООН-1 вимагає забезпечити в Україні
наявність органу чи органів або осіб, які спеціалізуються на боротьбі з корупцією за допомогою
правоохоронних заходів. Такому органу чи органам забезпечується необхідна самостійність, щоб
вони могли виконувати свої функції ефективно й без будь-якого неналежного впливу. Такі особи
або працівники такого органу або органів повинні мати відповідну кваліфікацію та ресурси для
виконання покладених на них завдань.
Своєю чергою Конвенція РЄ-1 (ст. 20) говорить про необхідність забезпечення спеціалізації
персоналу та органів на боротьбі із корупцією. Для того, щоб здійснювати свої функції ефективно
та без будь-якого невиправданого тиску, вони повинні мати необхідну самостійність, а їхній
персонал – підготовку та фінансові ресурси, достатні для виконання його завдань.
Відповідно до ч. 5 ст. 5 Закону «Про засади запобігання і протидії корупції» спеціально
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції були органи прокуратури, спеціальні
підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю МВС, по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю СБ, якщо інше не передбачено законом.
Ці державні органи не мали ані необхідної самостійності, ані належної кваліфікації, ані
стимулів до роботи, ані відповідного фінансового забезпечення та інших ресурсів, а тому самі
являли собою одно з потужних джерел корупції1.
***
Станом на 1 січня 2015 р. в Україні ще не існувало жодного спеціально уповноваженого органу
із виявлення та розслідування справ про корупційні злочини. Закон «Про засади запобігання і
протидії корупції» втратив чинність 26 жовтня 2014 р., а Закон «Про Національне антикорупційне
бюро України», прийнятий 14 жовтня 2014 р., набув чинності лише 26 січня 2015 р.
Згідно із цим Законом таким спеціально уповноваженим органом є НАБ.
При цьому існує проблема визначення й інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері
протидії корупції. Так, згідно із ст. 1 Закону «Про запобігання корупції», крім НАБ і НАЗК, ними є:
органи прокуратури; органи Національної поліції. Але, як випливає із відповідних законів, у першу
чергу такими органами мають бути визнані не всі органи прокуратури, а САП, а також Державне
бюро розслідувань (ДБР), яке фактично розпочало свою діяльність лише в листопаді 2018 р., і,
крім того, органи прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво в провадженнях про
1
Детально про це: Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження державної антикорупційної політики /
[М. І. Хавронюк, І. Б. Коліушко, В. П. Тимощук та ін.] ; за заг. ред. М.І. Хавронюка. – К., 2017. – 317 с.
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корупційні злочини, які розслідують слідчі ДБР. Що стосується Національної поліції, то її слідчі та
оперативні підрозділи мають відношення до розслідування лише окремих корупційних злочинів, які
не відносяться до підслідності НАБ і ДБР, тобто таких, що не вчинюються публічними службовими
особами і при цьому спеціалізація слідчих НП на розслідуванні цих злочинів формально не
закріплена.
***
НАБ, відповідно до ст. 1 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», є
державним правоохоронним органом, на який покладається попередження, виявлення, припинення,
розслідування та розкриття корупційних правопорушень, віднесених до його підслідності, а
також запобігання вчиненню нових. Завданням НАБ є протидія кримінальним корупційним
правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, та становлять загрозу національній безпеці.
НАБ утворене згідно із указом Президента від 16 квітня 2015 р. №217/2015.
Стаття 4 Закону передбачає, що незалежність НАБ у його діяльності гарантується, зокрема:
- особливим порядком конкурсного відбору Директора НАБ та вичерпним переліком підстав
припинення повноважень Директора НАБ, які визначені цим Законом;
- конкурсними засадами відбору інших працівників НАБ, їх особливим правовим та соціальним
захистом, належними умовами оплати праці;
- установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення НАБ;
- визначеними законом засобами забезпечення особистої безпеки працівників НАБ, їх близьких
родичів, майна;
- забороною використання НАБ в партійних, групових чи особистих інтересах, а також
діяльності політичних партій у НАБ;
- забороною незаконного втручання державних органів, органів місцевого самоврядування,
їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або
юридичних осіб у діяльність НАБ.
Схожі гарантії має ДБР (ст. 4 Закону «Про Державне бюро розслідувань»).
Згідно із ст. 16 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» НАБ виконує такі
обов’язки, зокрема:
1) здійснює оперативно-розшукові заходи з метою попередження, виявлення, припинення
та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності, а також в
оперативно-розшукових справах, витребуваних від інших правоохоронних органів;
2) здійснює досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до його
підслідності, а також проводить досудове розслідування інших кримінальних правопорушень у
випадках, визначених законом;
3) вживає заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом
конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до
підслідності НАБ, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено
арешт.
Відповідно до ст. 5 Закону «Про Державне бюро розслідувань», ДБР вирішує завдання із
запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
- злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище,
особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями
та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності
детективів НАБ;
- злочинів, вчинених службовими особами НАБ, заступником Генерального прокурора –
керівником САП або іншими прокурорами САП, крім випадків, коли досудове розслідування цих
злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю НАБ;
- військових злочинів (крім передбачених ст. 422 КК).
Повноваження ДБР визначені у ст. 6 Закону. ДБР, зокрема:
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1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності,
вносить відповідні пропозиції на розгляд КМ;
2) припиняє і розкриває злочини, розслідування яких віднесено до компетенції ДБР;
3) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування злочинів, віднесених
до підслідності ДБР.
Існує проблема. Згідно із Законом «Про Національне антикорупційне бюро України» (статті
1, 6, 7) НАБ утворюється Президентом відповідно до цього та інших законів, і Директор НАБ
призначається на посаду та звільняється з посади Президентом. У цьому є певна небезпека. Стаття
106 Конституції України містить вичерпний перелік повноважень Президента, і у ній такі його
повноваження відсутні. Очевидно: орган, створений всупереч Основному Закону, перебуває під
загрозою його ліквідації1.
Аналогічна проблема – зі статусом ДБР (про що – нижче).
Утім, такий правовий статус НАБ і ДБР є політичним компромісом, до якого політичні гравці
прийшли від безнадії. Можливо, з часом цей компроміс може бути легалізовано шляхом внесення
необхідних змін до Конституції України.
***
Згідно із Законом «Про прокуратуру» САП є самостійним структурним підрозділом Генеральної
прокуратури. Її утворення, визначення її структури і штату здійснюються Генеральним прокурором
за погодженням з Директором НАБ (ст. 7).
На САП покладаються такі функції:
1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової
діяльності, досудового розслідування НАБ;
2) підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;
3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим
Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями.
У межах реалізації своїх функцій САП здійснює міжнародне співробітництво (ст. 8).
Відповідно до ст. 8-1 Закону «Про прокуратуру»:
- призначення прокурорів САП здійснюється керівником САП, а на окремі найвищі посади –
Генеральним прокурором за результатами відкритого конкурсу;
- САП розташовується в службових приміщеннях НАБ або в службових приміщеннях
Генеральної прокуратури (регіональної чи місцевої прокуратури), які розташовані окремо від інших
службових приміщень Генеральної прокуратури (регіональної чи місцевої прокуратури);
- керівник САП підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору;
- Генеральний прокурор, його перший заступник та заступники не мають права давати вказівки
прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації цими прокурорами їхніх
повноважень. Письмові накази адміністративного характеру, які стосуються організації діяльності
САП, видаються за обов’язковим погодженням керівника САП.
Існують й інші гарантії незалежності САП.
Частиною 5 ст. 24 Закону «Про прокуратуру» передбачено, що право подання апеляційної,
касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, заяви про
перегляд судового рішення ВС на судове рішення у кримінальній справі, коли йдеться про рішення у
кримінальних провадженнях, розслідування в яких здійснювалося НАБ, надається прокурору, який
брав участь у судовому розгляді, а також незалежно від його участі в розгляді справи: керівнику
САП, його першому заступнику та заступнику.

Приклади з історії: указ президента Л. Кучми від 24 квітня 1997 р. про створення підпорядкованого йому Національного
бюро розслідувань України вже 6 липня 1998 р. КС визнав неконституційним. Нічим завершилась і діяльність робочої групи
з розроблення концепції утворення та організації діяльності Національного бюро розслідувань України за часів президента В.
Ющенка.
1

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

•

273

відповідність стандартам процедур добору та звільнення керівника органу

Виписані в Законі «Про Національне антикорупційне бюро України» (статті 6 і 7) та в Законі
«Про Державне бюро розслідувань» (ст. 11) процедури добору, відповідно, Директора НАБ і
Директора ДБР виглядають такими, що відповідають демократичним стандартам. Відповідно, у
2015 р. і 2017 р. процедури добору Директора НАБ і Директора ДБР фактично відбулись.
Відповідно до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» кандидати на посаду
Директора НАБ визначаються комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБ
(далі – Конкурсна комісія) відповідно до результатів відкритого конкурсного відбору на зайняття
цієї посади. Закон визначає вимоги до кандидатів на цю посаду. До складу Конкурсної комісії
входять: три особи, яких визначає Президент; три особи, яких визначає КМ; три особи, яких
визначає ВР. Закон визначає вимоги до кандидатів в члени Конкурсної комісії.
Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та
журналістів. Забезпечується відео- та аудіофіксація і її трансляція у режимі реального часу із
засідань Конкурсної комісії.
Згідно із Законом Директор НАБ призначається строком на сім років. Одна і та ж особа не може
обіймати цю посаду два строки підряд.
Повноваження Директора НАБ припиняються у зв’язку із закінченням строку його повноважень
або смертю, а також у разі висловлення ВР недовіри Директору НАБ, що має наслідком його
відставку з посади. Директор НАБ звільняється з посади виключно у випадках, визначених Законом
«Про Національне антикорупційне бюро України» .
***
Відповідно до ст. 11 Закону «Про Державне бюро розслідувань» Директора ДБР призначає на
посаду Президент за поданням Прем’єр-міністра відповідно до подання конкурсної комісії.
Це створило проблему нелегітимності ДБР, адже Конституція України не наділяє Президента
повноваженням призначати зазначену посадову особу1. Нагадаємо, що спочатку у внесеному
на розгляд ВР проекті Закону «Про Державне бюро розслідувань» передбачалося (ч. 1 ст. 11):
«Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро
розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначаються на посаду
Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до подання Комісії
з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань та його
заступників (далі – Конкурсна комісія)».
Іншою проблемою стало те, що до складу Конкурсної комісії увійшли дві особи, які, всупереч
прямій вказівці Закону, не мають юридичної освіти.
Згідно з чинним Законом до складу Конкурсної комісії входять: три особи, визначені
Президентом; три особи, визначені ВР за поданням комітету ВР, до предмета відання якого належать
організація та діяльність органів досудового розслідування; три особи, визначені КМ.
Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу
юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет.
У лютому 2017 р. Печерський райсуд міста Києва за заявою народного депутата М. Найєма
зобов’язав Генеральну прокуратуру розслідувати порушення, допущене при формуванні конкурсної
До речі, суттєво іншим, ніж визначений у чинному Законі, згідно із проектом Закону «Про Державне бюро розслідувань»
був і загальний сенс створення ДБР. Це не був слідчий орган, покликаний конкурувати з НАБ, його завдання інші. Так, згідно
зі ст. 5 законопроекту «Завдання Державного бюро розслідувань», ДБР повинно було розслідувати:
- злочини, пов’язані з діяльністю злочинних організацій;
- злочини, пов’язані з тероризмом;
- особливо тяжкі насильницькі злочини, за які КК України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі;
- злочини катування і злочини, пов’язані з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами
поводження і покарання, вчинені слідчими (детективами), а також прокурорами;
- військові злочини;
- корупційні та пов’язані з корупцією злочини, вчинені працівниками НАБ і прокурорами САП.
1
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комісії з обрання керівництва ДБР. Суть порушення полягає у тому, що до складу цієї комісії
включено представника ВР – народного депутата В. Бухарєва, який не має юридичної освіти, а це
суперечить ч. 3 ст. 11 Закону «Про Державне бюро розслідувань». При цьому зазначається, що з
боку посадових осіб апарату парламенту мала місце підробка документів (ст. 366 КК). Перед цим
М. Найєм заявляв про відсутність юридичної освіти ще в одного члена названої комісії — радника
міністра внутрішніх справ І. Стойка.1
***
Згідно із ч. 5 ст. 27 Закону «Про прокуратуру» прокурором САП може бути призначена
особа, яка має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менше п’яти років та володіє
державною мовою. Не може бути призначена на посаду прокурора особа, яка: визнана судом
обмежено дієздатною або недієздатною; має захворювання, що перешкоджає виконанню обов’язків
прокурора; має незняту чи непогашену судимість або на яку накладалося адміністративне стягнення
за вчинення корупційного правопорушення.
У ст. 8-1 Закону «Про прокуратуру» ретельно виписано процедуру призначення прокурорів
САП:
- їх призначення здійснюється керівником САП за результатами відкритого конкурсу, який
проводить конкурсна комісія у складі керівника САП та визначених ним і Генеральним прокурором
осіб. Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначаються керівником САП;
- призначення на адміністративну посаду в САП так само здійснюється за результатами
відкритого конкурсу;
- до складу конкурсної комісії входять: чотири особи, визначені Радою прокурорів; сім осіб,
визначених ВР;
- членами конкурсної комісії повинні бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію,
високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також значний досвід діяльності у
сфері запобігання або протидії корупції;
- конкурс проводиться публічно, з вільним доступом представників ЗМІ, журналістів на
засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та
аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет.
Створення незалежної антикорупційної прокуратури було однією з ключових вимог для
встановлення безвізового режиму для України і надання Євросоюзом іншої допомоги Україні. ЄС
погодився значною мірою фінансувати цей проект.
Процес створення САП супроводжувався скандалами. У вересні 2015 р. Євросоюз визнав
неприйнятною ситуацію, що склалася з формуванням антикорупційної прокуратури, оскільки
ВР при ухваленні законів про запуск НАБ змінила їх таким чином, що цей орган перестав бути
фактично незалежним і отримав зв’язок зі «старою прокуратурою» і генпрокурором особисто2.
Голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський офіційно та відкрито заявив, що в суспільстві
є недовіра до членів комісії від Генеральної прокуратури3. У листопаді 2015 р. дійшло до того,
що конкурсна комісія вирішила відкласти початок тестування – і лише після цього частково
змінено склад конкурсної комісії та Євросоюз погодився підтримати процес тестування на посади
антикорупційних прокурорів.
Скандали не припинились і після створення САП. Найбільш відомим з них став випадок із
прослуховуванням керівника САП Н. Холодницького, коли детективи НАБ встановили відповідний
пристрій в акваріумі в його кабінеті. Розмови Н. Холодницького з фігурантами кримінальних
проваджень та іншими особами стали підставою для порушення дисциплінарного і кримінального
1
Трепак В. Нелегітимне ДБР: за крок до запуску // Дзеркало тижня. – 24 лютого 2017 р. Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/
internal/nelegitimne-dbr-za-krok-do-zapusku-_.html
2
Сидоренко С., Сушко І. «А візи й нині там»: Україна втрачає згоду ЄС на швидке скасування Шенгену. Режим доступу:
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/10/13/7039446/
3
Режим доступу: https://www.facebook.com/EUDelegationUkraine/photos/a.145962402115063.26057.126879227356714/1000
815646629730/?type=1&theater
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проваджень щодо нього і значного падіння авторитету САП1. Утім, 29 січня 2019 р. СБУ закрило
кримінальне провадження щодо Н. Холодницького2. Внаслідок же дисциплінарного провадження
він отримав догану3.
У зв’язку з розглядуваною можливістю щодо звільнення керівника САП з посади з’ясувались
вади закону, що унеможливлюють швидке призначення нового керівника САП.
Так, відповідно до п/п 3 п. 5-1 Розділу XIII «Перехідні положення» Закону «Про прокуратуру»,
призначення на адміністративні посади у САП здійснюється Генеральним прокурором України за
результатами відкритого конкурсу у порядку, передбаченому статтею 8-1 цього Закону, конкурсною
комісією, до складу якої входять, зокрема, чотири особи, визначені Генеральним прокурором
України. Згідно ж із ст. 8-1 цього Закону, призначення на адміністративну посаду в САП здійснюється
за результатами відкритого конкурсу, при цьому організація та проведення конкурсу здійснюються
конкурсною комісією, до складу якої входять, зокрема, чотири особи, визначені Радою прокурорів
України. З цього випливає, що наразі в конкурсній комісії замість 4-х осіб, визначених Генеральним
прокурором України (якого вже немає, замість нього – Генеральний прокурор), мають з’явитися 4
особи, визначені Радою прокурорів України. Прийняття РПУ рішення про нових членів автоматично
виключає старих членів. Лише після цього може бути оголошено конкурс.
•

структура органу, кількість персоналу, його освіта та досвід

Згідно із Законом «Про Національне антикорупційне бюро України» структуру та штатну
чисельність центрального і територіальних управлінь НАБ затверджує Директор НАБ.
Стаття 5 Закону визначає, що НАБ складається з центрального і територіальних управлінь.
Центральне управління є юридичною особою публічного права.
Центральне управління НАБ безпосередньо здійснює покладені на НАБ завдання, координує
та контролює діяльність територіальних управлінь.
Для забезпечення виконання завдань НАБ Директор утворює своїм рішенням не більше семи
територіальних управлінь.
До структури управлінь НАБ згідно із законом можуть входити: підрозділи детективів, що
здійснюють оперативно-розшукові та слідчі дії; інформаційно-аналітичні і оперативно-технічні
підрозділи; підрозділи, що здійснюють виявлення майна, яке може бути предметом конфіскації
або спеціальної конфіскації; підрозділи швидкого реагування, забезпечення безпеки учасників
кримінального судочинства та забезпечення безпеки працівників; підрозділи представництва
інтересів в іноземних юрисдикційних органах; експертні, фінансові, кадрові та інші підрозділи.
Наказом Директора НАБ №21-о від 24 січня 2017 р. затверджено структуру НАБ4. Гранична
чисельність центрального та територіальних управлінь НАБ становить 700 осіб, у т.ч. не більше
200 осіб начальницького складу.
Станом на 1 липня 2018 р. у штаті НАБ працювало 212 детективів із 247, передбачених штатним
розписом, а загалом команда НАБ сформована на 91%5 (станом на 27 січня 2017 р. – 77%).
***
Структура і чисельність ДБР визначені у ст. 9 Закону «Про Державне бюро розслідувань».
Систему ДБР складають центральний апарат, територіальні органи, спеціальні підрозділи,
навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі ДБР діють слідчі, оперативні та інші
підрозділи. Організаційну структуру ДБР затверджує Директор ДБР за погодженням із КМ.
Романюк Р. Шпигунські ігри, або «Жучки» в кабінеті Холодницького // Українська правда. – 21 березня 2018 р. Режим
доступу: https://www.pravda.com.ua/articles/2018/03/21/7175296/
2
Режим доступу: http://nrcu.gov.ua/news.html?newsID=84575
3
Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/news/2018/07/26/7187447/
4
Режим доступу: https://nabu.gov.ua/struktura-nacionalnogo-antykorupciynogo-byuro-stanom-na-01012017-0
5
Національне антикорупційне бюро України. Звіт: перше півріччя 2018 року. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/
default/files/reports/zvit_10.08.2018_sayt.pdf
1
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Гранична чисельність центрального апарату та територіальних управлінь ДБР становить 1
тисяча 500 осіб.
Для забезпечення виконання завдань ДБР утворюються такі його територіальні управління,
розташовані:
- у місті Львові – поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську,
Львівську, Тернопільську області;
- у місті Хмельницькому – поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську,
Хмельницьку, Чернівецьку області;
- у місті Миколаєві – поширює свою діяльність на Кіровоградську, Миколаївську, Одеську
області;
- у місті Мелітополі – поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, Запорізьку,
Херсонську області, місто Севастополь;
- у місті Полтаві – поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську,
Харківську області;
- у місті Краматорську – поширює свою діяльність на Донецьку і Луганську області;
- у місті Києві – поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську
області.
Згідно з відповіддю ДБР на наш запит, станом на 2 січня 2019 р. у слідчих підрозділах ДБР
штатним розписом передбачено 383 посади слідчих, з яких фактично зайнятих – 283 посади.
При цьому досудове розслідування корупційних злочинів здійснює Перше управління організації
досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності
та корупції), у штатному розписі якого передбачено 57 посад слідчих (з яких станом на 2 січня
2019 р. фактично зайнято 39 посад). Корупційні злочини також розслідують перші слідчі відділи
територіальних управлінь ДБР, в яких передбачена 91 посада слідчих (з яких станом на 2 січня
2019 р. фактично зайнято 69 посад)1.
Проблемою є прогалина в Законі «Про Державне бюро розслідувань» щодо посад оперативних
працівників: такі посади не передбачені Законом і, відповідно, штатним розписом.
***
Більшість корупційних злочинів, що вчинюються в Україні, як і в усі попередні роки,
розслідують слідчі Національної поліції.
У відповіді НП на наш запит вказано, що станом на 1 грудня 2018 р. штатна чисельність слідчих
НП становила 10725 одиниць (фактична – 8867), оперуповноважених кримінальної поліції – 17173
одиниці (фактична – 14904).
Спеціалізація слідчих НП здійснюється з урахуванням особливостей розділів КК та
закріплюється у функціональних обов’язках чи відповідними наказами керівників структурних
підрозділів НП з урахуванням оперативної обстановки, штатної чисельності слідчих, їх
комплектності та інших чинників у кожному конкретному підрозділі.
Відповідно до наказу НП від 08.12.2017 р. №1268 «Про організацію підвищення кваліфікації та
спеціалізації поліцейських у 2018 році», на базі закладів вищої освіти організовано спеціалізацію
слідчих ГСУ, територіальних органів НП, у т.ч. за напрямком порушення антикорупційного
законодавства. Цей вид навчання пройшли у 2018 році 99 поліцейських зазначеної вище категорії.
Відповідно до наказу НП від 07.12.2018 р. №1135 «Про організацію підвищення кваліфікації та
спеціалізації поліцейських у 2018 році», такий вид післядипломної освіти у 2019 році заплановано
ще для 78 слідчих НП2.
***
Згідно із ч. 3 ст. 7 Закону «Про прокуратуру» утворення САП, визначення її структури і штату
здійснюються Генеральним прокурором за погодженням з Директором НАБ. Частиною 4 ст. 8-1
1
2

Лист від 4 січня 2019 р. №01-52.
Лист від 8 січня 2019 р. №24/Х-2зі.
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Закону «Про прокуратуру» передбачено, що до загальної структури САП входять центральний
апарат і територіальні філії, які розташовуються в тих самих містах, в яких розташовані
територіальні управління НАБ.
Кількість прокурорів САП закон не визначає. Відповідно до закону прокурором САП може бути
призначений громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не
менше двох років та володіє державною мовою.
Наказом ГПУ від 22 вересня 2015 р. у структурі Генеральної прокуратури утворено САП
(на правах самостійного структурного підрозділу) у складі одного управління (управління
процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді – у
складі шести відділів відповідно до кількості підрозділів детективів Головного підрозділу детективів
НАБ) і двох відділів – аналітично-статистичного та документального забезпечення.
Відповідно до Закону структуру та штатний розпис САП погоджено із директором НАБ.
30 листопада 2015 р. заступником Генерального прокурора – керівником САП призначено Н.
Холодницького, 4 грудня і 7 грудня 2015 р. першим заступником керівника САП призначено М.
Грищука і заступником – В. Кривенка. У 2015–2018 рр. призначено інших прокурорів САП.
Наказом ГПУ від 12 квітня 2016 р. №149 затверджено Положення про Спеціалізовану
антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури1.
Згідно із наказом ГПУ від 13 липня 2018 р. «Про розмежування повноважень прокурорів у сфері
запобігання та протидії корупції поза межами кримінального провадження», участь прокурорів
САП у розгляді судами першої інстанції справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з
корупцією, наказано забезпечувати стосовно усіх суб’єктів, передбачених статтею 3 Закону «Про
запобігання корупції», які притягаються до адміністративної відповідальності за матеріалами
кримінальних проваджень, розслідуваних детективами НАБ, а у розгляді апеляційних скарг на
рішення у справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, – у справах, у яких
ними забезпечувалася участь у суді першої інстанції.
• тренінги для персоналу, регулярність та кількість персоналу, який пройшов
підвищення кваліфікації
Згідно із ст. 60 («Підготовка кадрів і технічна допомога») Конвенції ООН-1, кожна Державаучасниця, в межах необхідності, розробляє, здійснює або удосконалює конкретні програми
підготовки персоналу, який несе відповідальність за запобігання корупції та боротьбу з нею. Подібні
навчальні програми можуть стосуватись, inter alia, таких сфер:
- ефективних заходів щодо запобігання, виявлення та розслідування корупційних діянь, а
також покарання за них і боротьба з ними, у тому числі використання методів збирання доказів і
розслідування;
- підготовки співробітників компетентних органів з питань складання прохань про взаємну
правову допомогу, які задовольняють вимоги цієї Конвенції;
- запобігання переказу доходів, здобутих злочинним шляхом, визначених цією Конвенцією, а
також вилучення таких доходів; виявлення та заморожування операцій з переказування доходів,
здобутих злочинним шляхом, визначених цією Конвенцією;
- методи, що використовуються під час захисту потерпілих і свідків, які співробітничають з
судовими органами.
Держави-учасниці, з урахуванням своїх можливостей, розглядають пи-тання про надання одна
одній найширшої технічної допомоги, особливо в інтересах країн, що розвиваються, у зв’язку з
їхніми відповідними планами та програмами боротьби з корупцією, у т.ч. матеріальну підтримку
та підготовку кадрів у галузях, зазначених вище, а також підготовку кадрів і надання допомоги та
взаємний обмін відповідним досвідом і спеціальними знаннями.
Частинами 4 і 6 ст. 10 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України» передбачено:
- на службу до НАБ приймаються на конкурсній, добровільній, контрактній основі громадяни
1

Режим доступу: http://www.cct.com.ua/2016/12.04.2016_149.htm
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України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім
і професійним рівнем та станом здоров’я ефективно виконувати відповідні службові обов’язки.
Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності визначаються Директором НАБ;
- призначення на посади у НАБ здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу,
що проводиться в порядку, визначеному НАБ;
- працівники НАБ регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове
підвищення кваліфікації.
Відповідно до ч. 3 ст. 26 Закону, щорічний письмовий звіт про діяльність НАБ повинен містити
інформацію і про кваліфікацію та досвід працівників НАБ, підвищення їх кваліфікації.
Статті 24 і 25 цього Закону допускають отримання НАБ допомоги в межах проектів міжнародної
технічної допомоги.
Вдосконалення вмінь у роботі з новітнім програмним забезпеченням, навчання сучасним
методам здійснення ОРД при розслідуванні корупційних злочинів стали невід’ємною складовою в
роботі НАБ.
Співробітники НАБ систематично відвідують навчальні курси, семінари, тренінги, обмінюються
досвідом із колегами-правоохоронцями як в Україні, так і за її межами. У звітах НАБ і додатках до
звітах містяться докладні дані про підвищення кваліфікації співробітників НАБ, у т.ч. закордонні
і внутрішні навчання1.
***
Частина 1 ст. 17 Закону «Про Державне бюро розслідувань» забороняє здійснення фінансування,
матеріально-технічного забезпечення ДБР за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших
джерел, крім коштів Державного бюджету України, в т.ч. допомоги в межах проектів міжнародної
технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України. З цього невдалого формулювання
не можна зробити однозначний висновок, чи дозволяє закон отримувати ДБР міжнародну технічну
допомогу.
Згідно із ч. 6 ст. 14 Закону працівники ДБР регулярно, але не рідше одного разу на два роки,
проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
При цьому ті працівники ДБР, до повноважень яких входять виявлення, розкриття і
розслідування злочинів, проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними
програмами, у т.ч. за кордоном.
***
Згідно із ч. 8 ст. 8-1 Закону «Про прокуратуру», заступник Генерального прокурора – керівник
САП забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів САП. Частина 2 ст. 19
цього Закону передбачає, що прокурор зобов’язаний вдосконалювати свій професійний рівень та з
цією метою підвищувати кваліфікацію, для чого періодично проходить підготовку у Національній
академії прокуратури України, що має включати вивчення правил прокурорської етики.
• загальний бюджет органу, процедура його формування, динаміка фінансування за
останні 3 роки
Статтями 24, 25 і 30 Закону визначено, що:
- фінансове забезпечення НАБ здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
Фінансування НАБ за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених
міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги;
- гарантується повне і своєчасне фінансування НАБ в обсязі, достатньому для його належної
діяльності;
Національне антикорупційне бюро України. Звіт: лютий – серпень 2016. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/
files/reports/zvit_02_072016.pdf; Національне антикорупційне бюро України. Звіт: серпень 2016 – лютий 2017. Режим доступу:
https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_20171.pdf
1
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- у кошторисі НАБ передбачається створення фонду оперативно-розшукових (негласних
слідчих) дій;
- забороняється здійснення матеріально-технічного забезпечення НАБ за рахунок коштів
місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім коштів Державного бюджету України та
надання допомоги в межах проектів міжнародної технічної допомоги;
- з метою забезпечення прозорості в діяльності НАБ не може бути обмежено доступ до
інформації щодо загального бюджету НАБ.
Директор НАБ є одним із головних розпорядників бюджетних коштів (п. 1 ч. 2 ст. 22 БК).
НАБ є бюджетною установою, яка утримується за рахунок коштів Державного бюджету України
та здійснює свою діяльність в межах бюджетної програми за КПКВК 6321010 «Забезпечення
діяльності Національного антикорупційного бюро України». Паспорт бюджетної програми на
2016 р. за КПКВК 6321010 «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро
України» затверджено спільним наказом НАБ та Мінфіну від 17.02.2016 р. №40/105 (зі змінами,
затвердженими наказом від 20.07.2016 р. №204/654).
Для забезпечення функціонування НАБ у Державному бюджеті України були передбачено
видатки:
- на 2015 рік – у розмірі 249 млн грн;1
- на 2016 рік – 488,6 млн грн.2
- на 2017 рік – 773,6 млн грн.3
- на 2018 рік – 857,1 млн грн.4
- на 2019 рік – 867,5 млн грн.5
Таким чином, обсяг видатків щороку зростає.
***
У Розподілі видатків Державного бюджету України окремим рядком визначено видатки на
забезпечення її функцій Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою – за кодом програмної
класифікації видатків та кредитування державного бюджету 0901030. Виділено згідно із законами
про Державний бюджет України на відповідний рік (Додаток №3 до Закону):
- на 2018 рік – 116,1 млн. грн.
- на 2019 рік – 128,2 млн. грн.
***
У Розподілі видатків Державного бюджету України на 2017 рік (Додаток №3 до Закону «Про
Державний бюджет України на 2017 рік») окремим рядком визначено видатки на забезпечення
діяльності ДБР, яке станом на 1 березня 2017 р. ще фактично не було створене і не мало виділеного
приміщення, – за кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
6420000. Загалом виділено:
- на 2017 рік – 640,6 млн грн.,
- на 2018 рік – 651,6 млн грн.,
- на 2019 рік – 1111,2 млн грн.

Режим доступу: http://reforms.in.ua/Content/Download/tasks-performance-status/AA_impl_report_02_2015_GOEI.pdf; http://
supportforukraine.com/mediafiles/files/impl_report_ua.pdf
2
Національне антикорупційне бюро України. Звіт: лютий – серпень 2016. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/
files/reports/zvit_02_072016.pdf
3
Національне антикорупційне бюро України. Звіт: перше півріччя 2017 року. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/report/
zvit-pershe-pivrichchya-2017-roku
4
Національне антикорупційне бюро України. Звіт: перше півріччя 2018 року. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/report/
zvit-pershe-pivrichchya-2018-roku
5
Структура та обсяг бюджетних коштів Національного антикорупційного бюро України у 2019 році (відповідно до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23.11.2018 р. №2629-VIII). Режим доступу: https://nabu.gov.ua/
struktura-ta-obsyag-byudzhetnyh-koshtiv-nacionalnogo-antykorupciynogo-byuro-ukrayiny-u-2019-roci
1
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•

підзвітність і прозорість, в т.ч. обов’язкове періодичне звітування перед суспільством

Відповідно до ч. 1 ст. 3 Закону підконтрольність і підзвітність суспільству та визначеним
законом державним органам є одним із основних принципів діяльності НАБ. Директор НАБ
забезпечує відкритість та прозорість діяльності НАБ відповідно до цього Закону (ст. 8).
Спеціальна ст. 26 «Контроль за діяльністю НАБ та його підзвітність» передбачає такі форми і
види підзвітності та підконтрольності:
1) контроль за діяльністю НАБ здійснюється комітетом ВР, до предмету відання якого
відноситься боротьба з корупцією і організованою злочинністю, в порядку, визначеному
Конституцією і Законом «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави», цим та іншими законами;
2) Директор НАБ: інформує Президента, ВР і КМ з основних питань діяльності НАБ та
його підрозділів про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод
осіб; щороку не пізніше 10 лютого та 10 серпня подає Президенту, ВР та КМ письмовий звіт про
діяльність НАБ протягом попередніх шести місяців.
Письмовий звіт про діяльність НАБ, попередньо перевірений Радою громадського контролю
при НАБ, повинен містити широку інформацію, зокрема:
- статистичні дані про результати діяльності;
- взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, установами та організаціями;
- співпрацю з компетентними органами іноземних держав, міжнародними та іноземними
організаціями та укладені з ними угоди про співпрацю, представництво інтересів за кордоном;
- співпрацю з недержавними організаціями і ЗМІ;
- чисельність працівників НАБ, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їх
кваліфікації;
- діяльність підрозділу внутрішнього контролю НАБ; кількість повідомлень про вчинення
правопорушень працівниками НАБ, результати їх розгляду, притягнення працівників НАБ до
відповідальності;
- кошторис НАБ та його виконання;
3) Комітет ВР, до предмету відання якого належать питання боротьби з корупцією, не рідше
одного разу на рік проводить відкриті для громадськості слухання на тему діяльності НАБ,
виконання його завдань, додержання ним законодавства, прав і свобод осіб;
4) щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності НАБ, його операційної
та інституційної незалежності, у т.ч. шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень,
досудове розслідування у яких здійснювалося НАБ та завершено.
Зазначену оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох членів.
Президент, ВР і КМ щороку визначають по одному члену комісії з числа осіб, які мають значний
досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за кордоном чи міжнародних
організаціях, володіють необхідними знаннями та навичками для проведення такої оцінки (аудиту),
а також мають бездоганну ділову репутацію. Члени комісії зовнішнього контролю діють незалежно
та не повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані будь-якою особою.
Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю мають визначені Законом
повноваження.
Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності НАБ оприлюднюється, включається
як додаток до письмового звіту НАБ та заслуховується ВР.
Відповідно до ст. 30 Закону («Забезпечення прозорості в діяльності Національного бюро») цей
державний орган:
1) через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах
регулярно інформує суспільство про свою діяльність;
2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом «Про доступ
до публічної інформації»;
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3) готує та оприлюднює не пізніше 10 лютого і 10 серпня в загальнодержавних друкованих
засобах масової інформації і на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет звіт про свою
діяльність протягом попередніх шести місяців, поданий Президенту, ВР і КМ.
Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального бюджету НАБ, його компетенції
та основних напрямів діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення
правопорушень працівників НАБ.
Фактично звіти про роботу НАБ є на веб-сайті цього державного органу.1 На веб-сайті НАБ є
й інша інформація про НАБ та його діяльність.2
Існують певні проблеми:
1) незалежна оцінка (аудит) ефективності діяльності НАБ, його операційної та інституційної
незалежності за час його існування (з 16 квітня 2015 р.) ще жодного разу не завершена. Лише
в 2018 р. вперше сформована зовнішня комісія, але ще до завершення її роботи один з її членів
залишив комісію;
2) інформація про НАБ та його діяльність, розміщена на веб-сайті НАБ, до лютого 2017 р.
не була структурована відповідно до вимог ч. 3 ст. 26 Закону «Про Національне антикорупційне
бюро України», тому деякі види суспільно важливої інформації про його діяльність, необхідної
для порівняльного та іншого аналізу і прогнозування, у звітах не висвітлювалися3. Цю ваду звітів
виправлено в наступних звітах, зокрема шляхом доповнення їх Додатком «Статистичні дані про
результати діяльності».
Крім того, мала місце певна незручність у тому, що звіти робилися перший час не за півріччя
і рік, як звичайні статистичні звіти, а за квітень-серпень, серпень-лютий і лютий-серпень. Це
ускладнювало порівняння статистичних показників. В подальшому ця вада виправлена.
У ст. 8-1 Закону «Про прокуратуру», де визначено особливості організації і діяльності САП,
немає згадок про особливості підзвітності і прозорості та про обов’язкове періодичне звітування
САП перед суспільством.
САП не має ані власного веб-сайту, ані навіть окремої сторінки на веб-сайті ГПУ.
Що стосується ДБР, то вимоги до підзвітності і прозорості цього органу аналогічні, що й
вимоги до підзвітності і прозорості НАБ, і навіть більші. Вони встановлені у статтях 3, 6, 12, 13,
23, 27, 28 Закону «Про Державне бюро розслідувань». Зокрема, ДБР:
1) готує та оприлюднює не пізніше 1 квітня в загальнодержавних друкованих ЗМІ і на своєму
офіційному веб-сайті звіт про свою діяльність за минулий рік, передбачений ст. 23 цього Закону.
Цей звіт ДБР повинен містити майже ту саму інформацію, що і звіт НАБ (чомусь крім інформації
про співпрацю з недержавними організаціями і ЗМІ);
2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом «Про доступ
до публічної інформації»;
3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними запитами, у тому числі із
зазначенням причин, через які певні заходи не вжиті;
4) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про призначення та звільнення
працівників ДБР;
5) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід розслідування проваджень,
у т.ч. про оголошення про підозру, спрямування провадження до суду чи його закриття тощо.
Згідно із Законом Директор ДБР: інформує Президента України, ВР та КМ з основних питань
діяльності ДБР та його підрозділів, про виконання покладених на них завдань, додержання
законодавства, прав і свобод людини і громадянина; щороку до 1 квітня подає Президенту України,
ВР та КМ зазначений письмовий звіт про діяльність ДБР за попередній рік.
Вся інформація про ДБР міститься на його веб-сайті.4

1
2
3
4

Національне антикорупційне бюро України; діяльність; звіти про роботу. Режим доступу: https://nabu.gov.ua/reports
Режим доступу: https://nabu.gov.ua/reports
Режим доступу: https://nabu.gov.ua/
Режим доступу: https://dbr.gov.ua/
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ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Сьогодні незалежність НАБ, САП і ДБР в їхній діяльності у цілому належно гарантується
законом. Водночас, на практиці забезпечити цю незалежність набагато складніше через вплив з
боку осіб, які користуються своєю недоторканністю.
Не припиняються спроби використання НАБ і САП в партійних, групових чи особистих
інтересах, спроби поставити їх під незаконний контроль інших державних органів, їхніх посадових
і службових осіб, зокрема через ненадання належних можливостей для проведення детективами
НАБ усіх можливих негласних слідчих дій, загрозу усунення від посади Директора НАБ через
механізм призначення підконтрольних окремим політичним силам аудиторів та в інші способи.
2. Виписані в Законі «Про Національне антикорупційне бюро України» (статті 6 і 7) та в Законі
«Про Державне бюро розслідувань» (ст. 11) процедури добору, відповідно, Директора НАБ і
Директора ДБР відповідають демократичним стандартам.
Утім, є проблеми конституційності призначення керівництва НАБ і ДБР.
3. Законом передбачені вимоги до структури НАБ, САП і ДБР, а також визначені: кількість
персоналу, вимоги до його освіти та досвіду, обов’язковість тренінгів для персоналу, загальний
бюджет органу, процедура його формування, підзвітність і прозорість, в т.ч. обов’язкове періодичне
звітування перед суспільством тощо.
Ці вимоги закону на практиці дотримуються. Проте, на сьогодні НАБ і САП, а особливо ДБР
повністю не укомплектовані, залишається проблема неможливості призначення на посади в ДБР
оперативних працівників.
Для забезпечення функціонування цих органів у Державному бюджеті України передбачено
належні видатки.
4. Підзвітність і прозорість НАБ і ДБР, в т.ч. обов’язкове періодичне звітування перед
суспільством, передбачені законом та реально існують, хоча і мають певні вади, зокрема те, що
аудит ефективності діяльності НАБ, його операційної та інституційної незалежності за час його
існування, протягом двох років, жодного разу не проведено.
Підзвітність і прозорість САП, в т.ч. обов’язкове періодичне звітування перед суспільством,
прямо не передбачені законом і фактично відсутні, крім як в межах визначених законом вимог до
підзвітності і прозорості прокуратури загалом.
5. Організаційне, кадрове, науково-методичне, криміналістичне та інше забезпечення
розслідування корупційних злочинів належно не забезпечене. Суперечливо визначена підслідність
корупційних злочинів, тобто закріплення їх за певними органами досудового розслідування.
Податкову міліцію ліквідовано, а Фінансової поліції ще не утворено. Слідчі підрозділи Національної
поліції все ще в стадії реформування.
Що ж стосується спеціально створеного для боротьби з корупцією НАБ, то станом на початок
2019 р. його детективами направлено до суду лише 176 кримінальних проваджень (в яких судами
винесено 25 вироків). Якщо цю кількість порівнювати із загальною кількістю кримінальних
проваджень, направлених у 2016–2018 роках (за час діяльності НАБ) до суду з обвинувальними
актами, то це менше 0,05% – неймовірно мало. При цьому із 227 обвинувачених у справах НАБ:
7 – державні службовці, посадові особи ОМС категорії «А», 3 – депутати обласних, Київської
та Севастопольської міських рад, 2 – вищі посадові особи держави (міністри та їхні заступники,
народні депутати України тощо), 205 – решта.
Іншими словами, НАБ не стало основним органом протидії корупції серед службових осіб, які
займають особливо відповідальне становище (див. п. 3 примітки до ст. 368 КК) та власне «роблять
корупційну погоду» в державі.

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

283

3.4. СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БОРОТЬБУ З КОРУПЦІЄЮ АНАЛІЗ
СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛЬНО
УПОВНОВАЖЕНИХ СУБ’ЄКТІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У
ПОРІВНЯННІ З АНАЛОГІЧНИМ ПЕРІОДОМ ЗА МИНУЛІ ДВА РОКИ
(2015-2016) (А. Марчук)
Відповідно до ст. 1 Закону «Про запобігання корупції», спеціально уповноваженими суб’єктами
у сфері протидії корупції вважаються Національне антикорупційне бюро, органи прокуратури,
органи Національної поліції, Національне агентство з питань запобігання корупції. До цього
переліку не включене Державне бюро розслідувань, яке є органом досудового розслідування щодо
кримінальних корупційних правопорушень, вчинених певним колом суб’єктів (крім випадків, коли
досудове розслідування цих правопорушень віднесене до підслідності НАБУ). Відтак, надалі у
цьому розділі будуть наводитись статистичні показники діяльності кожного із вищеперерахованих
суб’єктів щодо діяльності у 2017–2018 рр., зі статистичними показника діяльності цих суб’єктів у
2015–2016 рр. можна ознайомитись у попередньому Альтернативному звіті.
Варто зробити попереднє зауваження, що перелік корупційних злочинів, визначений у примітці
до ст. 45 КК, є недосконалим. Він не узгоджується з поняттям «корупційне правопорушення»,
визначеним у ст. 1 Закону «Про запобігання корупції», оскільки деякі із визначених діянь не містять
ознак корупції1. Також від переліку корупційних злочинів дещо відрізняється перелік кримінальних
правопорушень, підслідних НАБУ. У КК не визначено, які кримінальні правопорушення
вважаються такими, що пов’язані з корупцією. Виходячи із визначення «правопорушення, пов’язане
з корупцією», наведеного у ст. 1 Закону «Про запобігання корупції», такими кримінальними
правопорушеннями для цілей цього розділу вважаються правопорушення, передбачені статтями
159-1, 160, 209, 366-1, 370 КК.
З огляду на вищезазначене, нижче наведено статистичні дані щодо кримінальних
правопорушень, передбачених статтями 159-1, 160, 191, 210, 211, 354, 364, 364-1, 365-2, 366-1, 368,
368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 369-3, 370, 410 КК; адміністративних правопорушень, передбачених
статтями 172-4–172-9 КУпАП.
Для підготовки цього розділу були використані статистичні показники, наведені на офіційних
веб-сайтах Генеральної прокуратури, звітах про діяльність НАБУ, порталу «Судова влада», окремі
матеріали ЗМІ та інших публікацій. За відсутності деяких даних тут також використовувались
відомості, зазначені у проекті національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики
за 2017 рік, однак пріоритет віддавався іншим джерелам інформації, щоб через «перехресну звірку»
перевірити достовірність наведених у проекті доповіді показників.
• Кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні
корупційні правопорушення та правопорушення,
пов’язані з корупцією
Про кількість повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та правопорушення,
пов’язані з корупцією, прямо зазначається у звітах НАБУ, НАЗК. Інформація про кількість
повідомлень, які було отримано органами прокуратури та Національною поліцією щодо вчинення
корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень, відсутня у відкритому доступі. Щодо них
відомі лише показники щодо початку досудових розслідувань.
Зокрема, детальніше про це йдеться у роботах: 1) Настільна книга детектива, прокурора, судді: коментар антикорупційного
законодавства / за ред. М.І. Хавронюка. – К.: ВД «Дакор», 2017. – 522 с.; 2) Запобігання корупції: методичні рекомендації
для місцевих активістів / [Д.О. Калмиков, Д.В. Сінченко, О.О. Сорока, М.І. Хавронюк, Г.Л. Шведова]; за заг. редакцією М.І.
Хавронюка. – К: ФОП Москаленко О.М., 2017. – 242 с.
1

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

284

Таблиця 18. Кількість повідомлень, отриманих НАБУ щодо корупційних,
пов’язаних з корупцією правопорушень, 2017–2018 рр.
Кількість повідомлень
2017

542*

2018

1024*

* У розрізі кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ.
Офіційні статистичні дані, розміщені на веб-сайті ГПУ, містять відомості про кількість
облікованих кримінальних правопорушень, у т.ч. у розрізі кожного органу досудового розслідування.
Таблиця 19. Кількість кримінальних корупційних і пов’язаних з корупцією
правопорушень, облікованих спеціально уповноваженими суб’єктами
у сфері протидії корупції у 2017 р.
Стаття Всього
у т.ч.
у т.ч. за спеціально уповноваженими суб’єктами у
Кримін.
КК
кримісфері протидії корупції
правональних
поруш.,
поліція
органи прокураНАБУ
правоу яких на
тури
порукінець
(у т.ч. військова
шень,
звітного
прокуратура)
у яких Всього
періоду
у т.ч.
Всього
у т.ч.
Всього
у т.ч.
вручено
рішення
не
кримікримікриміповідоприйнято
нальних
нальних
нальних
млення
(про заправоправоправопро підкриття
або
порупорупоруозру
зупинен.)
шень,
шень,
шень,
у яких
у яких
у яких
вручено
вручено
вручено
повідоповідоповідомлення
млення
млення
про підпро підпро підозру
озру
озру
159-1
7
0
7
7
160
15
1
15
1
14
191
10756
5923
9957
5821
112
6
5263
206-2
82
8
68
7
77
209
243
96
20
5
167
210
21
3
19
2
18
211
3
0
1
3
354
40
30
36
26
1
1
12
364
3995
248
2286
183
1492
60
131
5
3794
364-1
323
55
287
51
30
3
288
365-2
234
20
211
20
22
218
366-1
1134
211
853
157
215
49
62
4
946
368
2086
680
526
206
1420
440
103
29
1588
368-2
104
2
18
43
1
43
1
103
368-3
60
32
52
27
8
5
34
368-4
55
36
41
25
14
11
26
369
556
299
303
185
217
104
26
9
304
369-2
249
203
106
88
125
100
14
11
77
369-3
0
0
370
39
1
5
31
1
39
410
248
45
244
45
207
Всього 20250
7893
14790
6799
3861
819
513
70
13185
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Таблиця 20. Кількість кримінальних корупційних і пов’язаних з корупцією
правопорушень, облікованих спеціально уповноваженими суб’єктами
у сфері протидії корупції у 2018 р.
Стаття Всього у т.ч.
у т.ч. за спеціально уповноваженими суб’єктами у
Кримін.
КК
кримісфері протидії корупції
правональних
поруш.,
поліція
органи прокураНАБУ
провау яких на
тури
джень,
кінець
(у т.ч. військова
у яких
звітного
прокуратура)
вручено Всього
періоду
у т.ч.
Всього
у т.ч.
Всього
у т.ч.
повідорішення
не
крим.
крим.
крим.
млення
прийнято
пропропропро під(про завадж.,
вадж.,
вадж.,
озру
криття
або
у яких
у яких
у яких
зупинен.)
вручено
вручено
вручено
повідоповідоповідомлення
млення
млення
про підпро підпро підозру
озру
озру
159-1
1
0
1
1
160
5
2
5
2
3
191
10713 5953
10323
5911
79
5
4893
206-2
70
11
62
11
6
63
209
242
99
2
21
1
157
210
18
3
16
3
2
15
211
4
0
4
4
354
34
27
33
27
9
364
3589
301
2672
278
261
11
125
3315
364-1
244
35
229
33
3
215
365-2
308
24
292
22
8
2
288
366-1
1541
618
1350
594
51
12
71
5
941
368
2189
659
1214
398
199
67
88
16
1745
368-2
73
4
20
1
9
1
31
1
72
368-3
66
29
60
28
4
1
48
368-4
31
18
21
10
3
2
17
369
785
486
658
440
33
16
13
6
346
369-2
285
209
206
152
15
9
6
4
108
369-3
3
2
3
2
1
370
52
2
26
1
3
1
52
410
132
22
2
2
115
Всього 20385 8504
17197
7913
591
124
442
38
12408
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• Кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції,
та їх результативність
Дані про кількість заведених оперативно-розшукових справ та їх результативність наявні у
відкритому доступі лише щодо НАБУ, оскільки ст. 26 Закону «Про Національне антикорупційне
бюро України» прямо передбачає включення таких відомостей до звітів про діяльність Бюро.
Щодо інших суб’єктів ця інформація відсутня у відкритому доступі, оскільки, відповідно до Зводу
відомостей, що становлять державну таємницю, таємними є відомості про організацію, завдання,
результати оперативно-розшукової діяльності, розголошення яких створює загрозу національним
інтересам і безпеці; статистичні показники оперативно-розшукової діяльності, що дають змогу
здійснити кількісну оцінку оперативних сил і засобів, які застосовувалися для здійснення цієї
діяльності. З огляду на це, інформація про оперативно-розшукову діяльність інших суб’єктів
відсутня.
Що стосується НАБУ, то протягом 2017–2018 рр. статистика за цими показниками наступна.
Таблиця 21. Кількість оперативно-розшукових справ,
розпочатих НАБУ, та їх результативність, 2017–2018 рр.
Кількість оперативнорозшукових справ,
заведених НАБУ

Кількість кримінальних
проваджень, розпочатих на
основі матеріалів оперативнорозшукової діяльності

32
20

11
2

2017
2018

І кількість заведених оперативно-розшукових справ, і їх результативність дещо підвищилась:
протягом 2016 р. було заведено 26 оперативно-розшукових справ, на основі матеріалів яких
розпочали 4 кримінальних провадження. Однак, у 2018 р. відсоток оперативно-розшукових справ,
на основі матеріалів яких розпочато кримінальне провадження, дещо знизився, як і загалом кількість
оперативно-розшукових справ.
• Кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення
ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень,
пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення
адміністративних правопорушень,
пов’язаних з корупцією
Таблиця 22. Кількість кримінальних правопорушень, у провадженнях
щодо яких було скеровано обвинувальний акт до суду у 2017 р.
Стаття КК

Кримінальні
правопорушення, за
якими провадження
направлені
до суду з обвинувальним
актом

Кримінальні правопорушення, за
якими провадження направлені до
суду з
клопотанням про
звільнення особи
від кримінальної
відповідальності

159-1

0

160
191

Кримінальні правопорушення, за якими
провадження направлені до суду з обвинувальним актом, за спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії
корупції
поліція

органи прокуратури (у
т.ч. військова
прокуратура)

НАБУ

0

-

-

-

1

0

1

-

-

4701

7

4649

-

2
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206-2

4

0

4

-

-

209

62

0

-

-

1

210

3

0

2

-

-

211

0

0

-

-

-

354

28

0

25

-

-

364

189

3

161

26

2

364-1

34

0

31

2

-

365-2

15

0

15

-

-

366-1

160

28

116

43

-

368

481

0

154

317

9

368-2

0

0

-

-

-

368-3

26

0

23

3

-

368-4

25

3

19

6

-

369

235

9

149

81

4

369-2

162

8

65

92

3

369-3

0

0

-

-

-

370

0

0

-

-

-

410

38

0

-

38

-

Всього

6164

58

5414

608

21

Таблиця 23. Кількість закритих кримінальних проваджень, 2017 р.
Стаття
КК

Всього

у т.ч. за
ч. 1 п.п.
1, 2, 4, 6
ст. 284
КПК

Кількість закритих кримінальних проваджень за спеціально
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції
поліція

органи
прокуратури (у
т.ч. військова
прокуратура)

НАБУ

усього

у т.ч. за
ч. 1 п.п.
1, 2, 4, 6
ст. 284
КПК

усього

у т.ч. за
ч. 1 п.п.
1, 2, 4, 6
ст. 284
КПК

усього

у т.ч. за ч.
1 п.п. 1, 2,
4, 6 ст. 284
КПК

159-1

2

2

2

2

-

-

-

-

160

14

14

14

14

-

-

-

-

191

1960

1660

1852

1652

-

-

7

7

206-2

17

17

12

12

-

-

-

-

209

25

24

-

-

-

-

2

2

210

13

13

11

11

-

-

1

1

211

3

3

3

3

-

-

-

-

354

3

3

3

3

-

-

-

-

364

1664

1662

879

879

756

755

20

20

364-1

100

100

93

93

6

6

-

-

365-2

75

75

74

74

1

1

-

-

366-1

828

828

703

703

112

112

13

13

368

878

878

212

212

630

630

33

33

368-2

51

51

25

25

17

17

9

9
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368-3

22

22

21

21

1

1

-

-

368-4

7

7

5

5

2

2

-

-

369

312

312

219

219

88

88

4

4

369-2

50

50

22

22

28

28

-

-

369-3

0

0

-

-

-

-

-

-

370

29

29

5

5

24

24

-

-

410

82

82

-

-

74

74

-

-

Всього

6135

5832

4155

3955

1739

1738

89

89

Таблиця 24. Кількість кримінальних правопорушень, у провадженнях
щодо яких було скеровано обвинувальний акт до суду у 2018 р.
Стаття КК

Всього

у т.ч. з клопотанням про
звільнення
особи від
кримінальної
відповідальності

Кількість кримінальних проваджень, у яких
було скеровано обвинувальний акт до суду
за спеціально уповноваженими суб’єктами у
сфері протидії корупції
поліція

органи прокуратури (у т.ч.
військова прокуратура)

НАБУ

159-1

0

0

-

-

-

160

2

0

2

-

-

191

5347

2

5316

-

1

206-2

3

0

3

-

-

209

64

0

-

-

-

210

3

0

3

-

-

211

0

0

-

-

-

354

25

0

25

-

-

364

250

1

239

6

-

364-1

29

0

29

-

-

365-2

13

0

12

1

-

366-1

525

74

510

10

-

368

429

0

276

39

8

368-2

0

0

-

-

-

368-3

18

0

17

1

-

368-4

14

0

7

2

-

369

424

9

393

13

1

369-2

173

1

129

7

1

369-3

0

0

-

-

-

370

0

0

-

-

-

410

16

1

-

2

-

Всього

7335

88

6961

81

11
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Таблиця 25. Кількість закритих кримінальних проваджень, 2018 р.
Стаття
КК

159-1

Всього

у т.ч. за
ч. 1 п.п.
1, 2, 4, 6
ст. 284
КПК

0

у т.ч. за спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері
протидії корупції
поліція

органи
прокуратури (у
т.ч. військова
прокуратура)

НАБУ

усього

у т.ч. за
ч. 1 п.п.
1, 2, 4, 6
ст. 284
КПК

усього

у т.ч. за
ч. 1 п.п.
1, 2, 4, 6
ст. 284
КПК

усього

у т.ч. за
ч. 1 п.п.
1, 2, 4, 6
ст. 284
КПК

-

-

-

-

-

-

0

160

20

20

20

20

-

-

-

-

191

1420

1297

1373

1250

-

-

13

13

206-2

26

26

26

26

-

-

-

-

209

22

22

-

-

-

-

2

2

210

7

7

5

5

-

-

2

2

211

3

3

3

3

-

-

-

-

354

10

10

10

10

-

-

-

-

364

1259

1256

896

896

237

234

45

45

364-1

80

80

79

79

1

1

-

-

365-2

69

68

65

64

1

1

-

-

366-1

777

777

700

700

31

31

25

25

368

631

629

350

350

109

108

44

43

368-2

33

32

21

21

2

1

9

9

368-3

11

11

11

11

-

-

-

-

368-4

7

7

7

7

-

-

-

-

369

400

400

373

373

8

8

4

4

369-2

47

47

36

36

3

3

3

3

369-3

0

0

-

-

-

-

-

-

370

24

24

16

16

5

5

-

-

410

37

37

-

-

-

-

-

-

Всього

4883

4753

3991

3867

397

392

147

146

Таблиця 26. Відомості про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, зокрема про кількість осіб, щодо яких
складено протоколи про вчинення адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією, 2017 р.
Статті
КУпАП

Надійшло
справ за
звітний період

Повернуто справ

Розглянуто
справ

Закрито справ

усього

у. т.ч. для належного
оформлення

172-4

122

32

28

90

46

172-5

20

8

8

12

10

172-6

2950

323

186

2257

946

172-7

1917

368
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1545

759
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Статті
КУпАП

Надійшло
справ за
звітний період

Повернуто справ

Розглянуто
справ

Закрито справ

усього

у. т.ч. для належного
оформлення

172-9

11

1

1

10

6

172-9-1

0

0

0

0

0

Всього

4740

738

518

3928

1781

• Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду
щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також
на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане
з корупцією.
• Кількість осіб, щодо яких набрав законної сили
виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних
правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне
адміністративне провадження без накладення стягнення
Стан притягнення до кримінальної відповідальності за корупційні, пов’язані з корупцією
правопорушення протягом останніх двох років залишається невтішним, про що свідчать наведені
нижче статистичні дані.
Таблиця 27. Відомості про кількість осіб, щодо яких винесено
обвинувальний вирок суду за вчинення корупційних,
пов’язаних з корупцією злочинів, 2017 р.
Стаття Кількість осіб, вироки (постанови)
Кількість
Кількість
КільКК
щодо яких набрали законної сили у осіб, до яких
осіб, до
кість
звітному періоді
застосовано
яких заосіб,
яким
Усього
у т.ч.
у т.ч.
у т.ч. позбавлено стосовано
волі на пев- обмеження признакількість кількість кільний строк
волі на певчено
засувиправкість
(покарання
ний строк
покаджених
даних
осіб,
осіб
осіб
справи за останнім (покарання рання
із зау від- вироком без за останнім
ношен- врахування вироком без стосуні яких ст. 70, 71 КК врахування ванням
закри- + остаточно ст. 70, 71 КК ст. 69
призначене + остаточно
КК
то
покарання призначене
за сукупніс- покарання
тю вироків за сукупніста із заст. ч. тю вироків
4 ст. 70 КК) та із заст. ч.
4 ст. 70 КК)
159-1
160
11
11
191
583
404
24
154
36+5
15+1
17
206-2
2
2
209
12
7
5
5+0
1
210
3
1
2
211
354
25
22
3
364
50
16
8
26
2+0
364-1
16
9
7
1+0
1

Кількість засуджених осіб,
яких
звільнено від
покарання

216
2
2
11
-
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365-2
366-1
368
368-2
368-3
368-4
369
369-2
369-3
370
410
Всього

3
78
249
16
2
147
157
1
37
1392

1
7
218
14
1
123
149
1
37
1012

18
2
1
5
3
66

2
71
13
19
5
311

1+0
24+0
4+1
3+0
5+0
81+6

291

2+0
17+1

2
1
1
12
35

1
2
16
6
3
19
278

Таблиця 28. Відомості про кількість осіб, на яких накладено
адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією,
і щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження
без накладення стягнення, 2017 р.
Статті

Надійшло
справ
за
звітний
період

Кількість осіб, щодо яких розглянуто справи,
у т.ч
усього

про
про закриття справи,
нау т.ч. у зв’язку із
кла- усьо- мало- відс. закінденго
значн. почення
дії і
ням
адскла- стромін.
ду
ків
стягпра- накланення
вопо- дення
руш. стягнення

Накладено адміністративних
стягнень
Основних
штраф

Додаткових

конпофіс- збавкація ленпредня
мета, спец.
гропрашей
ва

конфіскація
предмета,
грошей

172-4

122

90

44

46

4

27

15

44

-

-

26

172-5

20

12

2

10

-

7

3

2

-

-

2

172-6

2950

2259

1313

946

192

512

226

1313

-

-

-

172-7

1917

1546

787

759

51

464

228

787

-

-

1

172-8

20

14

-

14

-

9

5

-

-

-

-

172-9

11

10

4

6

-

6

-

4

-

-

-

172-9-1

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всього

4740

3931

2150

1781

247

1025

477

2150

0

0

29

Аналіз наведених статистичних даних щодо кримінальної відповідальності за вчинення,
корупційних, пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень засвідчує, що поступово
підвищується кількість облікованих кримінальних правопорушень. У порівнянні з показниками
попередніх двох років, кількість облікованих корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень,
за відомостями статистики ГПУ, збільшились майже на третину: у 2015 р. загальна кількість
становила 15 908, у 2016 р. – 15 770, але вже у 2017 р. було обліковано 20 250 кримінальних
правопорушень, а у 2018 р. – 20 385. Це майже вдесятеро перевищує кількість облікованих
корупційних правопорушень у 2013, 2014 рр.
Пропорційно «сплеску» кількості облікованих кримінальних правопорушень збільшилась і
кількість проваджень, у яких особам повідомлено про підозру: у 2015 р. – 6 408, у 2016 р. – 6 052,
у 2017 р. – 7 893, а у 2018 р. – 8 504. Водночас, відсоток правопорушень, щодо яких повідомлялось
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особі про підозру, дещо підвищився у 2018 р.: якщо у 2015 р. він становив 40,28%, у 2016-2017 р.
становив близько 38%, а у 2018 р. підвищився до 41,71%.
У 2017-2018 рр. відбулось зростання кількості кримінальних правопорушень, щодо яких
було скеровано обвинувальний акт до суду: якщо у 2016, 2017 р. ці показники становили 5073
та 4646 відповідно, то у 2017 р. відбулось зростання кількості направлених обвинувальних актів
до 6164, а у 2018 р. – до 7335. У 2018 р. відбулось і відсоткове зростання кількості кримінальних
правопорушень, щодо яких скеровано обвинувальні акти до суду: у 2015, 2016, 2017 рр. цей
відсоток коливався у межах 29,5-31,8%, а у 2018 р. зріс майже до 36%. У 2018 р. зросла кількість
кримінальних правопорушень, щодо яких було спрямовано клопотання про звільнення особи
від кримінальної відповідальності: 88 проти 58 у 2017 році. Кількість закритих кримінальних
проваджень скоротилась у 2018 р. і становила 4883 проти 6135 роком раніше.
На жаль, через розбіжність підходів до ведення статистики щодо кримінальних правопорушень
та до ведення судової статистики співставити ці дані між собою неможливо, а у разі співставлення
можна дійти хибних висновків: у статистиці ГПУ йдеться про кількість кримінальних
правопорушень, від яких йде відрахунок усіх похідних показників, а у судовій статистиці – про
кількість осіб. Відтак, найбільш доречно розділити порівняння цих показників між собою.
У 2015 році, відповідно до розміщених на офіційному веб-сайті ДСА даних, всього у
провадженнях щодо корупційних, пов’язаних з корупцією злочинів було винесено вироки, що
набрали законної сили, щодо 2235 осіб. У 2016 році цей показник різко скоротився до 1489, а у 2017
році продовжив своє скорочення – було винесено вироки, які набрали законної сили щодо 1392 осіб.
При цьому кількість засуджених також продовжує скорочуватись: у 2015 р. – 1781 особа, у
2016 р. – 1141 особа, а у 2017 р. – лише 1012 осіб.
Зростає кількість виправдувальних вироків: із 38 виправданих осіб у 2015 р. до 59 виправданих
у 2016 р. і 66 осіб – у 2017 р.
Майже вдвічі, у порівнянні з 2015 р., скоротилась кількість осіб, засуджених за останнім
вироком до позбавлення волі на певний строк: у 2015 р. таких осіб було 155, у 2016 р. – вже 82, а у
2017 р. – 81 особа. Відсоток осіб, засуджених до позбавлення волі за останнім вироком, продовжує
скорочуватись: якщо у 2015 р. він становив 6,93%, то у 2016 і 2017 рр. – 5,5% та 5,8% відповідно.
Дещо зменшується відсоток кількості осіб, звільнених від покарання – у 2017 р. він становив
27,47%, у той час як роком раніше – 31,4%. Скорочується і частка осіб, до яких застосовано
додаткове покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю: у 2015 р. таких осіб було 961 або 53,95% від усіх засуджених; у 2016 р. таких осіб стало
менше, 606, але відсоток лишився майже незмінним, 53,11%; у 2017 р. серед засуджених 481 особу
позбавили права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, що становить 47,52%
від усіх засуджених.
Наведена вище статистика дещо відрізняється від даних, наведених Генеральною прокуратурою.
Однією з причин може бути методика розрахунку показників, які зазначаються посадовцями
ГПУ. Водночас, раніше журналісти видання «Наші гроші» аналізували відповідність наведених
Генеральним прокурором Ю. Луценком статистичних показників діяльності органів прокуратури
фактичному стану справ (щоправда, за дещо іншим аспектом: предметом аналізу були результати
діяльності прокурорів зі стягнення на користь держави та громадян). Тоді журналісти виявили
розбіжність в більш ніж два рази між реальними показниками та публічно оголошеними
статистичними даними1. Через це публічно озвучені показники діяльності органів прокуратури не
можуть викликати повної довіри.
Зокрема, в інтерв’ю Deutsche Welle на початку 2018 р. Генеральний прокурор Луценко

10 мільярдів ГПУ: як завищити показник (Наші гроші, 02.06.2017 р.). – Режим доступу: http://nashigroshi.org/2017/06/02/10milyardiv-hpu-yak-zavyschyty-pokaznyk/; У пошуках «мільярдів Луценка». Чому їх складно рахувати, якщо ти знаєш математику
(І. Шарпінська, Наші гроші, 21.05.2017 р.). – Режим доступу: http://nashigroshi.org/2017/05/21/u-poshukah-milyardiv-lutsenkachomu-tse-tak-skladno-rahuvaty-yakscho-ty-znajesh-matematyku/
1
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зазначав, що «1692 корупціонери засуджені минулого року в Україні»1. Проте, якщо проаналізувати
статистичні дані щодо судових рішень у кримінальних провадженнях за статтями КК, визначеними
як корупційні злочини відповідно до примітки до ст. 45 КК, то всього 1365 рішень набрали законної
сили у 2017 році, а засуджених осіб ще менше – 1048. Ці показники є навіть завищеними, оскільки
з числа осіб не виключені засуджені за злочини, вчинені без зловживання службовим становищем,
які не вважаються корупційними (така ситуація виникла через те, що у судовій статистиці відсутні
позначки щодо того, чи було вчинено той або інший злочин шляхом зловживання службовим
становищем і, відповідно, ці статистичні дані не наведено)2.
Аналогічно виникають питання до наведеного на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури
лічильника «Боротьба з корупцією», у якому зазначаються три показники: «обліковано фактів»,
«скеровано до суду», «засуджено осіб». Наявність опису методології обчислення цих показників
дозволила би пояснити таку суттєву розбіжність між судовою статистикою та даними, наведеними
ГПУ, оскільки зараз видається навмисним таке безпідставне завищення показників.
Іншим прикладом завищення статистичних показників у публічній комунікації є одна із
публікацій у Twitter Міністра юстиції П. Петренка, який влітку 2018 р. зазначив: «За минулий рік
було винесено близько 1700 вироків проти осіб, які вчинили корупційні злочини по всій країні. З
цих 1700 вироків – 800 людей вже сидять у в’язницях»3.
Із числа засуджених за усі злочини, наведені у примітці до ст. 45 КК, лише до 89 осіб
застосовано позбавлення волі і до 17 осіб – обмеження волі. За остаточно призначеним покаранням
за сукупністю вироків та із врахуванням ч. 4 ст. 70 КК, 14 засуджених осіб позбавлено волі, до
1 засудженої особи застосовано обмеження волі. Таким чином, наведений Міністром юстиції
показник також є завищеним.
З метою уникнення подібних розбіжностей необхідно уніфікувати підходи різних органів до
ведення статистики.
Аналіз відомостей про притягнення осіб до адміністративної відповідальності за
правопорушення, пов’язані з корупцією, дозволяє виявити певні негативні тенденції. Хоча кількість
справ, які надійшли до суду, у 2017 році зросла майже вдвічі у порівнянні з показниками 2015, 2016
рр. (2340 та 2604 справ відповідно), це відбулось за рахунок суттєвого зростання кількості справ
щодо адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172-6 КУпАП – у 2017 р. кількість
справ зросла більш ніж у 10 разів.
Продовжує зростати кількість справ, які повернуто, як у кількісному вимірі, так і у відсотковому
відношенні до усіх справ, направлених до суду (у 2015 р. – 7,82%; 2016 р. – 13,28%; 2017 р. – 15,56%).
Натомість, продовжує зменшуватись кількість осіб, на яких накладено адміністративне стягнення у
відсотковому відношенні до загальної кількості справ, які надйшли на розгляд у звітному періоді:
якщо у 2015 р. у 82,38% на осіб накладалось адміністративне стягнення, а у 2016 р. – 70,98%, то у
2017 р. цей показник різко зменшується до 45,35%. Лише частково це пояснюється тим, що близько
20% не були розглянуті у звітному році.
Продовжує зростати і кількість осіб, щодо яких справу закрито через закінчення строків
накладення стягнення (у 2015 р. – 3,76% від загальної кількості справ; у 2016 р. – 7,96%; у 2017 р. –
10,06%). Це вкотре підкреслює необхідність внесення змін до ст. 38 КУпАП. До осіб, які вчинили
адміністративне правопорушення, застосовувались стягнення у вигляді штрафу та, у деяких
випадках, накладалось стягнення у вигляді конфіскації предмета, грошей. У вигляді основного
стягнення не застосовувались ані конфіскація предмета, грошей, ані позбавлення спеціального
права.
На жаль, за відсутності дотепер відомостей судової статистики за 2018 рік зробити будь-які
Юрій Луценко: Скажемо чесно, я – політично призначений генпрокурор (DW, Ю. Шейко, 30.01.2018 р.). – Режим доступу:
https://bit.ly/2GGCgzE
2
Ознайомитись із розрахунками автора на основі статистичних даних, наведених Державною судовою адміністрацією,
можна у відповідній таблиці, яка перебуває у відкритому онлайн-доступі. – Режим доступу: https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1dfUos1y-MGHEAZ2zfy6o81velbvWnuVWcHfAUq4VlLM/edit?usp=sharing
3
Петренко розповів, скільки корупціонерів сидить у в’язницях (УП, 16.08.2018 р.). – Режим доступу: https://www.pravda.
com.ua/news/2018/08/16/7189358/
1
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висновки щодо притягнення осіб до відповідальності за вчинення корупційних, пов’язаних з
корупцією правопорушень не є можливим.
• Відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій
статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», і за видами
відповідальності за корупційні правопорушення
та правопорушення, пов’язані з корупцією
Статистичні відомості про кримінальні провадження, наведені на офіційному веб-сайті ГПУ, не
містять розподілу за категоріями осіб, які визначені у ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції».
Аналогічно такому розподілу наводяться лише відомості щодо повідомлень про підозру, складання
обвинувальних актів щодо відповідних суб’єктів у кримінальних провадженнях, підслідних
НАБУ (ст. 26 Закону «Про Національне антикорупційне бюро України»). Частково інформація за
категоріями посад осіб, які притягаються або притягнені до кримінальної або адміністративної
відповідальності за корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення міститься у проекті
національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики за 2017 рік.
Таблиця 29. Відомості щодо притягнення осіб до кримінальної
відповідальності у провадженнях, досудове розслідування у яких
здійснює НАБУ, за категоріями осіб, зазначених у частині першій
статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»,
станом на 31.12.2017 р.
Кількість
Кількість осіб,
осіб, яким
стосовно яких
повідомлено
складено
про підозру,
обвинувальний акт,
всього по кожній
всього по кожній
категорії
категорії
1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) вищі посадові особи держави (Президент України,
2
3
Голова Верховної Ради України, його Перший заступник,
Прем’єр-міністр, Перший віце-прем’єр, віце-прем’єрміністри, міністри, інші керівники центральних органів
виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету
Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби
безпеки України, Голова Національного банку України,
Генеральний прокурор, Голова та інші члени Рахункової
палати тощо)
б) народні депутати України, депутати Верховної Ради
5
4
Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад,
сільські, селищні, міські голови
в) державні службовці, посадові особи місцевого
6
11
самоврядування
г) військові посадові особи Збройних Сил України,
4
Державної служби спеціального зв’язку та захисту
інформації України та інших утворених відповідно до
законів військових формувань
ґ) судді
15
10
д) особи рядового і начальницького складу державної
2
кримінально-виконавчої служби, податкової міліції, особи
начальницького складу органів та підрозділів цивільного
захисту, Державного бюро розслідувань, НАБУ
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е) посадові та службові особи органів прокуратури,
2
25
Служби безпеки України, Державного бюро
розслідувань, Національного антикорупційного бюро
України, дипломатичної служби, державної лісової
охорони, державної охорони природно-заповідного
фонду, центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізацію державної
податкової політики та державної політики у сфері
державної митної справи
є) члени Національного агентства з питань запобігання
корупції
ж) члени Центральної виборчої комісії
1
з) поліцейські
1
и) посадові та службові особи інших державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим
і) члени державних колегіальних органів
2. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які
34
28
не зазначені у попередньому пункті статті, особи, які
входять до складу наглядової ради державного банку,
державного підприємства або державної організації, що
має на меті одержання прибутку
б) особи, які не є держслужбовцями, посадовими
5
4
особами місцевого самоврядування, але надають
публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі та
інші), а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні
посередники, третейські судді тощо
в) представники громадських об’єднань, навчальних
закладів, які входять до складу конкурсних комісій,
утворених відповідно до законів «Про державну службу»,
«Про судоустрій і статус суддів», при цьому не є
особами, зазначеними в п.1, підпункті «а» ч.2
3. Особи, які постійно або тимчасово обіймають посади,
35
16
пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих
чи адміністративно-господарських обов’язків, або
спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків
у юридичних особах приватного права незалежно від
організаційно-правової форми, які не є службовими
особами
4. Кандидати у народні депутати України, на пост
Президента України, обласних, районних, міських,
районних у містах, сільських, селищних рад, кандидати
на посади сільських, селищних, міських голів та старост
5. Фізичні особи, які:
отримують кошти, майно в рамках реалізації в
Україні програм технічної або іншої допомоги у сфері
запобігання, протидії корупції; систематично впродовж
року надають роботи/послуги щодо імплементації
стандартів у сфері антикорупційної політики; є
керівниками або входять до складу вищого органу
управління, інших органів управління громадських
організацій, інших непідприємницьких товариств,
що здійснюють діяльність, пов’язану з реалізацією
антикорупційної політики
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Таблиця 30. Відомості щодо притягнення осіб до кримінальної
відповідальності у провадженнях, досудове розслідування
у яких здійснює НАБУ, за категоріями осіб, зазначених у частині
першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»,
станом на 31.12.2018 р.
Кількість
осіб, яким
повідомлено
про підозру,
всього по
кожній
категорії

Кількість осіб, Кількість осіб,
стосовно яких стосовно яких
складено
набув чинності
обвинувальний обвинувальний
акт, всього
вирок, всього
по кожній
по кожній
категорії
категорії

1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
а) вищі посадові особи держави (Президент
України, Голова Верховної Ради України,
його Перший заступник, Прем’єр-міністр,
Перший віце-прем’єр, віце-прем’єр-міністри,
міністри, інші керівники центральних органів
виконавчої влади, які не входять до складу
Кабінету Міністрів України, та їх заступники,
Голова Служби безпеки України, Голова
Національного банку України, Генеральний
прокурор, Голова та інші члени Рахункової
палати тощо)

1

4

0

б) народні депутати України, депутати
Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські
голови

1

12

0

в) державні службовці, посадові особи
місцевого самоврядування

10

3

0

г) військові посадові особи Збройних Сил
України, Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України та інших
утворених відповідно до законів військових
формувань

9

2

0

ґ) судді

10

34

0

д) особи рядового і начальницького складу
державної кримінально-виконавчої служби,
податкової міліції, особи начальницького
складу органів та підрозділів цивільного
захисту, Державного бюро розслідувань,
НАБУ

0

0

0

е) посадові та службові особи органів
прокуратури, Служби безпеки України,
Державного бюро розслідувань,
Національного антикорупційного бюро України,
дипломатичної служби, державної лісової
охорони, державної охорони природнозаповідного фонду, центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізацію державної податкової політики та
державної політики у сфері державної митної
справи

1

26

2

є) члени Національного агентства з питань
запобігання корупції

0

0

0
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ж) члени Центральної виборчої комісії
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1

0

0

не зазначено

1

0

и) посадові та службові особи інших
державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим

2

18

0

і) члени державних колегіальних органів

0

0

0

з) поліцейські

2. Особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування:
а) посадові особи юридичних осіб публічного
права, які не зазначені у попередньому пункті
статті, особи, які входять до складу наглядової
ради державного банку, державного
підприємства або державної організації, що
має на меті одержання прибутку

17

67

0

б) особи, які не є держслужбовцями,
посадовими особами місцевого
самоврядування, але надають публічні послуги
(аудитори, нотаріуси, оцінювачі та інші), а
також експерти, арбітражні керуючі, незалежні
посередники, третейські судді тощо

2

0

0

в) представники громадських об’єднань,
навчальних закладів, які входять до складу
конкурсних комісій, утворених відповідно
до законів «Про державну службу», «Про
судоустрій і статус суддів», при цьому не є
особами, зазначеними в п.1, підпункті «а» ч.2

0

0

0

3. Особи, які постійно або тимчасово
обіймають посади, пов’язані з виконанням
організаційно-розпорядчих чи адміністративногосподарських обов’язків, або спеціально
уповноважені на виконання таких обов’язків
у юридичних особах приватного права
незалежно від організаційно-правової форми,
які не є службовими особами

0

0

0

4. Кандидати у народні депутати України, на
пост Президента України, обласних, районних,
міських, районних у містах, сільських,
селищних рад, кандидати на посади сільських,
селищних, міських голів та старост

0

0

0

5. Фізичні особи, які:
отримують кошти, майно в рамках реалізації в
Україні програм технічної або іншої допомоги
у сфері запобігання, протидії корупції;
систематично впродовж року надають роботи/
послуги щодо імплементації стандартів у сфері
антикорупційної політики; є керівниками або
входять до складу вищого органу управління,
інших органів управління громадських
організацій, інших непідприємницьких
товариств, що здійснюють діяльність,
пов’язану з реалізацією антикорупційної
політики

0

0

0

Інші

99

122

26
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Насамперед необхідно позитивно відзначити наявність таких статистичних відомостей у звіті
НАБУ, а також потребу поширити вимоги щодо надання відповідних даних про осіб, які притягуються
до кримінальної відповідальності за корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення, й іншими
органами досудового розслідування, органами прокуратури, а також відображати таку ж інформацію
у судовій статистиці. Наявність такої інформації дозволила би проаналізувати стан притягнення до
відповідальності залежно від категорій посадових і службових осіб. У свою чергу, це дозволило би
надати додаткову оцінку діяльності органів досудового розслідування, органів прокуратури, судової
системи у провадженнях щодо корупційних злочинів.
Відповідно до звіту НАБУ за ІІ півріччя 2018 року, станом на 31.12.2018 р., обвинувальні акти
складено щодо 292 осіб, а щодо 28 осіб набуло законної сили рішення суду. Що стосується останніх,
то засуджено 2 особи з категорії «посадові та службові особи органів прокуратури, Служби
безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України,
дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного
фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної
податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи», а також 26 інших
осіб. Виправдувальні вироки суду відсутні.
Кількість найвищих посадових осіб держави, щодо корупційних злочинів яких складено
обвинувальний акт у провадженнях, які розслідували НАБУ, становить 16 осіб або 5% від усіх осіб,
щодо яких у провадженнях НАБУ складено обвинувальний акт та щодо яких набуло законної сили
рішення суду1. Натомість, із усіх категорій найбільшу частку осіб, щодо яких складено обвинувальні
акти, – це посадові особи юридичних осіб публічного права та судді.
• Кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку
з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення
або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно
яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю

Стаття
КК

159-1
160
191
206-2
209
210
211
354
364
364-1

1

Таблиця 31. Кількість осіб, до яких застосовано додатковий
вид покарання у вигляді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, 2017 р.
Кількість засуджених осіб
Усього
у т.ч. к-сть осіб, яким призначене
у т.ч. к-сть осіб, яким остаточно
покарання за останнім вироком (без
призначене покарання за
урахування ч. 4 ст. 70 та ст. 71 КК)
сукупністю вироків (ст. 71 КК) та із
і до яких застосовано додатковий
застосуванням ч. 4 ст. 70 КК України
вид покарання – позбавлення права і до до яких застосовано додатковий
обіймати певні посади або займатися вид покарання – позбавлення права
певною діяльністю
обіймати певні посади або займатися
певною діяльністю
404
2
7
1
22
16
9

228
5
13
5

-

Йдеться про вищих посадових осіб держави, а також про депутатів Верховної Ради, місцевих рад, місцевих голів.
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365-2
366-1
368
368-2
368-3
368-4
369
369-2
369-3
370
410
Всього

1
7
218
14
1
123
149
1
37
1012
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1
3
194
6
1
3
21
1
481

-

У справах про адміністративні правопорушення, відповідно до даних судової статистики,
стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю у
2017 р. не застосовувалось. Частково інформація про кількість осіб, звільнених з посад, зазначена
у проекті національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики за 2017 рік.
• Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними
правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними
з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування
За нинішнього стану оприлюднення статистичних відомостей неможливо встановити,
якими є загальні розміри збитків і шкоди, завданих корупційними, пов’язаними з корупцією
правопорушеннями. У статистичних даних ГПУ наводиться відповідний розподіл за кожним із
органів досудового розслідування, без можливості визначити, яким є обсяг збитків та шкоди саме
від корупційних, пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень. Відтак, нижче наводиться
відповідна інформація лише щодо збитків та шкоди, встановлених у межах кримінальних
проваджень, підслідних НАБУ.
Таблиця 32. Відомості про матеріальні збитки, їх відшкодування
та вилучення предметів злочинної діяльності у межах кримінальних
проваджень, підслідних НАБУ, у яких завершено досудове
розслідування, 2017–2018 рр.
2017

2018

Встановлена сума матеріальних збитків, грн

776 997 930

2 937 510 790

у т.ч. державі чи територіальній громаді, грн

685 846 740

2 931 852 680

900 862

9 690 000

69 122 220

4 946 000

1 600

4 960 000

88 385 090

453 264 120

Вилучено майна на суму, грн

757 050

99 263 540

Вилучено готівки, грн

13 280

7 000

Вилучено готівки в іноземній валюті (за курсом НБУ), грн

743 160

5 973 400

Пред’явлено цивільний позов (без моральної шкоди), грн

22 822 360

702 653 570

Сума неправомірної вигоди, грн

11 991 460

35 105 330

у т.ч. одержано службовою особою, грн

10 611 240

27 345 330

Сума неcплачених податків, зборів та інших обов’язкових
платежів, грн.
Відшкодовано збитків, грн
у т.ч. державі чи територіальній громаді, грн
Накладено арешт на майно, грн
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У звітах про діяльність НАБУ відповідні показники зазначаються із врахуванням і тих
кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких ще триває. Там також наведено більш
детальну інформацію про майно та кошти, на які накладено арешт. Варто зазначити, що сума
матеріальних збитків у кримінальних провадженнях, у яких досудове розслідування вже завершено,
складає зовсім незначну частку від розміру збитків і шкоди, встановленої у межах усіх кримінальних
проваджень, які розслідує НАБУ.
Таблиця 33. Відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними
правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності НАБУ,
стан та обсяги їх відшкодування, 2017–2018 рр.

Відомості про розмір
збитків і шкоди, завданих
кримінальними правопорушеннями, віднесеними
законом до підслідності
НАБУ, грн
Стан та обсяги відшкодування збитків і шкоди,
завданих кримінальними
правопорушеннями, віднесеними законом до підслідності НАБУ, грн

2017 (станом
на 30.06.2017)

2017 (станом
на 31.12.2017)

2018 (станом
на 30.06.2018)

2018 (станом
на 31.12.2018)

87 165 825 000

153 287 824 000

196 613 194 000

220 021 496 000

136 296 000

253 296 412

360 350 510 (в
т.ч. у I півріччі
2018 року: 107
054 098 грн)

452 370 765 грн
(в т.ч. у ІІ півріччі
2018 року: 92
020 255 грн)

Як видно із цих показників, розмір встановлених збитків і шкоди у провадженнях, підслідних
НАБУ, постійно зростає. Водночас, необхідно надалі надавати методологічне пояснення, як
визначається розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними
законом до підслідності НАБУ, зокрема, яким чином він вираховується, якщо у кримінальному
провадженні двома експертизами встановлено відмінний розмір збитків. Так само у 2017-2018
рр. поступово зростає і обсяг відшкодування збитків та шкоди, хоча він і є відносно незначним
у порівнянні із завданими збитками. Загалом у 2018 році було повернуто 45% від загальної
суми коштів, повернутих упродовж чотирьох років роботи Національного бюро1. Більша
частина відшкодованої у 2018 році суми відшкодована у кримінальних провадженнях, досудове
розслідування в яких триває (193,39 млн грн або 97,32%).
• Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення
корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією,
конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно
одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави.
• Відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних
корупційних правопорушень

1
Звіт про діяльність Національного антикорупційного бюро у ІІ півріччі 2018 року (Офіційний веб-сайт НАБУ,
08.02.2018 р.). – Режим доступу: https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/zvit.pdf
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Стаття КК

159-1
160
191
206-2
209
210
211
354
364
364-1
365-2
366-1
368
368-2
368-3
368-4
369
369-2
369-3
370
410
Всього
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Таблиця 34. Відомості про накладення стягнення у вигляді
конфіскації майна щодо осіб, рішення суду відносно
яких набрало законної сили, 2017 р.
Кількість засуджених осіб
Усього у т.ч. к-сть осіб, яким призначене покарання за останнім вироком
(без урахування ч. 4 ст. 70 та ст. 71 КК) і до яких застосовано
додатковий вид покарання – конфіскація майна
404
2
7
1
22
16
9
1
7
218
14
1
123
149
1
37
1012

6
5
23
2
1
37

Таблиця 35. Відомості конфіскацію предметів та доходів від кримінальних
правопорушень, віднесених законом до підслідності НАБУ,
та розпорядження ними, 2017–2018 рр.
2017 (станом
на 30.06.2017)

2017 (станом на 31.12.2017)

2018 (станом на 30.06.2018)

Долари США

-

-

5 725 (спецконфіскація)

Євро

-

-

1 250 (спецконфіскація)

Угорські форинти

-

-

34 500 (спецконфіскація)

Гривні

-

-

500 (спецконфіскація)

Відповідно до звіту про діяльність НАБУ у ІІ півріччі 2018 року кошти та інше майно за
рішенням суду не конфіскувались. Такий стан справ не є задовільним, але пов’язаний із незначною
кількістю вироків, які набрали законної сили, у провадженнях, досудове розслідування у яких
здійснювали детективи НАБУ.
У справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, у 2017 р. конфіскація
предмета, грошей була накладена в якості додаткового стягнення щодо 29 осіб, зокрема, за ст. 172-4
КУпАП – 26; за ст. 172-5 КУпАП – 2; за ст. 172-7 КУпАП – 1.
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Таблиця 36. Відомості про заплановані та фактичні надходження
до Державного бюджету конфіскованих коштів та коштів, отриманих
від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення
корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, 2017–2018 рр.
Очікуваний обсяг надходжень за
найменуванням «Конфісковані кошти
та кошти, отримані від реалізації майна,
конфіскованого за рішенням суду за
вчинення корупційного та пов’язаного з
корупцією правопорушення», грн

Фактичний обсяг надходжень за
найменуванням «Конфісковані кошти
та кошти, отримані від реалізації майна,
конфіскованого за рішенням суду за
вчинення корупційного та пов’язаного з
корупцією правопорушення», грн

2017

22 559 000 000
(початково – 10 500 000 000)

29 667 202 997,5

2018

4 700 000 000

128 158,6 (за 10 місяців 2018 р.)

2017 рік – чи не єдиний рік, коли вдалось виконати і навіть перевершити обсяг надходжень
до Державного бюджету від конфіскованих коштів, коштів від реалізації конфіскованого майна за
вчинення корупційного, пов’язаного з корупцією правопорушення. Це пов’язано з тим, що того року
відбулась так звана «спецконфіскація коштів Януковича». Водночас, до законності проведення цієї
спецконфіскації у представників громадськості виникали серйозні застереження1.
• Відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних
правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією,
повернуті в Україну з-за кордону
Відповідно до звітів про діяльність НАБУ, кошти та інше майно з-за кордону до України у
2017–2018 рр. не повертались у межах кримінальних проваджень, підслідних НАБУ. Відповідна
інформація щодо інших органів досудового розслідування відсутня.
• Відомості про співпрацю з відповідними органами інших держав,
міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними
організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво
Зазначена інформація систематизована подана у звітах про діяльність НАБУ, частково ці
відомості наведені у проекті національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики,
підготовленому НАЗК.
Протягом 2017–2018 рр. НАБУ уклало ряд угод про співробітництво із компетентними органами
інших держав та іншими інституціями:
- Угода про надання консультативних послуг із Базельським інститутом управління
(Міжнародним центром з повернення активів) (2017);
- Угода про співробітництво з Естонським центром Східного партнерства (2017);
- Меморандум про взаєморозуміння з ФБР (Відділ по боротьбі з міжнародною корупцією)
(2017);
- Угода з Національним антикорупційним директоратом у системі прокуратури при Вищому
касаційному суді Румунії (2017);
- Угода з Центральним антикорупційним бюро Республіки Польща (2017);
- Угода про співробітництво з Національним антикорупційним центром Республіки Молдова у
сфері запобігання та протидії корупції (2018);
- Меморандум про Взаєморозуміння між Національним антикорупційним бюро України та
Європейським інвестиційним банком (2018).
1
Зокрема, див.: «Мильна бульбашка» чи «Конфіскація століття» генпрокурора Луценка (Д. Каленюк, Т. Пеклун, О.
Мойсеєнко, Д. Дєнков, С. Мусаєва, УП, 10.01.2018 р.). – Режим доступу: https://www.pravda.com.ua/articles/2018/01/10/7167931/
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Таблиця 37. Відомості про співробітництво НАБУ
з міжнародними партнерами, 2017–2018 рр.
Кількість зустрічей керівництва НАБУ із міжнародними партнерами
(у т.ч. іноземними ЗМІ)
Кількість візитів керівництва НАБУ та співробітників за кордон

2017
174

2018
102

61

53

Хоча, на перший погляд, у 2018 році взаємодія з міжнародними партнерами скоротилась, це
не так: при підготовці звітів НАБУ змінилась методологія підрахунку відповідних показників і до
них перестали включати зустрічі з іноземними журналістами, а також зарубіжні візити працівників
НАБУ, які мали навчальний характер.
Крім того, участь у міжнародному співробітництві брала і Генеральна прокуратура України,
представники якої у 2017 р. взяли участь у більш ніж 40 міжнародних заходах, пов’язаних
із питаннями запобігання корупції. Представники ГПУ відвідали заходи Конференції країнучасниць Конвенції ООН проти корупції, 76 пленарне засідання GRECO, моніторингову зустріч
Антикорупційної мережі ОЕСР країн Східної Європи та Центральної Азії, засідання комісії УкраїнаНАТО тощо. Також було укладено одну угоду про міждержавне співробітництво.
Національна поліція у 2017 р. здійснювала заходи, спрямовані на підписання угод про
співробітництво із компетентними органами іноземних держав, у т.ч. Німеччини та Франції.
Відомості про статистичні показники направлення та виконання міжнародно-правових доручень
у межах кримінальних проваджень наведені у розділі 4.2 цього звіту.
• Діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення
правопорушень їх працівниками, результати розгляду таких
повідомлень, притягнення працівників підрозділів
внутрішньої безпеки до відповідальності
Вичерпна інформація про статистичні показники діяльності підрозділу внутрішньої безпеки
наведена у звітах про діяльність НАБУ.
Таблиця 38. Діяльність Управління внутрішнього
контролю НАБУ у 2017–2018 роках
2017

2018

Надійшло звернень та скарг на дії працівників НАБУ

804

584

Проведено службових розслідувань

32

32

Притягнуто до дисциплінарної відповідальності працівників НАБУ

12

4

Проведено перевірок на доброчесність, у т.ч.:

26

16

к-сть перевірок на доброчесність, які завершились негативним
результатом

0

2

32+47

83+76

закритих

26

58

об’єднаних

6

14

направлених за підслідністю

4

51

досудове розслідування станом на останній день звітного періоду
продовжується УВК НАБУ

8

36

Відкрито оперативно-розшукових справ

5

5

Кримінальні провадження, досудове розслідування яких
здійснювалось детективами УВК НАБУ, у т.ч.:

Статистика НАБУ свідчить, що у 2018 р. кількість звернень та скарг на дії працівників НАБУ
зменшилась. Водночас, кількість кримінальних проваджень, у яких досудове розслідування
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здійснював підрозділ внутрішнього контролю НАБУ, збільшується. При меншій кількості
проведених перевірок на доброчесність дві перевірки завершились із негативним результатом, що
свідчить про негативні тенденції та потребує належного реагування, аби забезпечити дотримання
високих стандартів доброчесності та професійної етики працівниками НАБУ. У 2018 році втричі
менше осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності при однаковій кількості проведених
службових розслідувань. З’ясування причин таких змін потребує більш глибокого аналізу обставин,
які досліджувались у межах службових розслідувань, а також аналізу діяльності Дисциплінарної
комісії.
Що стосується притягнення працівників підрозділів внутрішнього контролю до відповідальності,
то у відкритих джерелах наявна інформація про те, що у 2017 р. щодо двох працівників Департаменту
внутрішньої безпеки Національної поліції розпочато досудове розслідування, одного працівника –
повідомлено про підозру1. Працівники підрозділів внутрішньої безпеки органів прокуратури до
відповідальності не притягувались у 2017 р.
• Інші відомості, що стосуються результатів діяльності
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції та виконання покладених на них обов’язків
Таблиця 39. Кількість направлених НАБУ подань про усунення
причин і умов, що сприяли вчиненню кримінального
корупційного правопорушення, 2017–2018 рр.
Кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли
вчиненню кримінального корупційного правопорушення
2017

16

2018

20

У 2018 році зросла кількість подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню
корупційного правопорушення. При цьому доцільно провести змістовний аналіз направлених
подань, а також вивчити практику реагування на направлені НАБУ подання відповідними
суб’єктами прийняття рішень.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Однією з актуальних проблем стосовно аналізу статистичних даних щодо застосування
кримінального законодавства про боротьбу з корупцією є низька якість та погана систематизованість
цієї інформації, її неповнота та недостатня стандартизованість. З огляду на це, досі залишаються
актуальними розробка та прийняття необхідних законодавчих змін щодо кримінальної статистики.
Найоптимальнішим рішенням у довгостроковій перспективі виглядає автоматичний збір
статистичних даних із даних електронної системи управління кримінальними провадженнями
(e-Case Management). Така перша українська система зараз створюється для НАБУ та САП, а тому
вона може стати пілотною для тестування оновленої моделі збору та оприлюднення статистичних
відомостей у кримінальних провадженнях. Доцільно передбачити збір та оприлюднення
кримінальної статистики у форматі відкритих даних. Ця інформація може збиратись на єдиному
відкритому публічному онлайн-порталі, оскільки за таких умов з’являється можливість суттєво
підвищити якість та обсяг аналітичної обробки цих відомостей, у т.ч. з використанням сучасних
засобів (наприклад, BI-модуля).
Допоки такі інструменти не функціонують, будь-яка статистична інформація має подаватись
у максимально зрозумілій формі та обов’язково містити методологічне пояснення. Форми звітів
необхідно вдосконалити, аби вони містили усю необхідну інформацію для аналізу стану справ
щодо притягнення осіб до відповідальності за вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією
Проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2017 році (офіційний веб-сайт НАЗК,
30.03.2018 р.). – Режим доступу: https://nazk.gov.ua/rishennya-30-bereznya
1
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правопорушень. Інформація на головній сторінці офіційного веб-сайту ГПУ має містити принаймні
узагальнений опис, яким чином визначаються показники облікованих фактів корупції, скерованих
до суду проваджень та кількості засуджених осіб.
2. Законодавцю потрібно нарешті чітко визначити, які кримінальні правопорушення
вважаються корупційними, які – пов’язані з корупцією, узгодити між собою примітку до ст. 45
КК із визначенням «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією»,
наведеними у ст. 1 Закону «Про запобігання корупції». Це дозволить надалі уникати різночитань
щодо розуміння, які саме кримінальні правопорушення є корупційними та уникати питань, чи є
наведена високопосадовцями інформація про покарання за корупцію достовірною.
3. Сумнівно, що статистичні показники відносно результатів діяльності щодо притягнення
до відповідальності за корупційні діяння, зокрема ті, що наводять у своїх виступах Генеральний
прокурор і Міністр юстиції, є достовірними. З огляду на наявні проблеми із визначеннями категорії
«корупційний злочин», «корупційне правопорушення», «правопорушення, пов’язане з корупцією»
(див. попередній пункт), неможливо однозначно стверджувати, що наведення сумнівних показників
має на меті введення в оману суспільства, але цей мотив не виключається з огляду як на політичні
посади згаданих осіб і бажання отримати політичні дивіденди, так і на відсутність незалежного
органу з кримінальної статистики.
4. Існують особливості ведення статистичного обліку кримінальних правопорушень та існуючої
практики в органах досудового розслідування, органах прокуратури щодо ведення кримінальної
статистики.
Як відзначають автори звіту «Роль прокурора на досудовій стадії кримінального процесу»,
поширеною є практика штучного регулювання органами прокуратури статистичних показників
щодо закриття кримінальних проваджень. У статистиці ГПУ не зазначаються усі розпочаті
кримінальні провадження, натомість зазначається показник кількості облікованих кримінальних
проваджень, який не враховує ті кримінальні провадження, які закриті на підставі пунктів 1, 2, 4, 6
ч. 1 ст. 284 КПК. Також, як відзначають автори цього звіту, є інформація про «ручне» коригування
статистичних показників, а для уникнення претензій до якості своєї роботи керівники місцевих
та регіональних прокуратур намагаються утримувати статистичні показники на одному й тому ж
рівні із року в рік. Через необхідність демонструвати «гарні» статистичні показники часто страждає
якість направлених до суду кримінальних проваджень1. Хоча цей звіт охоплює не лише аналіз
діяльності прокурорів у кримінальних провадженнях щодо корупційних, пов’язаних з корупцією
правопорушень, але ці проблеми також мають враховуватись при аналізі наведених даних.
Інше ґрунтовне дослідження – щодо ролі прокурорів САП – засвідчило, що система статистичного
обліку не впливає на змістовну діяльність процесуального керівника – прокурора САП2. Усе зазначене
має враховуватись при інтерпретації наведених статистичних даних. На жаль, через ці фактори
неможливо стверджувати, що статистичні дані щодо етапу досудового розслідування кримінальних
проваджень є репрезентативними та відображають реальний стан справ.
5. У 2017-2018 рр. суттєво збільшилась кількість облікованих корупційних, пов’язаних з
корупцією кримінальних правопорушень – майже на чверть у порівнянні з попередніми двома
звітними роками. Аналогічно відбулось і збільшення кількості кримінальних правопорушень, щодо
яких особам повідомлялось про підозру. У 2017-2018 рр. аналогічно відбулось і збільшення кількості
кримінальних правопорушень, щодо яких обвинувальні акти спрямовувались до суду: у 2017 р. –
майже на третину, а у 2018 р. – ще майже на 19%. На жаль, через висловлені у п. 4 зауваження
неможливо стверджувати, що підвищення цих показників відбулось завдяки підвищенню якості
роботи органів досудового розслідування та органів прокуратури. Аналіз причин суттєвого
зростання цих показників потребує додаткового дослідження.
6. Попри те, що показники діяльності органів досудового розслідування та органів прокуратури,
якщо вірити статистичній інформації, підвищились, досягнути суттєвого прогресу у забезпеченні
1
Роль прокурора на досудовій стадії кримінального процесу: звіт за результатами дослідження (Ю. Белоусов та ін., 2017) –
Режим доступу: https://issuu.com/irf_ua/docs/prokuror_210_270
2
Роль прокурора САП на досудовій стадії кримінального процесу: звіт за результатами дослідження (Ю. Белоусов та ін.,
2018) – Режим доступу: https://issuu.com/irf_ua/docs/prokurorsapukr
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невідворотності покарання за вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень так і
не вдалось. Навпаки, спостерігаються негативні тенденції.
Кількість осіб, яких було засуджено за такі правопорушення, продовжує скорочуватись, як в
абсолютній кількості, так і у відсоткових значеннях. Також скорочується і кількість осіб, яких за
останнім вироком засуджено до позбавлення волі (81 особа у 2017 р.), а відсоток таких осіб серед
усіх засуджених все так само незначний – 8% від усіх засуджених. При цьому значна кількість осіб
звільняється від покарання – у 2017 р. таких було близько 27,5% або 481 особа при 1012 засуджених.
7. Статистика притягнення осіб до адміністративної відповідальності за вчинення пов’язаних
з корупцією правопорушень також свідчить про актуальні проблеми та неоднозначні тенденції.
Попри загальне збільшення кількості складених протоколів про адміністративні правопорушення
у 2017 р., показник кількості осіб, на яких накладено адміністративне стягнення, різко зменшується
до 45,35% від загальної кількості справ. Частково це пояснюється тим, що збільшилась кількість
нерозглянутих справ у звітному 2017 році.
Відбувається зростання кількості справ, повернутих судом, зокрема для доопрацювання. У
справах про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, на осіб накладається лише
основне стягнення у вигляді штрафу. Щодо незначної кількості осіб (26) застосовано додаткове
стягнення у вигляді конфіскації предмета, грошей. Продовжує зростати і кількість осіб, щодо
яких справу закрито через закінчення строків накладення стягнення, що в чергове підкреслює
актуальність внесення змін до ст. 38 КУпАП щодо строків притягнення осіб до адміністративної
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією.
8. Незадовільними виглядають результати по конфіскації, спеціальній конфіскації активів,
здобутих шляхом вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією злочинів. Хоча у 2017 р. відповідні
показники суттєво зросли завдяки т.зв. «спецконфіскації коштів Януковича», до законності якої
висловлювались претензії та сумніви з боку представників громадянського суспільства, у 2018 р.
наповнення відповідного спецфонду Державного бюджету знову суттєво погіршилось. Окрема
статистика по застосуванню конфіскації, спеціальної конфіскації у корупційних, пов’язаних з
корупцією правопорушеннях фактично не ведеться.
9. Наразі статистичної інформації недостатньо для аналізу інформації та підготовки висновків
щодо категорій посад службових і посадових осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення
корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень; щодо оперативно-розшукової діяльності
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; подальших рішень, прийнятих у
тих провадженнях, у яких станом на кінець звітного періоду рішення про закриття або зупинення
досудового розслідування не прийняті; щодо повернення активів, здобутих злочинним шляхом,
до України з-за кордону; щодо конфіскації та спеціальної конфіскації активів, здобутих шляхом
вчинення корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень. Це необхідно врахувати та
вдосконалити наявні форми статистичних документів, аби вони дозволяли виокремити відповідні
показники та проаналізувати їх.
10. Особливу увагу необхідно приділити результатам діяльності НАБУ і САП як суб’єктам,
яким відведена основна роль у забезпеченні невідворотності покарання високопосадовців за
корупційні злочини. Протягом 2017-2018 рр. НАБУ і САП активізували свою діяльність та після
початкової інституційної розбудови продемонстрували перші результати своєї роботи. В основному
занепокоєння викликає той факт, що частка високопосадовців, щодо яких складено обвинувальні
акти у провадженнях НАБУ і САП, залишається невисокою, а тому ці інституції мають зосередити
свої зусилля саме на розслідуваннях щодо корупційних, пов’язаних з корупцією правопорушень
вищих посадових осіб держави, народних депутатів та інших осіб, а Верховна Рада має створити
для цього належні передумови, зокрема, скасувавши обмеження на проведення слідчих дій щодо
народних депутатів.
Суттєвою проблемою став судовий розгляд справ НАБУ і САП, переданих до суду, а зволікання
зі створенням Вищого антикорупційного суду лише поглиблювало цю проблему. Наслідком цього
стала відносно незначна кількість обвинувальних вироків, якими здебільшого затверджено угоди
про визнання особою винуватості. Виправдувальні вироки у провадженнях, які розслідувались
НАБУ і САП, відсутні.
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Розділ 4.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
4.1. УЧАСТЬ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ ІНСТРУМЕНТАХ З
ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
4.1.1. Участь України в міжнародно-правових інструментах щодо
боротьби з корупцією, зокрема Конвенції ООН проти корупції,
Кримінальній та Цивільній конвенціях про боротьбу з корупцією,
а також моніторингових механізмах, передбачених цими інструментами1
У звітах авторитетних міжнародних організацій завжди відзначається, що Україна з часу
набуття нею незалежності перебуває під значним негативним впливом корупції. При цьому окремо
наголошується на корупційних проявах у сфері дозвільної та контролюючої діяльності органів
державної влади стосовно підприємців, під час державного адміністрування та контролю за
сплатою податків і митного оформлення товарів, у сфері державних закупівель, енергетичному
секторі, розподілі землі та інших природних ресурсів.
Особливо небезпечними є прояви корупції у діяльності судових та правоохоронних органів, у
сфері фінансування політичних партій і під час проведення виборів.
Загрозливі масштаби корупції прямо констатовано у нещодавніх офіційних документах
основних міжнародних партнерів України. Так, Парламент ЄС у резолюції від 17.07.2014 р.
(2014/2717 (RSP) після підписання Угоди про асоціацію з Україною вказав, що в Україні «широко
розповсюджена корупція та наявна колосальна тіньова економіка» (пункт 19)2, а в резолюції від
15.01.2015 р. (2014/2965 (RSP)) висловив позицію, що антикорупційна стратегія, основною метою
якої є нульова терпимість до корупції, вкрай необхідна Україні, і закликав українську владу вжити
заходів щодо «викорінення системної корупції» (пункт 13)3.
Згідно із Законом «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2014–2017 роки» від 14.10.2014 р., визначення рівня імплементації міжнародних
стандартів здійснювалося за такими індикаторами:
1) виконання рекомендацій для України, наданих GRECO, а також рекомендацій, наданих в
рамках моніторингу Стамбульського плану дій з питань боротьби з корупцією Антикорупційної
мережі для Східної Європи та Центральної Азії ОЕСР, імплементація Плану дій з лібералізації
візового режиму з ЄС у частині запобігання і протидії корупції та плану дій у рамках Ініціативи
«Партнерство «Відкритий Уряд»;
2) покращення значення Індексу сприйняття корупції, опублікованого міжнародною неурядовою
організацією Transparency International;
3) досягнення високого рівня відповідності стандартам міжнародних ініціатив (ініціатив з
прозорості видобувних галузей, будівельного сектору, Індексу відкритості бюджету тощо).
Водночас у Рейтингу сприйняття корупції за 2014 рік організації «Transparency International» з
показником 26 балів зі 100 можливих (за методологією, де 0 – означає дуже високий рівень корупції,
а 100 – відсутність корупції) Україна посідала 142 місце серед 175 країн4.
1
Україна не є учасницею Конвенції ОЕСР по боротьбі з підкупом посадових осіб іноземних держав при проведенні
міжнародних ділових операцій від 21 листопада 1997 р.
2
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2014-0009
3
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2015-0011&language=EN&ring=P8RC-2015-0008
4
http://www.transparency.org/cpi2014/results/
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У рейтингу вищезгаданої організації за 2015 та 2016 рік, Україна залишалась у тій самій групі
досить корумпованих держав, лише незначно підвищивши свій рейтинг: у 2015 році – 130 місце (27
балів) з поміж 168 країн, а у 2016 – 131 місце (29 балів) серед 176 країн 1, у 2017 року – 130 місце зі
180 країн (30 балів). Це на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у минулому році (29 балів, 131
місце зі 176 країн). Але в динаміці результати минулого року нижчі (1 бал проти 2) ніж у 2016 році2.
Хоча в 2018 р. показники дещо покращились: 32 бали і 120 місце зі 180 країн3, – загальний стан
і тенденції демонструють недостатні зусилля органів державної влади практично в усіх напрямах
діяльності з попередження та боротьби з корупцією.
Антикорупційне законодавство в Україні почало формуватися у 1995 р. Але серйозним змінам
щодо приведення його основного змісту у відповідність до міжнародних стандартів воно піддано
лише у середині 2000-х років. Саме у той період Україна стала учасницею Конвенції ООН проти
корупції від 31.10.2003 р. (ратифікована 18.10.2006 р.), Кримінальної конвенції РЄ про боротьбу з
корупцією від 27.01.1999 р. (ратифікована 18.10.2006 р.), Додаткового протоколу до Кримінальної
конвенції про боротьбу з корупцією від 15.05.2003 р. (ратифікована 18.10.2006 р.) і Цивільної
конвенції про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. (ратифікована 16.03.2005 р.)4.
Внаслідок ратифікації цих міжнародних документів Україна також отримала змогу брати участь
у передбачених ними моніторингових механізмах. Зокрема, Цивільна конвенція про боротьбу з
корупцією надала можливість Україні у 2006 році приєднатися до GRECO. Україна також є учасником
таких міжнародних ініціатив з подолання корупції, як Механізм огляду стану імплементації
Конвенції ООН проти корупції. Ще в 1998 р. Україна стала учасником Антикорупційної мережі
ОЕСР для Східної Європи та Центральної Азії і Стамбульського антикорупційного плану дій.
Стамбульський план – це субрегіональна програма взаємної оцінки, яка розпочата в 2003 р. в
рамках ОЕСР і являє собою безперервний моніторинг зусиль країн з реалізації рекомендацій на
підтримку виконання Конвенції ООН проти корупції, інших міжнародних стандартів. Крім України,
у Стамбульському плані беруть участь Вірменія, Азербайджан, Грузія, Киргизстан, Казахстан,
Монголія, Таджикистан, Узбекистан.
Закони і підзаконні акти у цій сфері значним чином модернізовано внаслідок системного
міжнародного впливу на Україну з приводу впровадження антикорупційних заходів (наприклад,
відповідні розділи Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС, схваленого на саміті Україна –
Європейський Союз, від 22.11.2010 р., План дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та
Організацією економічного співробітництва та розвитку на 2013–2016 роки, затв. розпорядженням
КМ №132-р від 06.02.2013 р., розділ 9 «Плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство
«Відкритий Уряд» у 2014–2015 роках», затв. розпорядженням КМ від 26.11.2014 р., тощо).
Особливо інтенсивним виявився період 2014–2015 років, коли ухвалено ряд законів, що містили
новаторські для правової системи антикорупційні механізми: «Про запобігання корупції», «Про
Національне антикорупційне бюро України», «Про прокуратуру», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро
України та Національного агентства з питань запобігання корупції», «Про публічні закупівлі» тощо.
Окремий блок складають закони, якими удосконалено адміністративну і кримінальну
http://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
https://ti-ukraine.org/research/indeks-koruptsiyi-cpi-2017/
3
Індекс сприйняття корупції-2018 // Офіційний веб-сайт громадської організації «Трансперенсі Інтернешнл Україна». –
Режим доступу: https://ti-ukraine.org
4
Примітка редактора: Незважаючи на ратифікацію цих конвенцій ще у 2005–2006 роках, їхні положення були
імплементовані в національне законодавство набагато пізніше, лише у 2014–2015 роках. Намагаючись, всупереч вимогам Закону
«Про міжнародні договори України», ратифікувати конвенції, але водночас якомога довше не реалізовувати їхні положення,
українська влада навіть винайшла формулу «закон чинний, але не діючий» (у законах, прийнятих на виконання положень
конвенцій, було вказано, що вони набирають чинності з дня опублікування і вводяться в дію з більш пізньої дати, і дата введення
в дію згодом кілька разів переносилась) та закріпила конституційність цієї формули (див. Рішення у справі за конституційним
поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України конституційності) положень законів України «Про
засади запобігання та протидії корупції», «Про відповідальність юридичних осіб за вчинення корупційних правопорушень»,
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення» (справа про
корупційні правопорушення та введення в дію антикорупційних законів) від 6 жовтня 2010 р. №21-рп/2010.
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відповідальність за корупційні правопорушення: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо приведення національного законодавства у відповідність із стандартами Кримінальної
конвенції про боротьбу з корупцією», «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України стосовно виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським
Союзом візового режиму для України», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(щодо виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України
стосовно відповідальності юридичних осіб)», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції».
Стан імплементації Україною антикорупційних стандартів перебуває під постійною увагою
відповідних міжнародних інституцій, які за наслідками моніторингу готують регулярні звіти, де
відзначається ступінь прогресу виконання наданих рекомендацій, та, у разі потреби, надаються
додаткові або уточнені рекомендації.
Для оцінки виконання Україною вказаних міжнародних стандартів у цьому Звіті ми керуємося
такими документами1:
1) щодо виконання антикорупційних вимог для лібералізації візового режиму між ЄС та
Україною:
- Шоста доповідь Європейської комісії про хід виконання Україною Плану дій щодо лібералізації
ЄС візового режиму для України від 18.12.2015 р.2 (в частині параграфу 2.3.1.3.);
2) щодо виконання рекомендацій GRECO:
- П’ятий додатковий звіт про виконання рекомендацій Україною за результатами Спільних
Першого і Другого раундів оцінювання, затверджений 15–19 червня 2015 р.3;
- Другий Звіт про виконання рекомендацій GRECO за результатами 3-го раунду оцінювання
України (затверджено 30.11-04.12. 2015 р.)4;
- Додатковий звіт про виконання рекомендацій Україною «Криміналізація» «Прозорість
фінансування партій» (затверджено 20-23.03.2017 р.);
- Четвертий раунд оцінювання. Запобігання корупції серед народних депутатів, суддів та
прокурорів (затверджено 23.06.2017 р.);
3) щодо виконання рекомендацій ОЕСР:
- Третій раунд моніторингу в рамках Стамбульського антикорупційного плану дій від
24.03.2015 р.5;
- Оновлений Третій раунд моніторингу в рамках Стамбульського антикорупційного плану дій
від 7–9 жовтня 2015 р.6;
- Оновлений Третій раунд моніторингу в рамках Стамбульського антикорупційного плану дій
від 14–16 вересня 2016 р.7;
- Четвертий раунд моніторингу в рамках Стамбульського антикорупційного плану дій від 14
вересня 2017 р.8;
- Четвертий раунд моніторингу в рамках Стамбульського антикорупційного плану дій від 4
липня 2018 р. (запобігання та боротьба з корупцією на державних підприємствах)9;
4) щодо виконання заходів Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» (у частині
антикорупційних заходів):

Всі подальші посилання по тексту на конкретні рекомендації ЄС, GRECO, ОЕСР, Ініціативи «Партнерство «Відкритий
Уряд» відповідають номерам цих рекомендацій згідно з наведеними у переліку документами.
2
http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=247754429
3
http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep
4
http://old.minjust.gov.ua/anti_corruption_grecorep
5
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Ukraine-Round-3-Monitoring-Report-RUS.pdf
6
https://www.oecd.org/corruption/acn/Ukraine-Progress-Update-October-2015-ENG.pdf
7
http://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/OECD-Ukraine-Progress-Update-Sep-2016-ENG.pdf
8
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-4th-Round-Report-Ukraine-ENG.pdf
9
https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Ukraine-4th-Round-Bis-Report-SOE-Sector-2018-ENG.pdf
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- Звіт про реалізацію плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у
2014–2015 роках1.
Міжнародними партнерами високо оцінюється створення та початок діяльності НАБ і САП
(див., наприклад, п. 13 вказаної резолюції Європарламенту від 15.01.2015 р., а також Шосту
доповідь Європейської комісії про хід виконання Україною Плану дій щодо лібералізації ЄС
візового режиму для України). Ці органи, кадровий склад яких відібрано на відкритому конкурсі
та забезпечено конкурентним рівнем заробітної плати, на сьогодні можна оцінити як відносно
політично незалежні, незважаючи на великі ризики можливого тиску на них з боку представників
різних вищих державних інституцій, великого бізнесу тощо.
Втім, аналіз показників діяльності цих нових правоохоронних органів, які мають протидіяти
«елітній» корупції у вищих ешелонах влади, викликає занепокоєння.
Так, згідно з даними НАБ2, у 2016 р. до бюджету повернуто лише 115 млн. грн. Аналіз звіту НАБ
за перше півріччя 2018 року3 демонструє, що динаміка показників ефективності НАБ продовжує
бути надзвичайно повільною: станом на 30.06.2018 р. до державного бюджету повернуто 360,3 млн
грн. Водночас у провадженні НАБ знаходяться справи про злочини, які у сукупності завдали збитків
більше ніж на 190 млрд грн.
Для завершення повного циклу нових органів, уповноважених розслідувати та представляти
державне обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо великих корупціонерів серед
високопосадовців, необхідним є створення антикорупційного суду (про що йдеться у рекомендації
2.9. ОЕСР). Норми про майбутнє утворення Вищого антикорупційного суду включені до Закону
«Про судоустрій і статус суддів» 2016 року. 7 червня 2018р. ухвалено Закон «Про Вищий
антикорупційний суд», в якому, слідуючи міжнародним рекомендаціям, передбачено особливу
процедуру добору суддів за допомогою спеціального органу – Громадської ради міжнародних
експертів (далі – ГРМЕ)4.
На початку листопада 2018 року склад ГРМЕ сформований5. ГРМЕ має свій інформаційний
портал6, де оприлюднюються новини про її діяльність, передусім які стосуються відбору до Вищого
антикорупційного суду. Станом на дату складання цього звіту, ГРМЕ бере активну участь у першому
конкурсі на посади суддів цього суду.
До найвизначніших здобутків у сфері інституційного забезпечення боротьби з корупцією в
України слід безперечно віднести створення (згідно з постановою КМ від 18.03.2015 р. №118)
та початок діяльності НАЗК (з 15.08.2015 р.) як превентивного антикорупційного органу, що не
має правоохоронних функцій. Попри занадто затягнуту процедуру формування керівного складу
цього органу, він наразі функціонує. Але результати діяльності НАЗК станом на кінець 2018 року
оцінюються вітчизняними незалежними експертами загалом як вельми недостатні по всіх напрямах
його діяльності. Відповідно до Закону «Про запобігання корупції», НАЗК є чи не найважливішою
ланкою системи антикорупційних державних заходів, оскільки зосереджує в собі цілу низку
критично необхідних функцій (детальніше – в підрозділі 2.1 цього Звіту). Не дивно, що і GRECO
(рекомендація І, а також пункти 27–78 Звіту Третього раунду моніторингу), і ОЕСР (рекомендація
http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/news/article/show/3128
https://nabu.gov.ua/report/zvit-serpen-2016-lyutyy-2017
3
https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/zvit_10.08.2018_sayt.pdf
4
ГРМЕ реалізує свої повноваження у складі шести членів, які призначаються Вищою кваліфікаційною комісією суддів
України виключно на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та
протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України. Головною функцією ГРМЕ є право накладення вето на будьякого кандидата на посаду судді Вищого антикорупційного суду з причин невідповідності його критеріям доброчесності. Так,
за ініціативою не менше трьох членів ГРМЕ питання відповідності будь-якого кандидата на посаду судді ВАКС критеріям
доброчесності розглядається на спеціальному спільному засіданні ВККС та ГРМЕ. Рішення щодо відповідності такого кандидата
цим критеріям ухвалюється більшістю від спільного складу ВККС та членів ГРМЕ, за умови, що за нього проголосували не
менше половини членів ГРМЕ. У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі.
Таке спеціальне спільне засідання проводиться не пізніше ніж на тридцятий день з дня оголошення результатів іспиту, що
складається кандидатами для встановлення відповідності кандидата на посаду судді критерію професійної компетентності.
5
https://goo.gl/ZnGtPh
6
https://pcie.org.ua/
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1.6.), і Європейська комісія наголошують на тому, що забезпечення повноцінної роботи цього
органу є вкрай необхідним.
Як GRECO (рекомендація XVIII), так і ОЕСР (рекомендація 3.4.) неодноразово вказували
на важливість ухвалення нового Закону «Про Рахункову палату». Україна виконала цю умову
02.07.2015 р. Новим Законом передбачено, що Рахункова палата застосовує у своїй діяльності
основні принципи діяльності Міжнародної організації вищих органів фінансового контролю
(INTOSAI), Європейської організації вищих органів фінансового контролю (EUROSAI)
та Міжнародні стандарти вищих органів фінансового контролю (ІSSAІ) в частині, що не
суперечить Конституції та законам України.
Основною функцією цього органу є фінансовий аудит, який полягає у перевірці, аналізі та
оцінці правильності ведення, повноти обліку і достовірності звітності щодо надходжень і витрат
бюджету, встановлення фактичного стану справ щодо цільового використання бюджетних коштів,
дотримання законодавства при здійсненні операцій з бюджетними коштами. Членів РП обирають на
конкурсних засадах, за виконання ними повноважень передбачено гідний рівень заробітної плати.
Засідання РП проводяться у формі відкритих слухань, на яких мають право бути присутніми народні
депутати України, представники державних органів, громадськості. Щорічний звіт про діяльність
РП є доступним на її сайті. Закон також регламентує порядок здійснення РП заходів державного
зовнішнього фінансового контролю (аудиту).
Отже, ухвалення цього Закону створює гідні законодавчі передумови для здійснення
об’єктивного, прозорого для суспільства, комплексного контролю за використанням бюджетних
коштів на рівні державного бюджету і місцевих бюджетів (на чому особливо наголошується у
відповідній рекомендації GRECO).
Згідно зі звітами РП про свою діяльність1, у 2017 році цим органом перевірено 635 об’єктів,
підготовлено та затверджено 95 звітів. Виявлено порушень та недоліків на 23 млрд гривень. Обсяг
перевірених коштів становив 504 млрд гривень. Кожен аудитор перевірив близько 1,8 млрд гривень
коштів. З наданих РП у 2016 році за результатами заходів державного зовнішнього фінансового
контролю (аудиту) рекомендацій до кінця 2017 року виконано повною мірою 48,9%, ще 22% –
частково. Тобто показник виконання рекомендацій РП протягом року з моменту їх надання становить
понад 70%. Однак значна частина рекомендацій РП стосується внесення змін до законодавчих та
інших нормативно-правових актів, для виконання яких необхідний більший проміжок часу, ніж
один рік. Пропозиції РП за результатами заходів державного зовнішнього фінансового контролю
(аудиту) враховані ВР у прийнятих у 2017 році 9 законах, а також при підготовці 8 законопроектів.
Окремі рекомендації РП, зроблені за результатами проведених заходів державного зовнішнього
фінансового контролю (аудиту), знайшли відображення у 17 постановах і 13 розпорядженнях КМ,
спрямованих на удосконалення державної фінансової та бюджетної політики, поліпшення якості
життя населення.
Ще одним значним досягненням стало ухвалення нової редакції Закону «Про державну
службу» від 10.12.2015 р., який багато в чому відповідає міжнародним антикорупційним вимогам,
які висувалися у рекомендації ХХ GRECO та рекомендації 3.2. ОЕСР. ОЕСР особливо акцентувало
увагу на тому, що слід реформувати передусім правила прийому на державну службу та систему
оплати праці (щоб варіативна складова заробітної плати не була переважаючою). Детально про те,
як реалізовані ці рекомендації в новому Законі «Про державну службу», див. підрозділ 2.2.1. цього
Звіту.
На виконання рекомендацій Європейської комісії щодо удосконалення процедури конфіскації
майна ухвалено Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального
кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської
комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної
конфіскації» від 18.02.2016 р.
1
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Відповідно до рекомендації XII GRECO та параграфу 2.3.1.3 Плану дій щодо лібералізації
ЄС візового режиму для України прийнято Закон «Про Національне агентство України з
питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів» від 10.11.2015 р. На виконання його вимог АРМА утворено постановою КМ №104 від
24.02.2016 р. і з певним запізненням, через рік після утворення АРМА, призначено його керівника –
Янчука А.В. (розпорядження КМ від 07.12.2016 р. №924-р.). 27.01.2017 р. затверджена структура
та штатний розклад АРМА, а у березні 2017 р. оголошено перший конкурсний набір.
Відповідно до звіту відомства1, протягом 2017 року АРМА забезпечено Урядом обладнаним
приміщенням, ухвалені необхідні підзаконні акти для початку його діяльності. Станом на початок
2018 року АРМА забезпечено кадровим складом на 55%. Також підписано спільний наказ АРМА,
НАБ, ГП, СБ, МВС, Мінфіну про порядок взаємодії та обміну інформацією, необхідної для
виявлення, розшуку активів. Підписано також угоди про співпрацю та взаємодію із 7 органами
державної влади. Обрано склад Громадської ради.
АРМА за конкурсними процедурами відібрано ключових контрагентів: банк, оцінювача,
реалізатора активів та перших управителів; відкрито депозитні рахунки у національній та іноземних
валютах; забезпечено готовність до початку виконання функції з управління арештованим майном.
Вперше укладено договори управління арештованим майном понад 50 об’єктами нерухомого майна
вартістю понад 10 млн. доларів США. Успішно реалізовано перші транспортні засоби, арештовані
судовими рішеннями у кримінальному провадженні, в результаті чого на депозитні рахунки
Агентства зараховано понад 2,5 млн грн.
Однією із найважливіших проблем антикорупційної політики України є її несистемність
та відсутність методологічної бази. Так, Європейська Комісія критично оцінила національну
антикорупційну стратегію на 2011–2015 роки, затв. Указом Президента України від 21.10.2011 р.
№1001/2011, вказавши, що вона є занадто загальним документом, а також з її змісту залишається
неясним, які критерії бралися за основу для вибору напрямів подальших дій, не визначено кінцеві
цілі та методика, яка буде застосовуватися для оцінки результатів.
З цієї точки зору Антикорупційна стратегія на 2015–2017 роки, яка, до речі, вперше закріплена
на рівні закону, великою мірою позбавлена вказаних недоліків.
Постановою КМ від 29.04.2015 р. №265 затверджена Державна програма щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки.
Програмою передбачено план заходів з реалізації Закону, а також перелік очікуваних результатів
виконання заходів Програми.
Втім, як і раніше, в основу нової стратегії не покладено результати спеціальних досліджень
та аналіз практичної реалізації попередніх подібних документів, як того вимагають міжнародні
стандарти (рекомендації 1.1, 1.2. ОЕСР)
Таким чином, рекомендації GRECO і ОЕСР, які стосувалися вимог до змісту нормативноправової розробки плану з реалізації Антикорупційної стратегії, який би включав, зокрема,
індикатори результативності, можна вважати частково виконаними.
Однак оскільки попередня Антикорупційна стратегія завершила свою дію у 2017 році, вкрай
негативним чинником є те, що станом на початок 2019 року нова Антикорупційна стратегія на 2018–
2020 роки не затверджена у вигляді закону, хоча відповідний проект закону розроблений НАЗК, а
КМ вніс документ на розгляд до ВР у квітні 2018 року2. Відтак, з кінця 2017 року державна політика
у сфері запобігання та протидії корупції здійснюється без жодного комплексного документу та без
системного плану виконання заздалегідь визначених заходів. Враховуючи те, що після ухвалення
Закону КМ повинен ще розробити відповідну Державну програму, то запізнення з впровадженням
нової Антикорупційної стратегії становить на дату написання цього звіту вже як мінімум 1,5 року.
Це є по суті грубим порушенням вищезгаданих міжнародних рекомендацій GRECO і ОЕСР.
Пов’язаною з попередньою тематикою є і міжнародна вимога проведення регулярних
1
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досліджень корупції як в загальнонаціональному масштабі, так і в рамках окремих секторів, з
приділенням особливої уваги питанням суспільної довіри та сприйняття корупції (рекомендація 1.3.
ОЕСР). Замовником таких досліджень має бути держава, а виконавець – визначатися на конкурсній
основі. Важливість вказаних досліджень полягає у тому, що їх результати мають стати інструментом
для оновлення Антикорупційної стратегії, а також дієвим засобом моніторингу її ефективності.
Ключовим питанням у здійсненні вказаних досліджень виступає відповідна методологія
оцінювання. За всю історію України подібних досліджень ніколи не проводилося, а відповідні
методики не затверджувалися. Перша спроба створити концептуальні засади національної системи
оцінки рівня корупції здійснена лише у 2013 р. спільним наказом МЮ і МЕРТ від 30.09.2013 р.
№2055/5/1153. Втім, його норми так і не втілено на практиці.
У січні 2017 р. НАЗК ухвалило Методику стандартного опитування щодо рівня корупції
в Україні1. У документі зазначено, що необхідність розробки та запровадження спеціального
соціологічного інструментарію як базового елементу системи оцінювання рівня корупції обумовлена
сучасними вимогами до механізмів розробки та реалізації державної антикорупційної політики.
За задумом розробників Методики, вона стане уніфікованим інструментарієм систематичного
моніторингу та оцінки рівня корупції, що дозволить фіксувати динаміку показників поширеності
корупції та сприйняття населенням ефективності антикорупційної діяльності. Дослідження рівня
корупції в Україні на основі Методики забезпечить коректне поєднання об’єктивних та суб’єктивних
(оціночних) даних, тобто оцінки сприйняття стану та поширеності корупції з урахуванням даних
про реальні корупційні практики. Інформація про стан корупції за своїми показниками та способами
отримання буде максимально наближена до якісних стандартів інформації, яка використовується
для потреб державного регулювання в інших сферах.
У вересні 2017 р. НАЗК спільно з національними та міжнародними експертами за підтримки
ОБСЄ презентувало результати пілотного соціологічного дослідження рівня сприйняття корупції
за методикою, схваленою рішенням НАЗК від 12.01.2017 р. №12. Було опитано 3709 респондентів,
з них 2585 серед населення, 1005 підприємців та 119 експертів2. Отже, вказана вимога ОЕСР ніби
виконана, проте важливим є не сам факт проведення цього дослідження, а саме регулярність
подібних досліджень та використання їх результатів в антикорупційній політиці держави. З цим,
як і раніше, є істотні проблеми. Тому що у 2018 році такого дослідження не проводилося, результати
дослідження за 2017 рік дуже слабко взяті до уваги НАЗК та КМ під час підготовки проекту
Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки.
Останнім часом у рекомендаціях GRECO та ОЕСР велика увага приділялася моніторингу
реалізації органами влади ухвалених законодавчих приписів. На це відреагували і у вищих
ешелонах влади. Так, у Програмі діяльності Кабінету Міністрів України (затв. постановою ВР від
14 квітня 2016 р.), боротьбі з корупцією присвячено розділ IV, який містить позиції, спрямовані
на забезпечення практичного втілення норм нещодавно ухвалених законів: належне фінансування
роботи НАЗК та НАБ, гарантування створення системи подання та оприлюднення декларацій
державних службовців, підвищення ефективності роботи антикорупційних підрозділів в органах
державної влади, скорочення кількості адміністративних послуг тощо. У плані пріоритетних
дій Уряду на 2017 рік (затв. Розпорядженням КМ від 03.04.2017 р. №275-р) і на 2018 рік (затв.
Розпорядженням КМ від 28.03.2018 р. №244-р) так само міститься розділ IV «Верховенство права
та боротьба з корупцією» з поділом на конкретні завдання, обґрунтування завдання, відповідальний
суб’єкт за виконання завдання, строки виконання та індикатори виконання.
***
Перед тим, як перейти до аналізу не виконаних Україною рекомендацій щодо втілення
міжнародних антикорупційних стандартів, вкажемо на два важливих законодавчих акти, яким по
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суті присвячено весь Другий Звіт про виконання рекомендацій GRECO за результатами 3-го раунду
оцінювання України (затв. 30.11–04.12.2015 р.).
Перший блок цього звіту GRECO присвячено приведенню законодавства про кримінальну
відповідальність за вчинення корупційних злочинів у відповідність до статей 7, 8 Кримінальної
конвенції РЄ про боротьбу з корупцією. Тут можна констатувати успіх України завдяки ухваленню
Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної
політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України» від 13.05.2014 р. (див. пункти 5–26 Звіту). Зазначеним Законом, зокрема:
- поширено кримінальну відповідальність на іноземців (ст. 8 КК);
- модернізовано інститут спеціальної конфіскації (статті 96-1, 96-2 КК);
- змінено застосування кримінально-правових заходів до юридичної особи (ст. 96-3 КК);
- удосконалено регулювання стягнення штрафу як санкції, що застосовується до юридичної
особи (ст. 96-7 КК);
- удосконалено кримінальну відповідальність за корупційні злочини у приватному секторі
(статті 354, 368-3, 368-4 КК).
За результатами аналізу Закону GRECO визнало виконаними 3 із 4 рекомендацій. Не виконано
зауваження до суб’єктного складу ст. 354 КК («Підкуп працівника підприємства, установи чи
організації»), який, на думку GRECO, все одно, навіть після внесення змін, є вужчим, ніж того
вимагають статті 7, 8 Конвенції, що встановлюють стандарти кримінальної відповідальності за
активний і пасивний підкуп у приватному секторі.
Другий блок Звіту стосується аналізу виконання рекомендацій GRECO, пов’язаних з прозорістю
фінансування політичних партій. І тут так само слід вказати на позитивну динаміку виконання
рекомендацій, передусім через ухвалення Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо запобігання і протидії політичній корупції» від 08.10.2015 р., який став значним
кроком вперед у вказаній сфері.
У цій частині Звіту GRECO зазначило, що Україною виконано 4 із 9 рекомендацій. Втім, наразі
до виконаних можна віднести ще 2 рекомендації, які пов’язані із початком роботи НАЗК, у т.ч. щодо
реалізації функції контролю за фінансуванням політичних партій. Отже, залишаються актуальними
3 рекомендації, які мають уточнюючий характер. Так, Україна має вжити додаткових зусиль, аби
повністю імплементувати модель фінансування виборів, закладену Законом від 08.10.2015 р., до
процедури виборів Президента України та депутатів місцевих рад, а також вилучити норми, що
дозволяють обходити деякі законодавчі обмеження. Крім того, GRECO висловило занепокоєння,
що штрафи за порушення ст. 212-21 КУпАП («Порушення порядку подання фінансового звіту
про надходження і використання коштів виборчого фонду, звіту партії про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру») накладаються в судовому порядку і не можуть бути
застосовані НАЗК або іншим контролюючим органом у більш оперативний і гнучкий спосіб.
Стан врахування рекомендацій GRECO
Якщо характеризувати співпрацю України з GRECO, то необхідно відзначити істотний прогрес
України упродовж 2015–2016 років. Станом на червень 2015 р. залишалися невиконаними 9
рекомендацій. За наслідками П’ятого Додаткового звіту про виконання рекомендацій за результатами
Спільних Першого і Другого раундів оцінювання 5 рекомендацій визнані виконаними. Втім, з дати
підготовки Звіту минуло чимало часу, а тому, беручи до уваги зазначене, слід відмітити, що по
суті Рекомендацію I (яка стосувалася початку роботи НАЗК), Рекомендацію XVIII (запровадження
зовнішнього аудиту використання місцевих бюджетів Рахунковою Палатою), Рекомендацію ХХ
(реформування стандартів державної служби) – також можна на даний час вважати виконаними.
Те саме можна сказати і про Рекомендацію V (щодо посилення незалежності прокуратури від
політичного впливу, позбавлення прокуратури функції досудового розслідування, початку
роботи органів прокурорського самоврядування). Органи прокурорського самоврядування у
2017 році запрацювали у повному обсязі, а початок діяльності ДБР у листопаді 2018 року
ознаменував припинення виконання органами прокуратури досудового розслідування.
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Рекомендацію XII також можна вважати виконаною, адже вона стосувалася ухвалення
нормативно-правових актів щодо розпорядження арештованим майном, що можуть гнучко
застосовуватись з метою ефективного збереження вартості такого майна. Як зазначено вище, у
середині 2017 року АРМА розпочало свою роботу, необхідна підзаконна нормативна база для
діяльності цього органу затверджена.
Відтак, залишаються актуальними рекомендації щодо встановлення правил регулювання
процесу управління і прийняття рішень, а також положень щодо ієрархії різних правових норм
та стандартів, які регулюють державне управління (Рекомендація XIV). Йдеться про розробку і
ухвалення Адміністративно-процедурного кодексу і Закону «Про нормативно-правові акти».
Саме ж GRECO у своєму Звіті станом на березень 2017 року зазначило, що 11 із 16 рекомендацій
стосовно криміналізації та фінансування партій виконано, а 5 – виконані частково. Таким чином,
станом на 2017 рік не залишалося повністю невиконаних рекомендацій із Третього раунду
оцінювання.
GRECO у червні 2017 року започаткувало Четвертий раунд оцінювання, вказавши у своєму
Звіті рекомендації щодо правового статусу народних депутатів України, суддів та прокурорів.
Датою звітування для України встановлено 31 грудня 2018 року. Так, GRECO висловило наступні
рекомендації:
і. розробити необхідні заходи, зокрема регуляторного характеру, для посилення незалежності
та неупередженості структур (НАЗК), які відповідають за прийняття рішень;
ii. вжити необхідних регуляторних, інституційних та операційних заходів для забезпечення
належного контролю над існуючими вимогами до декларування активів. Такі заходи включають,
але не обмежуються, ухвалення підзаконних актів, які дозволили б НАЗК здійснювати перевірки;
затвердження неупередженої процедури моніторингу способу життя; невідкладне введення
автоматичних перевірок інформації і забезпечення взаємодії баз даних із дотриманням вимог
захисту персональних даних; а також запровадження способів оскарження накладених санкцій
(пункт 41);
iii. забезпечити, що НАБ на практиці має необхідний і безперешкодний доступ: а) до всіх
декларацій, які отримало НАЗК, і б) у рамках кримінальних проваджень, відкритих на основі таких
декларацій, до всіх національних і регіональних баз даних, ознайомлення з якими є необхідним для
якісної оцінки декларацій (пункт 44);
iv. (і) деталізувати правила щодо подарунків, які можуть приймати народні депутати, судді
та прокурори, зокрема, знизити пороги допустимої вартості таких подарунків; надати більш чіткі
визначення, які охоплювали б усі можливі види подарунків, у тому числі отримані у нематеріальній
формі; уточнити концепцію допустимої гостинності; (іі) запровадити внутрішні процедури оцінки
та повідомлення про подарунки, а також повернення неприйнятних подарунків (пункт 47);
v. забезпечити, що НАЗК у тісній співпраці з ВР, судовою системою та органами прокуратури
продовжувати налагоджувати шляхи комунікації і консультацій та підготувати відповідні
рекомендації щодо реалізації Закону «Про запобігання корупції» для кожної із перерахованих сфер
діяльності (пункт 48);
vi. забезпечити опрацювання всіх законопроектів із дотриманням відповідного рівня
прозорості та консультацій, зокрема шляхом (і) підтримки відкритості та інклюзивності роботи
комітетів Верховної Ради України як де-юре, так і де-факто, у тому числі завдяки консультаціям
із громадськістю, слуханням із залученням експертів і встановленням реалістичних строків; (іі)
прийняття детальних правил проведення скороченої законодавчої процедури у Парламенті та
гарантій, що така процедура використовується лише у виняткових і належним чином виправданих
випадках (пункт 64);
vii. (і) розробити та затвердити кодекс поведінки народних депутатів України за участі самих
депутатів і забезпечити легкий доступ до нього представників громадськості; (іі) додати до кодексу
детальні письмові рекомендації щодо його практичного використання (зокрема, що стосується
попередження конфліктів інтересів при виконанні повноважень народного депутата, оприлюднення
інформації про можливий конфлікт і можливість самовідводу у конкретних випадках конфліктів
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інтересів, а також щодо подарунків та інших вигод, контактів із третіми сторонами тощо) (пункт
73);
viii. вжити подальших необхідних заходів для припинення обходу обмежень на зайняття
народними депутатами підприємницькою діяльністю не тільки на законодавчому рівні, а й на
практиці (пункт 84);
ix. затвердити правила, які регулювали би відносини народних депутатів із лобістами та іншими
третіми сторонами, які бажають вплинути на законодавчий процес (пункт 88);
x. значно посилити внутрішні механізми контролю за доброчесністю у Верховній Раді України,
які забезпечили би незалежний, безперервний і проактивний моніторинг і виконання відповідних
правил. Це передбачає наявність низки ефективних, пропорційних та переконливих санкцій (пункт
95);
xi. вжити ефективних заходів, за якими зняття недоторканності з парламентарів не
перешкоджатиме кримінальному переслідуванню народних депутатів, які підозрюються у
вчиненні корупційних злочинів, зокрема шляхом прийняття пояснень з цього питання з чіткими та
об’єктивними критеріями (пункт 104);
xii. розробити ефективні внутрішні механізми популяризації та підвищення обізнаності
щодо питань доброчесності у Парламенті як на індивідуальному рівні (надання конфіденційних
консультацій), так і на інституційному рівні (навчання, інституційні дискусії з етичних питань,
активне залучення лідерських структур) (пункт 106);
xiii. скасувати кримінальне правопорушення «Постановлення суддею (суддями) завідомо
неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови» (ст. 375 Кримінального кодексу) та/
або, як мінімум, іншим чином забезпечити, що це та будь-яке інше положення про кримінальне
правопорушення криміналізують виключно умисні порушення у сфері судочинства, а правоохоронні
органи не зловживають такими нормами для неправомірного впливу та тиску на суддів (пункт 115);
xiv. вжити заходів для забезпечення безпеки суддів, щоб вони менше залежали від зовнішнього
тиску та корупції (пункт 116);
xv. (і) проаналізувати доцільність зменшення кількості органів, які беруть участь у призначенні
суддів; (іі) більш чітко визначити завдання та повноваження Громадської ради доброчесності,
забезпечити, що її склад відображає різноманіття суспільства, та посилити норми щодо конфліктів
інтересу, зокрема, за рахунок запровадження ефективного механізму контролю (пункт 141);
xvi. розширити перелік умов для оскарження рішень щодо призначення суддів кандидатами на
зайняття суддівських посад. Це допоможе пересвідчитись, що рішення, які приймаються у такому
процесі, можуть бути оскаржені як за суттю, так і за процедурою (пункт 142);
xvii. забезпечити, щоб чергове оцінювання суддів проводили судді на основі заздалегідь
визначених єдиних і об’єктивних критеріїв, які стосуються їхньої повсякденної роботи (пункт 146);
xviii. забезпечити, що в усіх провадженнях усі рішення про відвід судді приймаються без його/
її участі та можуть бути оскаржені (пункт 167);
xix. сформулювати визначення дисциплінарних правопорушень, які стосуються поведінки
суддів, більш чітко. Зокрема, варто замінити фразу «норми суддівської етики та стандарти поведінки,
які забезпечують суспільну довіру до суду», більш конкретним формулюванням відповідного
правопорушення (пункт 183);
xx. проаналізувати практику застосування нових конституційних і законодавчих положень
про суддівські імунітети та, якщо це необхідно для ефективного виконання вимог закону, вжити
необхідних заходів для подальшого обмеження суддівського імунітету (пункт 190);
xxi. запровадити спеціалізоване регулярне навчання всіх суддів. Також необхідно прийняти
роз’яснення із питань етики та доброчесності, попередження конфліктів інтересів і корупції із
відповідними практичними прикладами. Важливо підвищувати обізнаність суддів із перерахованих
питань і посилити Комітет етики Ради суддів. Це дасть змогу Комітету відігравати проактивну роль
у перерахованих процесах і консультувати велику кількість суддів (пункт 195);
xxii. приділити належну увагу перегляду порядку призначення і звільнення з посади
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Генерального прокурора, щоб зробити цей процес більш стійким до політичного впливу і більш
зосередженим на об’єктивних критеріях професійних якостей кандидатів (пункт 209);
xxiii. внести зміни до положень щодо формування складу Кваліфікаційно- дисциплінарної
комісії для забезпечення того, щоб більшість місць займали прокурори, обрані своїми колегами
(пункт 216);
xxiv. запровадити більш детальне регулювання підвищення/кар’єрного просування прокурорів
для забезпечення уніфікованих, прозорих процедур, які ґрунтуватимуться на чітких і об’єктивних
критеріях, зокрема попередніх досягненнях кандидата, та забезпечити, щоб всі рішення, які
приймаються в рамках цих процедур, були обґрунтовані і могли бути оскаржені (пункт 223);
xxv. запровадити у законодавчому порядку регулярні оцінки виконання службових обов’язків
прокурорів в органах прокуратури (включаючи органи прокурорського самоврядування) на основі
заздалегідь встановлених і об’єктивних критеріїв, забезпечуючи при цьому, що прокурори матимуть
достатні можливості для участі в процесі оцінювання (пункт 228);
xxvi. ввести систему випадкового розподілу справ прокурорам на основі заздалегідь
встановлених чітких і об’єктивних критеріїв, зокрема критерію спеціалізації. Процес розподілу
також має здійснюватись на основі відповідних стандартів, зокрема суворого контролю, які
убезпечать систему від усіх можливих зловживань (пункт 231);
xxvii. (і) доповнити новий кодекс професійної етики прокурорів ілюстративним керівництвом
(наприклад, щодо конфліктів інтересів, подарунків та інших питань доброчесності) та (іі) довести
ці документи до відома всіх прокурорів і оприлюднити їх для загального доступ (пункт 238);
xxviii. (і) належним чином заохочувати прокурорів заявляти самовідвід у справі, в якій є ризик
їхньої заанґажованості; (іі) забезпечити можливість оскарження всіх рішень щодо відсторонення
прокурора (пункт 245);
xxix. (і) надати більш чіткі формулювання дисциплінарних проступків, які стосуються
поведінки прокурорів і дотримання ними етичних норм;
(іі) розширити перелік доступних дисциплінарних стягнень із метою підвищення їхньої
пропорційності та ефективності (пункт 260);
xxx. підвищити ефективність дисциплінарних проваджень за рахунок збільшення строку
давності, забезпечити можливість відповідних органів прокурорського самоврядування (котрі
не наділені повноваженнями приймати рішення в рамках дисциплінарних проваджень) та голів
прокуратур ініціювати дисциплінарні провадження та переконатись, що рішення у дисциплінарних
провадженнях можуть оскаржуватись лише (після вичерпання внутрішніх процедур в рамках
прокуратури) у судовому порядку, як по суті, так і з процедурних питань (пункт 263);
xxxi. проводити для прокурорів спеціалізовані регулярні тренінги та надавати конфіденційні
консультації з питань етики та доброчесності, попередження конфліктів інтересів і корупції, а також
поглиблювати знання прокурорів щодо перерахованих питань (пункт 272).
Підсумовуючи, зазначимо, що у рамках Четвертого раунду оцінювання Україні надано 31
детальну рекомендацію у вказаних трьох сферах. Наразі дуже фрагментарно виконані рекомендація
«і» та рекомендація «іі». Решта рекомендацій залишаються у тій чи іншій мірі невиконаними.
Стан врахування рекомендацій ОЕСР
Звіт по третьому раунду моніторингу виконання Україною рекомендацій ОЕСР затверджено у
березні 2015 р. Він містить наступні рейтинги відповідності: з попередніх рекомендацій Україна
не виконала 1 рекомендацію, частково виконала 10, в основному виконала 5 і повністю виконала 3
рекомендації.
Згідно з результатами оновленого моніторингу від 7–9 жовтня 2015 р. встановлено відсутність
повного виконання жодної рекомендації, у виконанні 13 рекомендацій зафіксовано прогрес, а щодо
5 рекомендацій зрушень не виявлено взагалі. Йдеться про рекомендації:
1) Щодо проведення регулярних досліджень рівня корупції (1.3);
2) Щодо забезпечення ефективної роботи нової Національної ради з питань антикорупційної
політики, створення і забезпечення роботи НАЗК (1.6.)
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3) Щодо удосконалення кримінальної відповідальності юридичних осіб за корупційні злочини
(2.1.–2.2);
4) Щодо ухвалення законодавства про доброчесність на державній службі; після ухвалення
відповідного закону впровадити реалізацію положень щодо прийому та відбору державних
службовців (3.2.);
5) Щодо негайної розробки та ухвалення Адміністративно-процедурного кодексу, запровадження
подальших кроків із забезпечення прозорості у сфері державного управління, наприклад, стимуляції
участі громадськості в проведенні антикорупційної експертизи проектів законодавчих актів у
Парламенті (3.3.).
У звіті від 14–16 вересня 2016 р. ОЕСР відзначила наступне.
Висловлена загальна занепокоєність можливою недостатньою бюджетною підтримкою
заходів, передбачених Антикорупційною стратегією (рекомендації 1.1–1.2.). Так само не виконана
рекомендація (2.1.–2.2.) в частині збільшення строків давності притягнення до відповідальності за
всі корупційні злочини до 5 років із призупиненням відліку строку на час, коли особа користується
імунітетом від кримінального переслідування.
У виконанні рекомендації 1.6. (яка стосується налагодження координації між державними
органами щодо запобігання корупції) зафіксовано прогрес у зв’язку із початком роботи НАЗК. Така
сама ситуація з рекомендацією 3.2., яка пов’язана із закріпленням антикорупційних стандартів в
Законі «Про державну службу».
Однак, на фоні цих успіхів Україна не продемонструвала жодного прогресу з ухваленням
Адміністративно-процедурного кодексу (рекомендація 3.3.), а також реформування державних
фіскальних органів у напрямі звуження контрольної функції на користь аналітичної та аудиторської
(рекомендація 3.4.).
Тим часом 14 вересня 2017 р. ОЕСР затвердило новий Звіт, який загалом містить 25 нових
рекомендацій, що спрямовані в абсолютній більшості не на зміни до законодавства, а на аспекти
впровадження ухвалених законів та особливості практики застосування повноважень тими чи
іншими владними інституціями. Кожна із рекомендацій складається із кількох підпунктів (часто
їх більше п’яти).
З огляду на те, що рекомендації ухвалені у вересні 2017 р., абсолютна більшість з них не
виконана Україною у повному обсязі. Крім того, велика кількість рекомендацій сформульована
у такому стилі, що складно точно сказати, що саме буде виступати фактом підтвердження
їх виконання державою. Наприклад, йдеться про такі рекомендації, як «забезпечити, щоб
громадянське суспільство проводило свою антикорупційну діяльність без будь-якого втручання»
або «забезпечення конкурентних умов ведення бізнесу».
Деякі рекомендації у тому чи іншому вигляді вже згадані у звітах ОЕСР, тому нижче ми
наведемо скорочений виклад основних:
– забезпечити повну імплементацію Антикорупційної стратегії 2014 року та Державної
програми, включаючи необхідність проведення відповідних досліджень її виконання та координації
дій всіх органів державної влади (Рекомендація 1);
- посилити обізнаність населення про корупцію та проведення відповідних навчальних заходів
(Рекомендація 2);
- забезпечити здійснення НАЗК своїх повноважень поза політичним впливом, прямий доступ
НАЗК до всіх державних баз даних, системну роботу Громадської ради при НАЗК (Рекомендація 3);
- забезпечити, щоб подальше впровадження реформи державної служби відбувалося на
обґрунтованих стратегічних планах та базувалося на відповідній інформації та оцінках впливу та
ризиків (Рекомендація 4);
- забезпечити відбір на державну службу гідних кандидатів за допомогою відкритих та прозорих
конкурсів (Рекомендація 6);
- забезпечити чіткі та об’єктивні підстави для дисциплінарних стягнень. Уникати звільнень за
політичними мотивами (Рекомендація 8);
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- забезпечити підзаконне нормативне регулювання та впровадження на практиці справедливих
і прозорих умов для преміювання державних службовців (Рекомендація 9);
- забезпечити повне та однозначне застосування НАЗК на практиці правил щодо конфлікту
інтересів, продовжувати зусилля у напрямі підняття обізнаності у цій сфері та проведення тренінгів
(Рекомендація 10);
- уточнити повноваження державних органів, які відповідальні за підвищення знань та
проведення тренінгів щодо стандартів професійної етики державних службовців (Рекомендація 11);
- запровадити ефективний аналіз майнових декларацій, виключити із суб’єктів декларування
антикорупційних активістів і експертів, надати НАБ прямий доступ до електронного реєстру
майнових декларацій (Рекомендація 12);
- впровадити чіткі процедури для аналізу повідомлень викривачів та захисту викривачів
(Рекомендація 13);
- ухвалити кодекс етики для народних депутатів України (Рекомендація 14);
- імплементувати судову реформу з дотриманням європейських стандартів у діяльності
суддівського самоврядування, призначення, дисциплінарних проваджень, звільнення суддів.
Покращити безпеку суддів і будівель судів (Рекомендація 15);
- здійснити подальшу реформу прокуратури відповідно до європейських стандартів:
переглянути процедури призначення та звільнення Генерального прокурора з метою зменшення
політичного впливу на вказану процедуру, вжити практичних заходів із посилення незалежності
прокурорів, забезпечити більш прозору і чітку процедуру підвищення по службі прокурорів,
базуючись, зокрема, на результатах оцінки їх професійних якостей (Рекомендація 16);
- продовжувати реформувати систему державних закупівель, зокрема, збільшивши сферу
дію Закону про публічні закупівлі та знизивши поріг для неконкурсних процедур, більш активно
впроваджувати електронні процедури на всіх рівнях та стадіях закупівель (Рекомендація 19);
- здійснити розвиток положень Антикорупційної стратегії 2014 року щодо запобігання корупції
у приватному секторі, зокрема, шляхом спрощення регулювання ведення бізнесу, зобов’язання
зовнішніх та внутрішніх аудиторів повідомляти про корупційні правопорушення, ухвалення закону
про лобіювання, посилення статусу Бізнес-Омбудсмана (Рекомендація 20);
- забезпечити АРМА належними ресурсами для виконання покладених на цей орган завдань,
спрямувати зусилля на забезпечення можливості конфісковувати майно, здобуте внаслідок
корупційних злочинів, у членів сім’ї, друзів та номінальних власників (Рекомендація 22);
- переглянути законодавство з метою удосконалення процедури зняття імунітету з народних
депутатів України та суддів у напрямі її прозорості, ефективності, об’єктивності та унеможливлення
зловживань під час її реалізації (Рекомендація 23);
- забезпечити проактивну позицію НАБ та інших правоохоронних органів у сфері розслідувань
корупційних злочинів, зокрема шляхом використання всіх можливих джерел інформації (включаючи
майнові декларації), взаємодії з іншими органами (податковими, митними тощо), використання
інформації, отриманої з джерел поза територією України тощо (Рекомендація 24).
4-й раунд IAP моніторингу України ОЕСР завершило через спеціальну процедуру
«bismonitoring» (моніторинг сектору державного управління) з прийняттям відповідної глави,
що стосується попередження і припинення корупції в державних підприємствах. Цей звіт,
ухвалений 4 липня 2018 р., містить 18 рекомендацій, які так само є невиконаними (передусім через
недостатній час, який пройшов з їх затвердження ОЕСР). Як і у випадку вище, низка рекомендація
сформульовані дуже розпливчастим чином. Нижче наведено найбільш основні та конкретні за
змістом рекомендації:
- вжити невідкладних заходів для точного та своєчасного отримання даних про всі державні
підприємства, що перебувають в управлінні центральних органів влади, і забезпечити високу якість
інформації фінансового та не фінансового характеру (Рекомендація 1);
- упорядкувати законодавчу базу, яка регулює управління та діяльність державних підприємств,
забезпечувати, щоб операційна практика державних підприємств відповідала загальноприйнятим
корпоративним нормам. Зокрема, через високий ризик корупції необхідно перетворити усі унітарні
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підприємства в акціонерні товариства або інші широко використовувані корпоративні форми,
повністю виключаючи корпоративні форми, які притаманні виключно підприємствам з державною
часткою (Рекомендація 3);
- перейти до повністю централізованої системи управління державними підприємствами та
гарантувати, щоб будь-яка установа, що відноситься до цієї системи, складалася з кваліфікованих
фахівців та була захищена від неправомірного втручання (Рекомендація 4);
- скасувати право державних органів на відбір та призначення Генеральних директорів та інших
керівників державних підприємств, які дозволяють спостережним радам це робити через прозорий
та професійно-орієнтований процес відбору (Рекомендація 5);
- провести належний контроль ефективності державних підприємств (Рекомендація 6);
- забезпечити ефективний фінансовий контроль над державними підприємствами зазначеними
у рекомендації шляхами (Рекомендація 7);
- забезпечити повну та прозору звітність державних підприємств, з належним врахуванням
можливостей та розміру підприємства зазначеними у рекомендації шляхами (Рекомендація 8);
- забезпечити суворе виконання нового Закону про приватизацію (Рекомендація 9);
- належним чином забезпечити фінансування ФДМУ для здійснення функції підготовки до
приватизації (рекомендація 10);
- забезпечити повну прозорість та цілісність процесу приватизації шляхом жорсткого виконання
положень щодо запобігання конфлікту інтересів для всіх учасників процесу приватизації, включаючи
членів аукціонних комісій, зовнішніх радників та осіб, відповідальних за приватизацію в органах
приватизації (Рекомендація 11);
- вжити заходів для ефективного скорочення кількості державних підприємств, включаючи
ліквідацію, злиття та іншу реорганізацію (Рекомендація 12);
- переконатися, щоб антикорупційні уповноважені на державних підприємствах призначалися
через відкриті конкурси, а їх кваліфікація підвищувалася на регулярній основі та що вони належним
чином забезпечені необхідними ресурсами для виконання своїх обов’язків (Рекомендація 14);
- забезпечити, щоб оголошені плани реформ щодо окремих державних підприємств проводились
у строки, визначені раніше урядом (Рекомендація 17).
Рекомендації ОЕСР є досить послідовними і стосуються конкретних важливих аспектів
попередження та протидії корупції в Україні, тому слід позитивно оцінити курс вищих органів
державної влади України на імплементацію зазначених рекомендацій.
Інтенсифікація співпраці України з ОЕСР в антикорупційній сфері матиме корисні для
суспільства результати. У цьому зв’язку слід вітати схвалення Розпорядженням КМ від
26.10.2016 р. №787-р проекту Угоди між Урядом України та ОЕСР про поновлення Меморандуму
про взаєморозуміння між Урядом України і ОЕСР щодо поглиблення співробітництва.
Стан виконання антикорупційних заходів Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»
У Плані дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016–2018
роках (затв. розпорядженням КМ від 30.11.2016 р. №909-р) закріплено намір виконати заходи з
«впровадження системи подання та оприлюднення відповідно декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування», а також «запровадження міжнародних
стандартів Ініціативи із забезпечення прозорості будівництва (CoST) для забезпечення підзвітності
закупівельних організацій та відкритого доступу до інформації під час будівництва за публічні
кошти».
Якщо захід щодо оприлюднення майнових декларацій є виконаною, то впровадження стандартів
CoST знаходяться лише у процесі втілення, зважаючи на їх комплексний характер. Так, станом
на травень 2018 року до роботи Ініціативи приєднано Укравтодор, ДП НЕК «Укренерго», КК
«Київавтодор». В березні 2016 р. закупівельними організаціями розпочато розкриття інформації за
пілотними проектами. Інформацію розкривають 24 обласні служби автомобільних доріг. Станом на
березень 2018 р. розкрито інформацію за більше 1000 контрактів в сфері будівництва/реконструкції/
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ремонту автомобільних доріг. За повідомленням Міністерства інфраструктури України1, стандарти
прозорості CoST стали частиною Державної програми розвитку доріг на 2018–2022 роки. У травні
2018 р. Міністерство оголосило про намір розширювати незалежний інженерний моніторинг не
тільки в сфері дорожнього господарства, а й у портовій та авіаційній галузях.

ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. У цілому ситуацію із виконанням Україною рекомендацій міжнародних організацій у період
2014-2018 років можна охарактеризувати двома основними тенденціями:
1) нормативно-правове регулювання наблизилося до вимог міжнародних стандартів;
2) втілення багатьох прогресивних положень нового антикорупційного законодавства на
практиці гальмується здебільшого через різноманітні фактори, основними з яких є недостатність
політичної волі у органів виконавчої влади і правоохоронних органів.
2. Рекомендації GRECO та ОЕСР, починаючи із 2017 року, стали набагато більш предметними
та детальними за своїм змістом. Вони вже тільки іноді стосуються необхідності ухвалення нових
законів або змін до законів, а в основному ж спрямовані на удосконалення підзаконної нормативної
бази та забезпечення ретельного правозастосування всіма уповноваженими органами державної
влади приписів антикорупційного законодавства відповідно до їх компетенції, на надання цими
органами роз’яснень та проведення широкої інформаційної роботи серед державних службовців
щодо змісту тих чи інших нормативних інститутів. Велику увагу у рекомендаціях також приділено
опису шляхів та інструментів досягнення уповноваженими органами своїх цілей під кутом зору
антикорупційного законодавства. Також акцентується на важливості всебічного громадського
контролю за здійсненням антикорупційної політики держави.
3. Наразі і рекомендації GRECO, і рекомендації ОЕСР сходяться у важливості вжиття заходів
щодо зменшення корупції у діяльності народних депутатів України та діяльності законодавчого
органу в цілому, а також особливо наголошують на важливості системної просвітницької роботі
серед державних службовців (зокрема, для суддів та прокурорів) стосовно конфлікту інтересів та
дотримання норм професійної етики. Багато уваги присвячено і забезпеченню роботи НАЗК та
АРМА.
Водночас у рекомендаціях відсутня згадка про розвиток спроможності ДБР, яке є важливим
елементом протидії корупції, адже уповноважене розслідувати всі корупційні злочини, крім тих,
що підслідні НАБ.
4. На підставі викладеного слід рекомендувати:
1) якнайшвидше ухвалити нову Антикорупційну стратегію та Державну програму з її виконання,
виходячи передусім із зазначених вище рекомендацій GRECO та ОЕСР, а також беручи до уваги
результати виконання Антикорупційної стратегії 2014–2017 років та дослідження рівня корупції,
на основі методики, ухваленої НАЗК.
При цьому особливу увагу приділити заходам у сфері подальшої реалізації положень у галузі
реформи державної служби, запобігання корупції серед народних депутатів України, суддів,
прокурорів, а також у діяльності державних підприємств. Забезпечити умови для більш ефективного
здійснення своїх функцій АРМА, НАЗК, ДБР та Вищого антикорупційного суду;
2) розробити та затвердити кодекс поведінки народних депутатів України;
3) забезпечити де-факто опрацювання ВР всіх законопроектів із дотриманням відповідного
рівня прозорості та консультацій, зокрема шляхом відкритості роботи комітетів ВР, у тому числі
завдяки консультаціям із громадськістю, слуханням із залученням експертів;
4) завершити розробку та ухвалити Адміністративно-процесуальний кодекс з метою істотного
зменшення дискреції виконавчих органів державної влади при здійсненні своїх регулятивних
та контрольних функцій, наданні адміністративних послуг. Уніфікувати та деталізувати в законі
відповідні процедури для надання їм максимальної прозорості та однозначності, виключивши
з них корупціогенні чинники; визначити обов’язкові реквізити, вимоги до змісту та підстави
1
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для ухвалення правозастосовчих актів органів виконавчої влади, недотримання яких може бути
підставою для визнання таких актів нечинними;
5) розробити та ухвалити закон «Про нормативно-правові акти», в якому врегулювати питання:
а) встановлення виключного переліку видів нормативно-правових актів; б) ієрархії нормативноправових актів за їхньою юридичною силою; в) обов’язкових вимог до структури нормативноправових актів; г) обов’язкових вимог щодо процедури ухвалення підзаконних актів; д) способів
розв’язання всіх видів типових колізій між нормами права та подолання прогалин у законодавстві.
Цей закон має внести чіткість та передбачуваність у дії органів державної влади з правового
регулювання, зменшити можливості щодо маніпуляції двозначностями у правовому регулюванні;
6) здійснити реформування державних фіскальних та митних органів у напрямі звуження
контрольної функції на користь аналітичної та аудиторської;
7) підвищити прозорість і добросовісність у приватному секторі за допомогою розробки
та ухвалення закону «Про лобізм» згідно з кращими світовими зразками. Це істотно зменшить
можливості бізнесу корупційним шляхом впливати на правотворчу діяльність органів державної
влади, встановить рівні і чіткі правила лобіювання для всіх суб’єктів підприємницької діяльності,
визначить види відповідальності політиків, державних службовців та лобістів за порушення таких
правил.

4.2. МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ТА ВЗАЄМНА ПРАВОВА ДОПОМОГА
4.2.1. Аналіз та порівняння статистичних даних щодо кількості
одержаних/надісланих та виконаних/відмовлених у виконанні запитів
про міжнародну правову допомогу:
• у зв’язку із розслідуванням кримінальних справ про корупційні правопорушення, у т.ч.
щодо екстрадиції;
• у зв’язку із пошуком, арештом, заморожуванням та конфіскацією коштів та іншого
майна за межами України/в Україні; сума коштів/майна, які були предметом такого запиту;
• щодо коштів та іншого майна, повернутих до України/повернутих до іншої держави з
України за результатами виконання запитів про міжнародну правову допомогу; сума коштів/
майна, які були повернуті.
Правовою підставою для надання та направлення запитів про взаємну правову допомогу
є багатосторонні і двосторонні міжнародні договори у цій сфері. Україна уклала договори про
правову допомогу у кримінальних справах з близько 50 державами, крім того є учасником низки
багатосторонніх міжнародних договорів та додаткових протоколів до них: Європейська конвенція
про видачу правопорушників від 13.12.1957 р., Європейська конвенція про взаємну допомогу
у кримінальних справах від 20.04.1959 р., Європейська конвенція про передачу провадження у
кримінальних справах від 15.05.1972 р., Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію
доходів, одержаних злочинним шляхом від 08.11.1990 р., Конвенція про правову допомогу та
правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (м. Мінськ) від 22.01.1993 р. тощо.
За відсутності договору, який можна застосувати, правова допомога може надаватися на підставі
запиту іншої держави або на основі взаємності.
У КПК міжнародному співробітництву у сфері кримінальних проваджень присвячено Розділ
ІХ. Згідно зі ст. 545 КПК, уповноваженими органами у процедурах міжнародної правової допомоги
є три органи державної влади, які можуть:
1) Генеральна прокуратура України – звертатися із запитами про міжнародну правову допомогу
у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та розглядати відповідні запити
іноземних компетентних органів, крім кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності
НАБ;
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2) НАБ – те саме щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності;
3) МЮ – звертатися із запитами судів про міжнародну правову допомогу у кримінальних
провадженнях під час судового провадження та розглядати відповідні запити судів іноземних
держав.
Відкрита і розгорнута статистика у сфері здійснення ГПУ, НАБ і МЮ функції міжнародної
правової допомоги у кримінальних провадженнях майже відсутня. У найкращому випадку звіти
відповідних органів містять просто цифри щодо кількості отриманих та відправлених запитів, без
будь-якої розшифровки за видами злочинів, не кажучи вже про аналіз змісту самих запитів. Ті
статистичні дані, що оприлюднюються у наукових або експертних дослідженнях внаслідок запитів
щодо доступу до публічної інформації, є переважно неповними, тому їх аналіз є непоказовим та
недостатнім для вироблення відповідних висновків і пропозицій. Втім, найбільшою проблемою є
те, що навіть та, що є у розпорядженні зазначених державних органів поточна інформація щодо
отриманих та направлених запитів щодо міжнародної правової допомоги, є несистематизованою
та неконсолідованою.
У звіті ГП у розділі щодо міжнародної допомоги за 2016 рік вказані такі цифри:
- надійшло звернень іноземних установ 2436, з них виконано – 2151, у т.ч. виконано запитів
зі здійснення процесуальних дій – 1917, щодо перейняття кримінальних проваджень – 127, щодо
екстрадиції – 107;
- надіслано звернень установ України до виконання іноземним установам 651, з них виконано
550, у т.ч. виконано запитів зі здійснення процесуальних дій – 445, щодо перейняття кримінальних
проваджень – 7, щодо екстрадиції – 98.
Згідно з відповіддю ГП на запит про доступ до публічної інформації, у 2017 році:
- надійшло звернень від іноземних установ – 2447 (в т.ч. щодо екстрадиції – 135), з них
виконано – 2251 (в т.ч. щодо екстрадиції – 107);
- надіслано звернень установ України до виконання іноземним установам – 951 (в т.ч. щодо
екстрадиції – 144), з них виконано 705 (в т.ч. щодо екстрадиції – 113).
У 2018 році:
- надійшло звернень від іноземних установ – 2434 (в т.ч. щодо екстрадиції – 137), з них
виконано – 2227 (в т.ч. щодо екстрадиції – 95);
- надіслано звернень установ України до виконання іноземним установам – 856 (в т.ч. щодо
екстрадиції – 125), з них виконано 696 (в т.ч. щодо екстрадиції – 87).
Водночас ГП, як у 2017, так і у 2019 році письмово повідомила, що не обліковує та не обробляє
даних за критеріями щодо кількості одержаних та надісланих запитів про міжнародну правову
допомогу саме у зв’язку із розслідуванням корупційних правопорушень, у т.ч. щодо екстрадиції, а
також у зв’язку із пошуком, арештом та конфіскацією коштів й іншого майна за межами України/в
Україні. Відповідно, ГП не володіє консолідованою інформацією щодо сум коштів або вартості
активів, повернутих до України або повернутих до іншої держави, за результатами виконання
запитів про міжнародну правову допомогу у зв’язку із розслідуванням кримінальних справ про
корупційні злочини1.
У відповідях МЮ на наш запит про доступ до публічної інформації вказано, що впродовж
2015 року до міністерства надійшло 2 запити компетентних органів іноземних держав про видачу
осіб за корупційні правопорушення, з яких один задоволено, в одному відмовлено у зв’язку
з наявністю у особи громадянства України; аналогічні запити українських судів про видачу в
Україну правопорушників до компетентних органів іноземних держав не надсилались. Впродовж
зазначеного періоду МЮ отримано 4 запити про виконання рішень іноземних судів щодо конфіскації
грошового еквіваленту вартості знарядь вчинення злочинів товарної контрабанди (на загальну суму
457397,86 литовських лит), яка на території України не є кримінально-караним діянням, у зв’язку
з чим, враховуючи ч. 4 ст. 10 КК, такі запити не можуть бути задоволені; аналогічні запити про

1
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виконання рішень українських судів щодо конфіскації майна та/або коштів до іноземних держав
не надсилались.
Впродовж 2016 р. до МЮ надішли 3 запити компетентних органів іноземних держав про видачу
осіб за корупційні правопорушення, з яких 2 запити задоволено, та в одному відмовлено (закінчення
строків давності виконання вироку). Крім того, МЮ звернулось з 2 запитами до іноземних держав
про видачу правопорушників у зв’язку із вчиненням корупційних правопорушень, які наразі
перебувають на розгляді компетентних органів іноземних держав. Впродовж вказаного періоду МЮ
отримано один запит про розшук майна з метою виконання судового рішення іноземної держави
про конфіскацію 3515756,4 доларів США за злочин «відмивання грошей» (опрацювання триває),
аналогічні запити про виконання рішень українських судів щодо конфіскації майна та/або коштів
до іноземних держав не надсилались. У зв’язку із запитами про міжнародну правову допомогу
у кримінальних справах, отриманих/надісланих впродовж 2015–2016 років, інформація у МЮ
щодо коштів та іншого майна, повернутих до України або до іноземної держави за результатами
виконання таких запитів, наразі відсутня.
У 2017 році до МЮ надійшло 5 запитів компетентних органів держав про видачу осіб за скоєні
ними корупційні правопорушення, 2 з яких задоволено. Аналогічні запити українських судів про
видачу осіб не надсилалися до компетентних органів інших держав. Також МЮ надіслано 2 запити
про виконання вироку в частині конфіскації майна (один із них перебуває на стадії пошуку майна,
в іншому – відмовлено).
У 2018 році до МЮ надійшло 5 запитів компетентних органів держав про видачу осіб за
скоєні ними корупційні правопорушення, в одному із яких відмовлено, інші перебувають у стадії
опрацювання. Аналогічні запити українських судів про видачу осіб не надсилалися до компетентних
органів інших держав. МЮ у 2018 році не надсилало до інших держав запити українських судів про
пошук, арешт, заморожування чи конфіскацію. Так само подібні запити не надходили із-за кордону
і до МЮ.
У зв’язку із запитами про міжнародну правову допомогу у кримінальних справах, отриманих/
надісланих впродовж 2017–2018 років, інформація у МЮ щодо коштів та іншого майна, повернутих
до України або до іноземної держави за результатами виконання таких запитів, наразі відсутня1.
У звіті НАБ за перше півріччя 2018 року2 вказано, що за час діяльності цього органу до 61
держав світу (станом на 2017 рік – до 42-х держав) скеровано 371 запит (станом на 2017 рік – 118
запитів) про міжнародну правову допомогу, з них 182 виконано (станом на 2017 рік – 45 виконано).
У 2018 році перелік поповнився п’ятьма державами: Данія, Індія, Ірландія, Мальдіви та Уругвай. У
свою чергу від інших держав НАБ отримало 23 запити, виконало 17.
Найбільше запитів скеровано до компетентних органів країн Європейського Союзу. Крім того,
протягом звітного періоду НАБ 6 разів зверталося до інших держав із запитами про видачу особи
(екстрадицію). У свою чергу від компетентних органів іноземних держав до НАБ, починаючи з
грудня 2015 р., надійшло 10 запитів про міжнародну правову допомогу, з яких 2 – зі Швейцарії, 3 –
від Австрії, по одному – з Чехії, Іспанії, Великобританії, Латвії, Ліхтенштейну. Станом на 31 січня
2017 р. виконано 6 запитів3.
Проте, викликають занепокоєння дії ГП у напрямі спроб дезінформувати іноземні держави щодо
правосуб’єктності НАБ у міжнародній правовій допомозі. Так, наприкінці 2018 року «Українська
правда» оприлюднила копію листа Генерального прокурора до МЗС, зі змісту якого видання робить
логічний висновок, що очільник прокуратури вважає, що «НАБУ займає «деструктивну позицію»,
позиціонуючи себе центральним органом із міжнародно-правового співробітництва, незважаючи
на прямі норми закону, які на це вказують. Такими листами він намагався замінити ці норми та
спрямувати всю міжнародну співпрацю НАБУ виключно через посередництво ГПУ»4.
З повідомлень прес-служб та заяв керівників ГПУ, НАБ та МЮ випливає, що у період з 2014 р.
1
2
3
4

Лист МЮ №2241/ПІ-М-50,12.1.3 від 21.01.2019.
https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/zvit_10.08.2018_sayt.pdf
https://nabu.gov.ua/sites/default/files/reports/nab_report_02_2017.pdf
https://goo.gl/eNMpbG
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за результатами виконання запитів про міжнародну правову допомогу у жодній резонансній
кримінальній справі щодо корупційного злочину до України не повернуто у повному обсязі
незаконно набуті кошти та інше майно. В будь-якому разі, навіть якщо такі випадки і були, то вони
характеризувалися мізерними сумами, оскільки в 2018 році до бюджету за рішенням суду за всіма
корупційними злочинами (не лише тими, де задіяна міжнародна правова допомога) конфісковано
тільки 140,6 тисяч гривень1.
У звіті АРМА за 2017 рік вказано, що це Агентство у рамках міжнародного співробітництва
наразі співпрацює з Інтерполом, StAR (ініціатива Групи Світового банку та Управління Організації
Об’єднаних Націй з наркотиків і злочинності), а також із Камденською міжвідомчою мережею
з питань повернення активів (CARIN), що має 54 зареєстрованих держав-членів в іноземних
юрисдикціях, у тому числі 28 держав-членів ЄС та дев’ять міжнародних організацій.
У межах міжнародних заходів, із застосуванням авторизованих міжнародних механізмів,
АРМА, зокрема з метою уточнення деталей кримінального провадження та отримання інформації,
підготовило та направило 10 запитів мережею CARIN до таких країн: ОАЕ, Туреччина, Канада,
Велика Британія, Британські Віргінські острови, Швейцарія, Латвія, Німеччина, Ізраїль. З
метою налагодження ефективної взаємодії з іноземними юрисдикціями та виявлення активів для
можливості стягнення такого майна на користь України підготовлено та направлено три запити до
іноземних юрисдикцій, зокрема до Кіпру, Віргінських Британських островів та Люксембургу.
Крім цього, виявлено активи, що перебувають у власності осіб за кордоном, зокрема, на
території Англії, Литви, США, Кіпру, Чехії. Проте звіт АРМА не містить детальної інформації
про склад активів, виявлених за кордоном, а також не вказано про результати направлених АРМА
запитів до інших держав2.
Затягування правоохоронцями процедур досудового розслідування та/або очевидна
недостатність наявних доказів скоєного злочину має своїм наслідком втрату юридичних
можливостей для арешту закордонних активів громадян України, які підозрюються у розкраданні
бюджетних коштів у значних розмірах.
Крім того, ця ситуація, яка набула системного характеру, призводить до втрати довіри до
правоохоронних органів України з боку міжнародного співтовариства.
У цьому плані показовою є тенденція, яка демонструється Радою ЄС стосовно арешту активів
екс-президента України В. Януковича та наближених до нього політиків, чиновників та бізнесменів,
які українською владою підозрюються у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих
розмірах.
Так, первинний список осіб, активи яких підлягали арешту згідно з Рішенням Ради ЄС
№208/2014 від 4 березня 2014 р.3, складався з 18 осіб. 14 квітня 2014 р. Рішенням Ради ЄС
№381/2014 список розширений ще на 4 особи4. Санкції накладаються строком на один календарний
рік, однак за недоведеністю чи за непереконливістю доказів Рада ЄС кожен раз зменшує список.
Так, у березні 2017 р. Рада ЄС в черговий раз продовжила до березня 2018 р. чинність арешту
активів 15 осіб, виключивши з нього одну особу5. У березні 2018 р. Рада ЄС також продовжила
дію санкцій до березня 2019 р., водночас виключивши з переліку ще двох осіб6. Загалом за період
з 2014 р. внаслідок бездіяльності та/або низької професійної підготовки документів українськими
правоохоронними органами відповідний список скоротився з 22 до 13 осіб.

https://www.pravda.com.ua/news/2019/01/18/7204151/
https://arma.gov.ua/files/general/2018/06/06/20180606134642-24.pdf
3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:066:0001:0010:EN:PDF
4
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:111:FULL&from=EN
5
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/03-ukraine-misappropriation-asset-freeze-prolonged/; http://
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.058.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2017:058:TOC
6
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.063.01.0048.01.ENG
1
2
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ВИСНОВКИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Результативність діяльності НАБ, ГП та МЮ щодо участі у міжнародній правовій допомозі
у кримінальних провадженнях щодо корупційних злочинів, вчинених на території України,
залишається надзвичайно низькою, попри велику кількість запитів, які направляються до інших
держав.
2. Спостерігається активізація діяльності нового спеціалізованого органу в особі АРМА щодо
пошуку, арешту, управління майном за межами України, отриманого вірогідно корупційним шляхом.
Проте наразі немає підстав казати про реальні здобутки цього органу у вказаній сфері.
3. Генеральній прокуратурі необхідно: 1) запровадити збирання, облік та оприлюднення
інформації щодо кількості та змісту одержаних і надісланих запитів про міжнародну правову
допомогу саме у зв’язку із розслідуванням корупційних правопорушень, у т.ч. щодо екстрадиції, а
також у зв’язку із пошуком, арештом та конфіскацією коштів й іншого майна за межами України / в
Україні; 2) запровадити збирання, облік та оприлюднення інформації щодо сум коштів або вартості
активів, повернутих до України або повернутих до іншої держави, за результатами виконання
запитів про міжнародну правову допомогу у зв’язку із розслідуванням кримінальних справ про
корупційні злочини.
4. НАБ та АРМА доцільно істотно посилити результативність своїх дій, пов’язаних із
міжнародною правовою допомогою у розслідуванні корупційних злочинів та пошуку відповідних
активів за межами України.
5. АРМА у звітних документах про свою діяльність слід окремо виділяти опис та кількісний
аналіз активів, які знаходяться за межами України.

Додаток 1

Завдання №1.
Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи НАЗК, сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної
антикорупційної політики, зокрема започаткування роботи НАЗК, сприяння активній діяльності Національної ради з питань антикорупційної політики
1) вжиття заходів щодо забезпечення початку роботи НАЗК:
а) затвердження Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів НАЗК та Березень 2015 р.
КМ
Невчасно
регламенту роботи конкурсної комісії
б) забезпечення затвердження складу комісії з відбору кандидатів на посади членів НАЗК Травень 2015 р.
КМ
Невчасно
в) забезпечення проведення конкурсу з відбору кандидатів на посади членів НАЗК
Травень - черСКМУ
Невчасно
вень 2015 р.
г) забезпечення призначення кандидатів, відібраних конкурсною комісією на посади в НАЗК
КМ
Невчасно
ґ) прийняття акта КМ щодо утворення НАЗК, у зв’язку з чим:
Березень 2015 р.
КМ
Невчасно
- подання до КМ проекту відповідного акта
Березень 2015 р.
Мін’юст
Невчасно
д) проведення засідання НАЗК з метою прийняття передбачених Законом «Про запобіган- Червень 2015 р.
НАЗК
Невчасно
ня корупції» рішень щодо обрання Голови та заступника Голови НАЗК, розподілу обов’язків
між членами НАЗК, регламенту роботи НАЗК, положення про апарат НАЗК та положень
про його самостійні структурні підрозділи;
е) забезпечення державної реєстрації НАЗК;
Травень 2015 р.
НАЗК
Невчасно
є) затвердження граничної чисельності працівників апарату НАЗК, у зв’язку з чим подання Червень 2015 р. КМ, НАЗК, Мінфін Невчасно
до КМ проекту акта щодо затвердження граничної чисельності працівників апарату НАЗК;
– подання проекту акта КМ щодо виділення належного приміщення для НАЗК;
Червень 2015 р.
ФДМУ, МінекоНевчасно
номрозвитку,
КМДА, НАЗК
– подання проекту акта щодо забезпечення НАЗК автомобільним транспортом;
Червень 2015 р.
НАЗК, Мінфін
Невчасно
– подання проектів актів до КМ;
Червень 2015 р.
НАЗК, Мінфін,
Невчасно
Мінсоцполітики,
НАДС

I. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Стан виконання антикорупційних заходів, передбачених
Державною програмою щодо реалізації Антикорупційної стратегії на 2015–2017 роки
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НАЗК
НАЗК, Мін’юст,
НАДС
НАЗК
КМ
НАЗК
НАЗК
НАЗК, відповідні
органи влади та
ОМС
НАЗК, відповідні
ОДВ та ОМС

Серпень 2015 р.
Жовтень 2015 р.
Серпень 2015 р.
Серпень 2015 р.
Серпень 2015 р.
Жовтень 2015 р.
Листопад 2015 р.

НАЗК

Липень – серпень
2015 р.

Невчасно2

Невчасно

Невчасно

Невчасно
Невчасно
Невчасно

Невчасно

Невчасно

Невчасно
Невчасно
Невчасно
Невчасно
Невчасно

Невчасно
Невчасно

Невчасно

1

Попри те, що всі заходи цього пункту формально й виконано, зробити висновок про те, що наразі «забезпечено реалізацію НАЗК усього комплексу функцій у сфері державної
антикорупційної політики» аж ніяк не можна. Наприклад, наразі відсутній доступ до частини державних реєстрів, що унеможливлює повноцінну перевірку декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
2
Розроблений НАЗК законопроект хоч і стосується уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, утім не посилює їх ролі. Фактично
у ньому йдеться про посилення ролі НАЗК в контексті координації цих підрозділів (осіб).

н) забезпечення прямого доступу НАЗК до інформаційних баз даних державних органів, Січень 2016 р.
органів влади АРК, органів місцевого самоврядування;
2. Забезпечення реалізації НАЗК усього комплексу функцій у сфері державної антикорупційної політики1:
а) забезпечення високого кадрового потенціалу апарату НАЗК, здатного виконувати на на- Протягом 2015
НАЗК
лежному рівні свої завдання, зокрема:
року
– формування складу апарату НАЗК не менш ніж на 90 відсотків;
До 1 січня 2016 р.
НАЗК
– запровадження навчання для осіб, які влаштовуються на роботу в апарат НАЗК;
До 1 січня 2016 р.
НАЗК
– проведення тренінгів для працівників НАЗК;
Відп. до строків,
НАЗК
визн. НАЗК
– організація проходження стажування, навчальних візитів працівників апарату НАЗК до 2015–2017 роки
НАЗК, МВС
антикорупційних органів іноземних держав, візитів іноземних фахівців до НАЗК (перший
етап – 2015 рік; другий етап – 2016 рік; третій етап – 2017 рік відповідно до програм міжнародної співпраці);
б) підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з пи- Грудень 2016 р. НАЗК, центральні
тань запобігання та виявлення корупції, зокрема:
та місцеві ОВВ
– проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) та на його Червень 2016 р. НАЗК, центральні
основі:
та місцеві ОВВ
– розроблення проекту акта щодо посилення їх ролі з урахуванням Закону «Про запобіган- Серпень 2016 р.
НАЗК
ня корупції»;

и) забезпечення формування кадрового складу апарату НАЗК, необхідного для початку
роботи НАЗК, зокрема затвердження посадових інструкцій працівників апарату та спеціальних умов проведення конкурсного добору на посади в апараті НАЗК;
і) створення офіційного веб-сайту НАЗК;
ї) організація проведення тренінгів для працівників апарату НАЗК (тривалістю не менш як
два-три дні);
– забезпечення проведення конкурсного відбору членів громадської ради при Агентстві;
– прийняття акта КМ щодо складу громадської ради при Агентстві;
к) оприлюднення на офіційному веб-сайті НАЗК повідомлення про початок його діяльності;
л) розроблення та затвердження комунікаційної стратегії НАЗК;
м) забезпечення укладення договорів про забезпечення доступу НАЗК до інформаційних
баз даних державних органів, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування;
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1

За три роки свого функціонування НАЗК лише один раз (у 2017 році) організувало проведення дослідження стану корупції. Інформація про проведення цього дослідження у 2018
році наразі відсутня.

3.

2.

1.

№

3.

– затвердження методичних рекомендацій для використання в роботі уповноважених під- Листопад 2016 р.
НАЗК
Вчасно
розділів (уповноважених осіб);
– забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповно- Відп. до строків, НАЗК, центральні
Вчасно
важених осіб) не рідше ніж двічі на рік;
визн. НАЗК
та місцеві ОВВ
в) забезпечення ефективної реалізації Закону «Про запобігання корупції», зокрема:
2016 рік
НАЗК, зацікавлені
державні органи
– утворення та забезпечення діяльності робочої групи за участю працівників апарату НАЗК, Листопад – груНАЗК, робоча
Невчасно
заінтересованих державних органів, громадськості, представників бізнесу з метою монітодень 2015 р.
група
рингу реалізації Закону;
– проведення аналізу практики застосування Закону;
Вересень 2016 р.
НАЗК, робоча
Вчасно
група
– розроблення проекту закону щодо внесення змін Закону «Про запобігання корупції» та Грудень 2016 р.
НАЗК, робоча
Вчасно
до інших законів з метою удосконалення їх положень (у разі потреби) або інших пропозицій
група
щодо забезпечення ефективного застосування Закону;
Визначення двох представників КМ до складу Національної ради з питань антикорупційної Травень 2015 р.
КМ
Невчасно
політики.
Завдання №2.
Створення інструментів отримання достовірної інформації щодо кількісних та якісних показників корупції
Строк
Відповідальний Стан викоОпис заходу
виконання
суб’єкт
нання
Затвердження загальнонаціональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандар- Грудень 2015 р.
КМ
тів ООН, у зв’язку з чим:
– розроблення проекту методики оцінки рівня корупції;
Вересень 2015 р.
НАЗК
Невчасно
– організація проведення пілотного дослідження рівня корупції відповідно до проекту мето- Вересень – жовНАЗК
Невчасно
дики;
тень 2015 р.
– подання доопрацьованого проекту методики до КМ;
Листопад 2015 р.
НАЗК
Невчасно
Забезпечення організації щорічних досліджень стану корупції відповідно до загальнонаці- Щороку протягом
НАЗК
Не виконаональної методики оцінки рівня корупції відповідно до стандартів ООН, затвердженої Кабі- січня – лютого
но1
нетом Міністрів України
Забезпечення проведення досліджень або замовлення (відповідно до результатів відкри- Щороку з урах.
НАЗК
Не виконатого відбору) проведення досліджень з проблем, пов’язаних із корупційними проявами у
планів роботи
но
сферах, найбільш вражених корупцією
НАЗК
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Опис заходу

Стан виконання
Не виконано1
Не виконано2
Не виконано

Відповідальний
суб’єкт
НАЗК

НАЗК

НАЗК

Вчасно

Стан виконання

1
Спеціальних досліджень стану виконання Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки» та державної програми з її реалізації у 2016–2018 роках НАЗК не проводило. Суто
теоретично результати таких досліджень могли б міститися у щорічних національних доповідях НАЗК. Утім, на практиці ці доповіді (їх проекти) є лише компіляцією статистичної
інформації, отриманої від різних органів, без будь-якого її аналізу.
2
Вкрай неякісний проект Закону «Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки» не є таким, що розроблений на основі аналізу корупційних ризиків та стану виконання
попередньої антикорупційної стратегії. Він не проходив широкого громадського обговорення як і не було міжнародної експертизи цього проекту (детальніше про це див.: «Боротьба з
корупцією навпомацки, або чому в Україні досі немає Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки», «Боротьба з корупцією: не знаємо, куди рухаємось»).

Завдання №1.
Створення прозорих засад фінансування проведення виборів, діяльності політичних партій
Строк
Відповідальний
№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
1. Забезпечення виконання рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO) в частині
встановлення обмежень і забезпечення прозорості та підзвітності фінансування політичних
партій і виборчих кампаній, запровадження прямого державного фінансування діяльності
політичних партій, у зв’язку з чим:
а) розроблення відповідного проекту закону;
Червень 2015 р.
Мін’юст, Мінфін,
РП (за згодою),
ЦВК (за згодою)

IІ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

Завдання №4.
Встановлення нових форм співпраці з громадськістю у формуванні та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Затвердження спільного з громадськістю меморандуму щодо принципів партнерства у Жовтень – груНАЗК
Не виконасфері антикорупційної політики та забезпечення його виконання
день 2015 р.
но

№

Строк
виконання
1. Проведення дослідження кількісних та якісних показників корупції в Україні, стану вико- Червень 2017 р.
нання Закону «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна
стратегія) на 2014-2017 роки» та державної програми з її реалізації.
2. Розроблення проекту нової антикорупційної стратегії на основі результатів аналізу коруп- Вересень 2017 р.
ційних ризиків та стану виконання чинної стратегії та проведення широкого громадського
обговорення проекту, забезпечити проведення його міжнародної експертизи.
3. Сприяння прийняттю ВР нової антикорупційної стратегії.
Грудень 2017 р.

Завдання №3.
Підготовка нової антикорупційної стратегії
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1.

№

1.

№

Вчасно
Вчасно
Вчасно
Вчасно
Вчасно

Мін’юст, Мінфін,
РП (за згодою)
Мін’юст
Мін’юст, Мінфін
КМ
Мін’юст, Мінфін,
РП (за згодою)

Стан виконання

Не виконано
Не виконано
Не виконано

Невчасно

Вчасно

Стан виконання

Вчасно

Мін’юст, МЗС

Завдання №2.
Усунення корупціогенних чинників у діяльності представницьких органів влади
Строк
Відповідальний
Опис заходу
виконання
суб’єкт
Перегляд виборчого законодавства на основі висновків щодо його корупціогенності та європейських стандартів, у зв’язку з чим:
а) проведення антикорупційної експертизи законів, що регулюють процедури проведення Грудень 2015 р. –
Мін’юст, НАЗК,
виборів;
червень 2016 р.
ЦВК (за згодою)
б) розроблення в разі потреби проекту закону про внесення змін до законів, що регулюють Червень – серМін’юст, НАЗК,
процедури проведення виборів в Україні, забезпечення його громадського обговорення,
пень 2016 р.
ЦВК (за згодою)
проведення міжнародної експертизи проекту та подання його до КМ;
в) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на формування широкої підтримки про- Вересень – груМін’юст
екту закону серед народних депутатів України та у суспільстві;
день 2016 р.
г) сприяння прийняттю закону ВР;
Вересень – груМін’юст
день 2016 р.
ґ) затвердження плану заходів з реалізації закону, розробленого із залученням представ- Березень 2017 р.
КМ
ників політичних партій та громадськості, у зв’язку з чим подання проекту плану до КМ
Завдання №3.
Створення ефективних механізмів запобігання виникненню, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів
у діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад
Строк
Відповідальний
Опис заходу
виконання
суб’єкт
Забезпечення ефективного застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту 2016-2017 роки
інтересів у діяльності народних депутатів України, депутатів місцевих рад, у зв’язку з чим:

Червень – липень
2015 р.
в) забезпечення громадського обговорення проекту закону та його доопрацювання;
Серпень – вересень 2015 р.
г) проведення інформаційної кампанії, спрямованої на формування широкої підтримки про- Серпень – груекту закону серед народних депутатів України та у суспільстві;
день 2015 р.
ґ) сприяння прийняттю закону ВР;
Грудень 2015 р.
д) затвердження плану заходів щодо реалізації закону із залученням представників полі- Лютий 2016 р.
тичних партій та громадськості, у зв’язку з чим:
– подання проекту плану заходів до КМ
Січень 2016 р.

б) забезпечення проведення міжнародної експертизи проекту закону;

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

331

Мін’юст, НАЗК

Мін’юст, НАЗК

Не виконано

Не виконано
Не виконано
Не виконано

Мін’юст, НАЗК
Мін’юст, НАЗК

Стан виконання

Відповідальний
суб’єкт

НАЗК, профільні
комітети ВР
НАЗК, Мін’юст

Виконано

Невчасно

НАЗК

Невчасно

Вчасно

НАЗК

Червень – серпень 2016 р.

Невчасно

НАЗК

НАЗК

Травень – червень 2016 р.

Вересень – грудень 2016 р.
г) розроблення методичних рекомендацій щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяль- Березень 2017 р.
ності народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
ґ) проведення інформаційної кампанії з метою ознайомлення з новим законодавством про
конфлікт інтересів для:
– народних депутатів України;
Березень – червень 2017 р.
– депутатів місцевих рад.
Травень – вересень 2017 р.
Завдання №4.
Створення прозорих засад лобіювання
Строк
№
Опис заходу
виконання
1. Прийняття законодавства про лобіювання:
а) проведення аналізу практики застосування в іноземних державах законодавства про Грудень 2016 р.
лобіювання;
б) проведення дослідження щодо корупціогенної складової лобіювання в Україні, його най- Грудень 2016 р.
більш небезпечних форм та поширеності таких практик;
в) розроблення проекту закону про врегулювання процедур лобіювання, створення меха- Серпень 2017 р.
нізмів контролю та відповідальності, проведення його громадського обговорення та забезпечення проведення міжнародної експертизи;
г) сприяння прийняттю закону ВР.
Грудень 2017 р.

а) проведення аналізу практики застосування положень щодо конфлікту інтересів, що містяться в Законі «Про запобігання корупції» та законах, які регулюють статус і порядок діяльності народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
б) подання в разі потреби до КМ проекту закону щодо визначення механізму запобігання
виникненню і врегулювання конфлікту інтересів у діяльності народних депутатів України та
депутатів місцевих рад з урахуванням результатів аналізу та громадського обговорення;
в) сприяння прийняттю закону ВР;

332
Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

Завдання №5.
Посилення громадського контролю за прийняттям рішення виборними посадовими особами, зокрема шляхом запровадження механізму попереднього громадського обговорення суспільно важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного досвіду на основі найкращої світової
практики
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Прийняття законодавства щодо громадського обговорення суспільно важливих рішень
(про публічні консультації):
а) проведення аналізу практики застосування в іноземних державах законодавства щодо Червень 2016 р. Мін’юст, Мінрегіон,
Вчасно
електронного консультування влади з громадськістю стосовно вироблення відповідної поДАЕУ
літики чи обговорення рішень, а також участі громадян за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у виробленні політики та процесі прийняття рішень;
б) розроблення відповідного проекту закону, забезпечення його громадського обговорен- Червень – вере- Мін’юст, Мінрегіон,
Вчасно
ня, проведення міжнародної експертизи проекту та подання його до КМ;
сень 2016 р.
ДАЕУ
в) сприяння прийняттю закону ВР.
Грудень 2016 р. Мін’юст, Мінрегіон Не виконано
Завдання №6.
Підвищення рівня прозорості діяльності ВР та місцевих рад
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Підвищення рівня прозорості діяльності ВР та місцевих рад, зокрема шляхом практичної Серпень 2015 р.
Мін’юст
Не виконареалізації положень про забезпечення доступу громадян до засідань представницьких орно
ганів, оприлюднення інформації про діяльність комітетів ВР та місцевих рад (зокрема протоколів засідань), оприлюднення в Інтернеті інформації про народних депутатів України та
депутатів місцевих рад (про їх фінансування, відрядження, помічників, їх декларації про
доходи, майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру тощо), забезпечення безперешкодного доступу до інформації про кошториси представницьких органів та звітів про
їх використання. Вжиття з цією метою заходів щодо сприяння прийняттю Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості та доступу до інформації про діяльність ВР, її комітетів та народних депутатів України» (№1591 від 23 грудня
2014 р.), зокрема:
а) підготовка інформаційних матеріалів з роз’ясненням положень законопроекту;
Червень 2015 р.
Мін’юст
Вчасно
б) проведення інформаційної кампанії щодо необхідності прийняття закону, в тому числі Липень – серпень
Мін’юст
Вчасно
проведення засідань за круглим столом із запрошенням експертів з іноземних держав;
2015 р.
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1

Заходи, зазначені у підпунктах «в» і «г» не можна вважати виконаними, оскільки на Закон «Про службу в органах місцевого самоврядування» було накладено вето.

Завдання №7.
Реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Сприяння прийняттю нової редакції законів «Про державну службу», «Про службу в оргаКМ, НАДС,
нах місцевого самоврядування» та забезпечення їх реалізації, з цією метою:
Мін’юст, Мінрегіон
а) подання до ВР проектів нової редакції законів «Про державну службу», «Про службу в Квітень 2015 р.
КМ
Вчасно
органах місцевого самоврядування»;
б) сприяння прийняттю зазначених Законів у новій редакції та забезпечення їх реалізації;
Травень 2015 р.
НАДС, Мін’юст,
Невчасно
Мінрегіон
в) розроблення планів заходів з реалізації Законів;
Травень 2015 р.
НАДС, Мін’юст,
Не виконаМінрегіон
но1
г) затвердження планів заходів з реалізації Законів.
Червень 2015 р.
КМ
Не виконано
Завдання №8.
Створення ефективної системи виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Розроблення методичних рекомендацій щодо виявлення, запобігання та врегулювання Грудень 2015 р.
НАЗК
Невчасно
конфлікту інтересів
2. Створення на офіційному веб-сайті НАЗК окремого розділу з питань запобігання конфлікту Грудень 2015 р.
НАЗК
Невчасно
інтересів з доступними інформаційними матеріалами та можливістю звернення за консультаціями з використанням засобів електронного зв’язку.
3. Організація проведення на періодичній основі тренінгів для уповноважених підрозділів Відп. до плану
НАЗК
Вчасно
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції щодо конфлікту інтересів. робіт, але не рідше одного разу
на рік
4. Проведення інформаційних кампаній з метою роз’яснення інституту конфлікту інтересів та Відп. до плану
НАЗК
Вчасно
пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на виконання функцій держави або робіт, але не рідмісцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб.
ше одного разу
на рік

Створення доброчесної публічної служби
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5. Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення моніторингу 2016-2017 роки
дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності
осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах.
6. Забезпечення виявлення проблем практичного застосування законодавства щодо запобі- 2016-2017 роки
гання та врегулювання конфлікту інтересів та підготовки відповідних методичних рекомендацій або в разі потреби – пропозицій щодо внесення змін до законодавства.
7. Розроблення та впровадження механізму моніторингу дотримання особами, уповноваже- 2015-2016 роки
ними на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, обмежень після припинення діяльності, пов’язаної із виконанням цих функцій.
Завдання №9.
Створення ефективної системи фінансового контролю
Строк
№
Опис заходу
виконання
1. Забезпечення запровадження в тестовому режимі розділу на офіційному веб-сайті НАЗК, Липень – грудень
що дає можливість подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій дер2015 р.
жави або місцевого самоврядування, шляхом її заповнення на веб-сайті НАЗК.
2. Забезпечення запровадження Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноваже- Грудень 2015 р.
них на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та його передачі від
Мін’юсту до НАЗК, а також оприлюднення відповідної інформації та надання доступу до неї
згідно із законом.
3. Затвердження:
а) форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого Липень – листосамоврядування, а також рекомендацій щодо здійснення декларування;
пад 2015 р.
б) порядку проведення контролю та перевірки декларації особи, уповноваженої на вико- Липень – листонання функцій держави або місцевого самоврядування;
пад 2015 р.
в) порядку інформування НАЗК про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерези- Липень – листодента, а також про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування;
пад 2015 р.
г) порядку проведення моніторингу способу життя суб’єктів декларування;
Лютий 2016 р.
ґ) методичних рекомендацій щодо виконання вимог Закону «Про запобігання корупції» в Червень – листочастині подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцепад 2015 р.
вого самоврядування.
4. Проведення інформаційної кампанії щодо нового порядку подання декларації особи, упо- Листопад – грувноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також забездень 2015 р.
печення поширення методичних рекомендацій серед суб’єктів декларування, зокрема шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах державних органів, органів влади АРК, ОМС.

Вчасно

Вчасно

Не виконано

Стан виконання
Невчасно

Невчасно

Невчасно
Невчасно
Невчасно
Невчасно
Не виконано
Невчасно

НАЗК, ЦОВВ

НАЗК

НАЗК

Відповідальний
суб’єкт
НАЗК

НАЗК, Мін’юст

НАЗК, Мін’юст
НАЗК
НАЗК
НАЗК
НАЗК

НАЗК, Держкомтелерадіо
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1

Насправді, назвати роботу у цій сфері інформаційними кампаніями навряд чи можна. Окремі із зазначених інституцій (наприклад, НАЗК) взагалі нічого в цій сфері не робило.

Завдання №10.
Запровадження механізмів дотримання етичних стандартів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Затвердження загальних правил поведінки державних службовців та посадових осіб місце- Грудень 2015 р.
НАЗК
Невчасно
вого самоврядування.
2. Підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення галузевих кодексів чи стандартів Грудень 2015 р.
НАЗК
Не виконапрофесійної етики.
но
Завдання №11.
Проведення перевірок на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Розроблення проекту закону щодо регулювання порядку проведення перевірки на добро- Липень 2015 р.
Мін’юст, НАБ
Не виконачесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядуванно
ня.
2. Проведення громадського обговорення проекту закону та забезпечення проведення його Вересень 2015 р.
Мін’юст, НАБ
Не виконаміжнародної експертизи.
но
3. Сприяння прийняттю закону ВР.
Грудень 2015 р.
Мін’юст, НАБ
Не виконано
Завдання №12.
Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач)
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Створення на офіційному веб-сайті НАЗК розділу для повідомлень про корупцію з інформа- Жовтень 2015 р.
НАЗК
Невчасно
цією щодо гарантій державного захисту викривачів.
2. Підготовка методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про ко- Грудень 2015 р.
НАЗК
Невчасно
рупцію, внесеними викривачами.
3. Забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, зокрема через спеці- Січень 2016 р.
Органи державної Невчасно
альні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.
влади та ОМС
4. Проведення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, щорічно- 2016 – 2017 роки
НАЗК
Не виконаго аналізу та перегляду державної політики у цій сфері.
но
5. Організація проведення тренінгів для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з Не рідше одного
НАЗК
Вчасно
питань запобігання та виявлення корупції щодо організації роботи з повідомленнями виразу на рік
кривачів про корупцію.
6. Проведення інформаційних кампаній з метою розширення практики внесення викривачами Не рідше одного НАЗК, НАБ, ДержВчасно1
повідомлень про корупцію.
разу на рік
комтелерадіо
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Завдання №14.
Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування на основі результатів
аналізу корупційних ризиків
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Запровадження виконання антикорупційних програм в органах виконавчої влади відповідно до Закону «Про запобігання корупції»:
а) затвердження:
– методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності державних органів та органів Листопад 2015 р.
НАЗК
Невчасно
місцевого самоврядування і рекомендацій щодо усунення типових корупційних ризиків;
– методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм і типових антико- Листопад 2015 р.
НАЗК
Невчасно
рупційних програм органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
б) забезпечення затвердження антикорупційних програм у центральних та місцевих орга- Щороку до 1 бе- НАЗК, центральні Невчасно
нах виконавчої влади;
резня
та місцеві ОВВ
в) організація надання методичної допомоги, в тому числі шляхом оперативного надання Грудень 2015 р. –
НАЗК
Невчасно
роз’яснень найбільш типових проблем, що виникають під час підготовки антикорупційних лютий 2016 р.
програм;

Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади

7. Проведення дослідження щодо можливого заохочення внесення повідомлень про коруп- Грудень 2016 р. НАЗК, НАБ, ДержВчасно
цію, посилення захисту викривачів та підготовка пропозиції.
комтелерадіо
Завдання №13.
Забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із законодавством щодо доброчесності на публічній службі
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Підготовка методичних матеріалів та організація проведення цільових тренінгів для служ- Серпень – груНАЗК, НАДС
Невчасно
бовців державних органів, органів влади АРК, посадових осіб місцевого самоврядування
день 2015 р.
щодо вимог антикорупційного законодавства
2. Забезпечення організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з питань, 2016-2017 роки
НАЗК, НАДС
Невчасно
пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автовідповідно до
номної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування на постійній основі
планів заходів
3. Подання пропозицій щодо запровадження електронної системи оцінювання рівня знання Грудень 2016 р.
НАЗК, НАДС,
Не виконаантикорупційного законодавства особами, уповноваженими на виконання функцій держаДАЕУ
но
ви або місцевого самоврядування
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2016-2017 роки

– проведення пілотного спеціального навчального курсу;

Не виконано
Не виконано

Невчасно

Стан виконання

Не виконано

Невчасно

Вчасно

Вчасно

Вчасно

НАЗК, Міноборони, НАБ, СБУ,
Апарат РНБО
НАЗК, Міноборони, НАБ, СБУ,
Апарат РНБО
НАЗК, Міноборони, НАБ, СБУ,
Апарат РНБО
НАЗК, ЦОВВ

е) проведення перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції у Міноборо- Березень 2016 р.
ни, Міненерговугіллі, МОЗ, Мінприроди, Мінагрополітики, МОН;
є) подання за результатами аналізу світового досвіду діяльності інституту генеральних ін- Березень 2017 р.
НАЗК, Мін’юст
спекторів пропозицій щодо запровадження посад уповноважених осіб НАЗК в ЦОВВ або
на державних підприємствах, діяльність яких пов’язана із високими ризиками корупції (в
межах граничної чисельності працівників таких органів та підприємств).
Завдання №15.
Усунення передумов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністративних процедур
Строк
Відповідальний
№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
1. Сприяння прийняттю та реалізації законів про адміністративну процедуру та про адміні- Жовтень 2015 р. Мін’юст, Мінекостративний збір, у зв’язку з чим:
номрозвитку
а) подання до КМ проектів законів «Про адміністративну процедуру» та «Про адміністра- Червень 2015 р.
Мін’юст, Мінекотивний збір»;
номрозвитку
б) сприяння прийняттю ВР законів «Про адміністративну процедуру» та «Про адміністра- Серпень 2015 р.
Мін’юст, Мінекотивний збір»;
номрозвитку
в) подання до КМ план заходів з реалізації законів «Про адміністративну процедуру» та Серпень – вереМін’юст, Мінеко«Про адміністративний збір»;
сень 2015 р.
номрозвитку

Травень – червень 2016 р.

– підготовка навчальних матеріалів для проведення спеціального навчального курсу;

Не виконано

Мін’юст

– затвердження на основі результатів аналізу ефективності проведення антикорупційної Червень 2015 р.
експертизи нової редакції методології проведення антикорупційної експертизи та забезпечення її періодичного перегляду;
– запровадження проведення спеціального навчального курсу з питань проведення анти- Вересень 2015 р.
корупційної експертизи;
д) впровадження спеціального навчального курсу з питань запобігання і протидії корупції у
секторі безпеки та оборони:
– розроблення програми спеціального навчального курсу з питань запобігання і протидії Травень 2016 р.
корупції для працівників сектору безпеки та оборони;

Не виконано
Невчасно

Невчасно

Мін’юст, НАЗК

НАЗК

Листопад – грудень 2015 р.

г) проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)
із запобігання і виявлення корупції щодо аналізу корупційних ризиків та підготовки антикорупційних програм;
ґ) підвищення ефективності проведення антикорупційної експертизи:
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Мін’юст, Мінекономрозвитку
КМ

Не виконано

МінекономрозвитВчасно
ку, інші центральні
та місцеві ОВВ
б) визначення за результатами реалізації пілотних проектів доцільності передачі органам Вересень 2015 р. Мін’юст, МВС, інші Невчасно /
місцевого самоврядування повноважень з надання базових адміністративних послуг, зоцентральні та міс- Частково
крема щодо реєстрації місця проживання та видачі документів, що посвідчують особу, рецеві ОВВ
єстрації суб’єктів господарювання та прав на нерухоме майно, реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія.
Завдання №16.
Посилення спроможності протидіяти корупції на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50
відсотків)
Строк
Відповідальний Стан вико№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
нання
1. Забезпечення:
а) затвердження антикорупційних програм та призначення уповноважених осіб на державЩороку до 1
відповідні ЦОВВ
Невчасно
них підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50
квітня
відсотків) відповідно до Закону «Про запобігання корупції»;
б) надання методичної допомоги у затвердженні антикорупційних програм на державних,
Починаючи з
НАЗК
Невчасно
комунальних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка пере- грудня 2015 р.
вищує 50 відсотків)
в) проведення перевірки (під час перевірки відповідних органів виконавчої влади або ор- 2016-2017 роки
НАЗК із залученВчасно
ганів місцевого самоврядування) дотримання Закону «Про запобігання корупції» в частині
ням інших ЦОВВ
затвердження та виконання антикорупційних програм на державних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна частка перевищує 50 відсотків);
2. Забезпечення запровадження в Україні стандартів та рекомендацій Організації економічної співпраці та розвитку з корпоративного управління на державних підприємствах, з цією
метою:
а) подання до КМ пропозицій щодо плану дій із запровадження в Україні стандартів та ре- Липень 2015 р. Мінекономрозвит- Невчасно
комендацій Організації економічної співпраці та розвитку з корпоративного управління на
ку, Мін’юст
державних підприємствах;
б) затвердження плану дій;
Серпень 2015 р.
КМ
Невчасно
в) забезпечення виконання плану дій;
Відп. до строків, Мінекономрозвит- Невчасно
визн. плані заку, інші органи
ходів

г) забезпечення затвердження планів заходів з реалізації законів «Про адміністративну Жовтень 2015 р.
процедуру» та «Про адміністративний збір».
2. Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних чинників у адміністративних 2015-2016 роки
процедурах, зокрема забезпечення:
а) розвитку інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних послуг;
2015-2016 роки
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Січень 2016 р.

3. Забезпечення моніторингу реалізації Закону «Про внесення змін до Закону України «Про
здійснення державних закупівель» (щодо удосконалення системи державних закупівель
та електронних закупівель)» після його прийняття із створенням робочої групи за участю
громадськості та представників приватного сектору; підготовка пропозицій щодо внесення
змін до законодавства чи коригування правозастосування (створення робочої групи – протягом місяця з дня набрання чинності Законом; подання звітів – один раз на півріччя з дня
набрання чинності Законом).
4. Забезпечення здійснення короткострокових заходів, передбачених «дорожньою картою»
2017 рік
щодо імплементації положень Директив ЄС у сфері державних закупівель.
5. Забезпечення оприлюднення договорів (змін до них) про закупівлі, зокрема інформації про Червень 2016 р.
виконання договорів та кінцевих вигодонабувачів юридичних осіб – учасників процедури
закупівлі, у тому числі у формі відкритих даних.

б) забезпечення запровадження процедури електронних державних закупівель.

Завдання №17.
Усунення корупційних чинників у процедурах державних закупівель
Строк
№
Опис заходу
виконання
1. Забезпечення доопрацювання проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про Червень 2015 р.
здійснення державних закупівель» (щодо удосконалення системи державних закупівель та
електронних закупівель)» з урахуванням пропозицій громадськості та сприяння його прийняттю ВР.
2. Вжиття заходів щодо забезпечення реалізації Закону «Про внесення змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель)» після його прийняття:
а) подання до КМ відповідних проектів актів КМ;
Серпень 2015 р.

Запобігання корупції у сфері державних закупівель

3. Внесення змін до законодавства в частині поширення на посадових (службових) осіб на
державних, комунальних підприємствах, у господарських товариствах (у яких державна
частка перевищує 50 відсотків) вимог Закону «Про запобігання корупції» щодо запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю, з цією метою:
а) проведення аналізу світового досвіду, розроблення відповідного законопроекту та по- Жовтень 2015 р.
дання його до КМ;
б) сприяння прийняттю закону ВР.
Лютий 2016 р.
4. Створення відкритого для публічного доступу реєстру державних підприємств, господар- Грудень 2015 р.
ських товариств (у яких державна частка перевищує 50 відсотків) з інформацією про кінцевих вигодонабувачів, результати діяльності підприємств.
Невчасно
Не виконано

НАЗК, Мін’юст
ФДМУ

Мінекономрозвитку
Мінекономрозвитку

Мінекономрозвитку, Мін’юст, АМК
Мінекономрозвитку
Мінекономрозвитку

Вчасно

Вчасно

Вчасно

Вчасно

Вчасно

Невчасно

Відповідальний Стан викосуб’єкт
нання
Мінекономрозвит- Невчасно
ку

Невчасно

НАЗК, Мін’юст

340
Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

3.

2.

1.

№

Невчасно

Невчасно

Невчасно

Мінекономрозвитку, НАЗК

Липень – грудень Мінекономрозвит2015 р., надалі –
ку, НАЗК
щороку
Липень – грудень НАЗК, Мінеконом2015 р., надалі –
розвитку, НАБ,
щороку
ГПУ, СБУ, Національна школа
суддів

Червень 2016 р.

Завдання №18.
Усунення корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції
Строк
Відповідальний Стан викоОпис заходу
виконання
суб’єкт
нання
Забезпечення розроблення, прийняття та реалізації стратегії реформування сектору юстиції до 2019 року за сприяння проекту «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні», який
реалізується за фінансової підтримки ЄС, у зв’язку з цим:
а) підготовка проекту стратегії реформування сектору юстиції до 2019 року, який перед- Травень – черМін’юст
Вчасно
бачатиме узгоджений комплекс заходів з реформування судової системи, органів прокуравень 2015 р.
тури та інших органів кримінальної юстиції, зокрема МВС, покращення доступу до правосуддя;
б) подання проекту стратегії Президентові України та забезпечення його громадського об- Червень – липень
Мін’юст
Вчасно
говорення;
2015 р.
в) підготовка проекту державної програми з реалізації стратегії реформування сектору юс- Протягом 2 міс
Мін’юст
Вчасно
тиції до 2019 року та подання його до КМ.
після схвалення
стратегії
Організація навчання суддів та працівників апарату судів з питань дотримання вимог антиПочинаючи з
Національна шко- Невчасно
корупційного законодавства на періодичній основі.
липня 2015 р.
ла суддів, НАЗК
Забезпечення проведення дослідження щодо дотримання суддями антикорупційного за- Червень 2017 р. НАЗК, Рада суддів Не виконаконодавства, основних корупційних ризиків у всіх формах судочинства.
України
но

Запобігання корупції у судовій системі та органах кримінальної юстиції

6. Підготовка методичних рекомендацій щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних
ризиків під час здійснення державних закупівель. Створення офіційного веб-сайту з розміщенням на ньому інформаційних матеріалів із зазначеної тематики та забезпечення можливості отримання консультацій у режимі реального часу через веб-сайт або електронною
поштою.
7. Проведення тренінгів для осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення
корупції щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель
8. Проведення тренінгів для детективів Національного антикорупційного бюро, слідчих МВС,
прокурорів, суддів щодо особливостей виявлення, розслідування та судового розгляду
справ стосовно зловживань у сфері державних закупівель.
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4. Подання пропозицій щодо застосування «пактів доброчесності», зокрема в інфраструк- Травень 2016 р.
турних проектах або інших проектах, що передбачають значні бюджетні витрати, шляхом
формування тристороннього (уряд, бізнесу, громадськості) механізму контролю за плануванням та реалізацією таких проектів, цільового та ефективного витрачання відповідних
коштів.
5. Забезпечення проведення моніторингу реалізації Закону «Про внесення змін до деяких Березень 2016 р.
законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб
та публічних діячів»; подання пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері.

3.

2.

1.

№

Завдання №19.
Імплементація стратегії подолання корупції у приватному секторі
Строк
Опис заходу
виконання
Затвердження типової антикорупційної програми юридичної особи та методичних рекомен- Січень 2016 р.
дацій щодо запобігання корупції у приватному секторі.
Створення спільної робочої групи з представників НАЗК та представників бізнесу з метою Жовтень 2015 р.
здійснення співпраці та спільне вжиття заходів щодо:
а) проведення кампанії, спрямованої на інформування представників бізнесу про вимоги Листопад – грунового Закону «Про запобігання корупції»;
день 2015 р.
б) підготовки пропозицій до стратегії, яка матиме на меті імплементацію антикорупційних Грудень 2015 р. –
стандартів приватним сектором;
березень 2016 р.
в) поширення інформації про антикорупційне законодавство, практику його застосування
Кожен місяць
(відповідно до плану, але не рідше одного разу на місяць);
г) створення спеціальних програм, спрямованих на забезпечення доступу підприємців до Березень – линеобхідної інформації, зокрема про адміністративні процедури, права і обов’язки підприпень 2016 р.
ємців, формування «нульової толерантності» до корупції, заохочення інформування про
факти корупції.
Забезпечення проведення тренінгів для уповноважених з антикорупційних програм осіб.
Не менш як двічі
на рік

Запобігання корупції у приватному секторі

Невчасно

Невчасно

Невчасно

Невчасно

Невчасно

Стан виконання
Невчасно

НАЗК, Мін’юст,
Держфінмоніторинг

Не виконано

НАЗК, бізнес-ом- Виконуєтьбудсмен, Мінеко- ся
номрозвитку
НАЗК, Мінеконом- Не виконарозвитку, бізнесно
омбудсмен

НАЗК, бізнес-омбудсмен

НАЗК, бізнес-омбудсмен
НАЗК, бізнес-омбудсмен
НАЗК, бізнес-омбудсмен
НАЗК

Відповідальний
суб’єкт
НАЗК

342
Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики

3.

2.

1.

№

Завдання №20.
Зменшення можливостей для корупції шляхом підвищення прозорості прийняття рішень та надання доступу до інформації
Строк
Відповідальний Стан викоОпис заходу
виконання
суб’єкт
нання
Запровадження в Україні стандартів відкритих даних (визначення переліку наборів даних,
придатних для подальшої автоматизованої обробки, в тому числі стосовно суспільно важливої інформації (інформація про державні закупівлі, декларації осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, дані Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного реєстру об’єктів державної
власності, Державного реєстру телерадіоорганізацій тощо) та їх оприлюднення органами
влади):
а) сприяння прийняттю ВР закону щодо доступу до публічної інформації у формі відкритих Грудень 2015 р. Мін’юст, Мінрегіон,
Вчасно
даних (реєстраційний номер 2171 від 19 лютого 2015 р.);
ДАЕУ,
Держкомтелерадіо, Держстат,
Держспецзв’язку
б) подання до КМ проекту акта, що визначатиме засади оприлюднення в Інтернеті урядо- 9 липня 2015 р.
Мінрегіон, ДАЕУ,
Вчасно
вих відкритих даних (протягом трьох місяців після прийняття закону щодо доступу до інфорДержкомтелемації у формі відкритих даних);
радіо, Держстат,
Держспецзв’язку
в) створення єдиного державного веб-порталу відкритих даних та забезпечення його функ- 9 січня 2016 р.
Мінрегіон, ДАЕУ,
Вчасно
ціонування (протягом дев’яти місяців після прийняття закону щодо доступу до інформації у
Держкомтелеформі відкритих даних).
радіо, Держстат,
Держспецзв’язку
Вжиття заходів щодо реалізації Закону «Про відкритість використання публічних коштів»,
зокрема забезпечення:
а) затвердження порядку адміністрування єдиного веб-порталу використання публічних ко- Серпень 2015 р. Мінфін, Мінрегіон,
Вчасно
штів та визначення суб’єкта, уповноваженого адмініструвати єдиний веб-портал викорисДАЕУ, Мінфін,
тання публічних коштів, у зв’язку з чим подання проекту акта до КМ;
Мінсоцполітики,
Мін’юст
б) cтворення та функціонування єдиного державного веб-порталу використання публічних Березень 2016 р. має бути визначеВчасно
коштів.
ний КМ
Вивчення питання підвищення прозорості діяльності КМ, зокрема шляхом попереднього Червень 2015 р.
Мін’юст
Невчасно
оприлюднення проектів рішень КМ та подання пропозицій за результатами вивчення питання.

Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації
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Завдання №1.
Удосконалення законодавства щодо виявлення, розслідування корупційних злочинів та конфіскації злочинних активів
Строк
Відповідальний
№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
1. Забезпечення внесення змін до законодавства щодо удосконалення режиму спеціальної
конфіскації, зокрема імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 р. 2014/42/EU про арешт
та конфіскацію предметів злочинної діяльності та доходів від неї в ЄС, усунення суперечностей у КК України щодо застосування спеціальної конфіскації, повернення в Україну активів, які є предметом злочинної діяльності або набуті внаслідок такої діяльності:

III. ПОКАРАННЯ ЗА КОРУПЦІЮ

4. Проведення аналізу доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інфор- Березень 2016 р.
ЦОВВ
мацію, подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення доступу (у тому
числі шляхом здешевлення).
5. Подання до КМ проекту закону про прозорість видобувних галузей, яким передбачити по15 листопада
Міненерговугілля,
рядок розкриття інформації про внесення платежів до державного і місцевого бюджетів
2015 р.
Мінприроди, Мінсуб’єктами господарювання, що мають право на видобуток корисних копалин або викофін, Мінекономристання природних ресурсів і доходів, пов’язаних з розробкою національних природних
розвитку
ресурсів, які отримує держава, а також надання іншої інформації для підготовки щорічних
звітів відповідно до вимог Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI).
6. Забезпечення участі України у міжнародних ініціативах прозорості та імплементації стандартів міжнародних ініціатив, зокрема:
а) щорічна підготовка та оприлюднення звіту про платежі компаній та доходи держави від Щороку (почина- Міненерговугілля,
видобувних галузей відповідно до Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей ючи з 2015 р.) в Мінприроди, Мін(EITI);
жовтні
фін, Мінекономрозвитку
б) імплементація Стандарту Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI);
2016 рік
Міненерговугілля,
Мінприроди, Мінфін, Мінекономрозвитку
в) реалізація проектів у рамках Програми Ініціативи із прозорості у будівельній галузі
Відповідно до
Укравтодор
(CoST);
вст. строків
г) подання до КМ пропозицій щодо розширення участі України в Ініціативі із прозорості у Червень 2015 р. Мінінфраструктубудівельній галузі (CoST).
ри, ЦОВВ
7. Проведення аналізу практики застосування Закону «Про доступ до публічної інформації», Травень – листоМін’юст, омбудпідготовка пропозицій щодо внесення змін до законодавства, зокрема з урахуванням необпад 2015 р.
смен, ВАСУ
хідності утворення (визначення) незалежного органу щодо нагляду за дотриманням положень Закону.

Стан виконання

Невчасно /
частково
Не виконано

Вчасно

Невчасно

Невчасно

Не
виконано

Невчасно
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Вересень 2015 р.

Мін’юст, НАЗК,
Вчасно
НАБ
Мін’юст, НАЗК,
Вчасно
НАБ
Мін’юст, НАБ, ГПУ Не виконано

б) сприяння прийняттю закону ВР, зокрема проведення засідання за круглим столом з чле- Грудень 2015 р.
нами профільного комітету ВР;
в) забезпечення розроблення методичних матеріалів щодо розшуку, арешту, конфіскації Лютий 2016 р.
доходів від корупційних злочинів, їх повернення в Україну, здійснення міжнародної співпраці із зазначених питань;
г) забезпечення проведення для працівників органів системи кримінальної юстиції спеці- Березень 2016 р.
Мін’юст, НАБ,
Вчасно
альних тренінгів з питань ефективного розшуку, арешту, конфіскації доходів від корупційГПУ, Національна
них злочинів, їх повернення в Україну, здійснення міжнародної співпраці.
школа суддів
2. Прийняття нових правил здійснення ефективного управління коштами та майном, на які
накладено арешт у кримінальному провадженні:
а) подання проекту закону до КМ;
Жовтень 2015 р. МінекономрозвитВчасно
ку, Мін’юст, НАЗК,
МВС, Мінфін, НАБ
б) сприяння прийняттю закону ВР;
Грудень 2015 р. МінекономрозвитВчасно
ку, Мін’юст, НАЗК,
МВС, Мінфін, НАБ
в) подання проекту плану заходів з реалізації закону до КМ (протягом 3 місяців після приДо 10 лютого
МінекономрозвитВчасно
йняття Закону).
2016 р.
ку, Мін’юст, НАЗК,
МВС, Мінфін, НАБ
3. Створення ДБР як органу, що здійснює заходи у сфері протидії корупції (крім тих, що належать до компетенції НАБ), у сфері протидії організованій злочинності та має право ведення досудових розслідувань злочинів у зазначених сферах, а також право досудового
розслідування особливо тяжких злочинів та злочинів, вчинених працівниками органів правопорядку):
а) сприяння прийняттю ВР Закону «Про Державне бюро розслідувань» (№2114 від 12 лю- Червень 2015 р.
Мін’юст, МВС
Невчасно
того 2015 р.);
б) подання до КМ плану заходів з реалізації Закону «Про Державне бюро розслідувань» та
До 29 травня
Мін’юст, МВС,
Невчасно
створення відповідної міжвідомчої робочої групи (протягом 3 місяців з дня набрання чин2016 р.
Мінфін
ності Законом);
в) забезпечення виконання плану заходів з реалізації Закону «Про Державне бюро розслі- Відп. до строків,
КМ, міжвідомча
Невчасно
дувань» та створення ДБР.
визн. у плані заробоча група
ходів
4. Забезпечення ефективного виконання вимог законодавства щодо застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру:
а) проведення аналізу практики застосування положень КК і КПК України;
Липень – вереМін’юст, НАЗК,
Не виконасень 2015 р.
НАБ, ГПУ
но

а) подання проекту закону до КМ;
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Мін’юст, НАЗК,
НАБ, ГПУ
Мін’юст, НАЗК,
НАБ, ГПУ
НАЗК, Мін’юст,
НАБ, ГПУ, Національна школа
суддів
НАЗК, Мін’юст,
НАБ, ГПУ

1

№

У 2015–2018 роках було проведено лише одне таке дослідження. Відтак, про виявлення якоїсь динаміки у сприйнятті населенням корупції не може бути й мови.

Опис заходу

Строк
Відповідальний
виконання
суб’єкт
1. Проведення у 2015, 2016 і 2017 роках опитування населення з метою виявлення динаміки Щороку в березні 2015 р. – Мін’юст,
у сприйнятті корупції
надалі – НАЗК

Завдання №1.
Зміна суспільних уявлень про корупцію

IV. ФОРМУВАННЯ НЕГАТИВНОГО СТАВЛЕННЯ ДО КОРУПЦІЇ

5. Проведення аналізу законодавства України та практики його застосування в частині від- Червень 2016 р.
повідності Конвенції Організації економічної співпраці та розвитку про боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб у міжнародних комерційних операціях та стандартам
Робочої групи Організації економічної співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в
міжнародних комерційних операціях.
6. Опрацювання за результатами аналізу питання щодо приєднання України до Конвенції Ор- Грудень 2016 р.
НАЗК, Мін’юст,
ганізації економічної співпраці та розвитку про боротьбу з хабарництвом іноземних посаНАБ, ГПУ
дових осіб у міжнародних комерційних операціях та Робочої групи Організації економічної
співпраці та розвитку з боротьби з хабарництвом в міжнародних комерційних операціях.
7. Проведення дослідження щодо корупціогенних чинників під час застосування КК і КПК Укра2016 рік
НАЗК, Мін’юст,
їни, проведення їх антикорупційної експертизи. Підготовка за результатами дослідження
НАБ, ГПУ
звіту з пропозиціями та проектів відповідних нормативно-правових актів.
Завдання №2.
Удосконалення обліку фізичних та юридичних осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні правопорушення
Строк
Відповідальний
№
Опис заходу
виконання
суб’єкт
1. Забезпечення внесення змін до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні Грудень 2015 р. –
НАЗК, Мін’юст
або пов’язані з корупцією правопорушення, з метою обліку юридичних осіб та забезпеченсічень 2016 р.
ня передачі функцій з його ведення від Мін’юсту до НАЗК

б) підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства та практики його застосуван- Вересень – лисня відповідно до міжнародних стандартів;
топад 2015 р.
в) забезпечення розроблення методичних матеріалів щодо застосування заходів кримі- Листопад – грунально-правового характеру до юридичних осіб;
день 2015 р.
г) проведення тренінгів для працівників правоохоронних органів та суддів, а також пред- Грудень 2015 р. –
ставників бізнесу щодо застосування заходів кримінально-правового характеру до юри- вересень 2017 р.
дичних осіб.

Стан виконання
Не виконано1

Стан виконання
Невчасно

Не виконано

Вчасно

Не виконано

Не виконано
Не виконано
Не виконано
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2. Прийняття у співпраці з інститутами громадянського суспільства плану заходів щодо
Липень – грудень
комплексного розв’язання проблеми толерантного ставлення населення до корупції, орі2015 р.
єнтованого на різні соціальні та вікові групи
3. Забезпечення:
а) регулярного проведення інформаційних кампаній, спрямованих на формування у насеВідп. до затв.
лення несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми;
плану роботи
б) проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості
Відп. до затв.
населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав і свобод, механізму їх
плану роботи
реалізації та правових способів захисту;
в) роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються в державі,
Відп. до затв.
положень законодавства про запобігання та протидію корупції, зокрема в частині визнаплану роботи
чення видів та форм корупційної поведінки, щодо моделей правильної поведінки в ситуаціях з можливими корупційними ризиками;
г) проведення заходів, спрямованих на заохочення повідомлення спеціально уповноважеЩороку
ним суб’єктам у сфері протидії корупції про факти вчинення корупційних правопорушень.
4. Сприяння запровадженню в загальноосвітніх навчальних закладах вивчення питань,
пов’язаних з корупцією, її небезпекою та відповідальністю за корупцію, а також проведення тренінгів з питань антикорупційного законодавства для працівників таких закладів:
а) проведення дослідження з метою визначення, з якого віку і в якому обсязі доцільно
Травень – грувключати в навчальні програми в загальноосвітніх навчальних закладах надання інфордень 2015 р.
мації щодо корупції;
б) підготовка методичних матеріалів для проведення тренінгів для працівників загальноЛютий 2016 р.
освітніх навчальних закладів;
в) проведення для працівників загальноосвітніх навчальних закладів тренінгів з питань
Лютий – травень
антикорупційного законодавства;
2016 р.
г) запровадження вивчення в загальноосвітніх навчальних закладах антикорупційного за- З вересня 2016 р.
конодавства.
Невчасно /
частково
Невчасно /
частково

НАЗК

Не виконано

Не виконано
Виконано

НАЗК, НАБ

МОН, Мін’юст,
НАЗК
МОН, Мін’юст,
НАЗК
МОН, Мін’юст,
НАЗК
МОН

Невчасно /
частково
Невчасно /
частково

Невчасно /
частково

НАЗК, Мін’юст,
Держкомтелерадіо, НАБ

Мін’юст

Не виконано

НАЗК
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Не виконано

Не виконано

Не виконано

Виконано невчасно

Виконано невчасно

Виконано

Виконано
Виконано

Виконано

Виконано невчасно

Виконано невчасно

Стан виконання

Додаток 2

1
У діючій Коаліційній угоді не уточнюється, які саме суб’єкти відповідають за реалізацію того чи іншого заходу. Відтак, щоб його визначити в кожному конкретному випадку, слід
визначати суб’єкта (суб’єктів), до компетенції якого (яких) належить відповідне повноваження.

3.

2.

№
1.

Стан виконання антикорупційних заходів, передбачених
Угодою про коаліцію депутатських фракцій у Верховній Раді України
восьмого скликання «ЄВРОПЕЙСЬКА УКРАЇНА»1
Опис заходу
Строк виконання
Забезпечення діяльності НАБ з січня 2015 року, зокрема:
І квартал
2015 року
– проведення відкритого конкурсного відбору на посаду директора згідно із Законом «Про Національне
антикорупційне бюро України»;
– встановлення оплати праці директора та працівників НАБ на рівні, що забезпечить незалежність
їхньої діяльності;
– передбачення у Державному бюджеті України на 2015 рік видатків, необхідних для утворення та
ефективної діяльності НАБ;
– запровадження механізмів стимулювання співпраці громадян із слідством, що проводиться НАБ;
– невідкладне внесення змін до Закону «Про Національне антикорупційне бюро України», зокрема, з
метою конкретизації кваліфікаційних вимог до працівників, процедури проведення конкурсу на зайняття
посад, підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, обмеження щодо прийняття на
роботу в НАБ осіб, які протягом останніх 5 років працювали в антикорупційних департаментах СБУ,
МВС України, ГПУ, визначення розміру оплати праці працівників;
– внесення змін до нового Закону «Про прокуратуру» щодо прокурорів, які відряджаються до НАБ;
визначення порядку взаємодії НАБ з іншими державними органами, зокрема з Державною службою
фінансового моніторингу України.
Утворення НАЗК, зокрема:
ІІ квартал
2015 року
– забезпечення проведення відкритого конкурсного відбору на посади членів НАЗК згідно із Законом
«Про запобігання корупції»;
– передбачення у Державному бюджеті України на 2015 рік видатків, необхідних для утворення та
ефективної діяльності НАЗК, у тому числі на створення електронної системи подання та оприлюднення
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
– запровадження проведення щорічного зовнішнього антикорупційного аудиту органів державної
влади.
Запровадження процедури перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя осіб,
ІІ квартал
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема:
2015 року
– прийняття закону «Про порядок проведення перевірки на доброчесність» та необхідних підзаконних
актів;
– зниження мінімальної межі декларування видатків особами, уповноваженими на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.
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Ліквідація корупційних схем у державному секторі.
Внесення до законодавства України комплексних змін з метою забезпечення прозорості
фінансування партій та виборчих кампаній згідно з рекомендаціями Групи держав Ради Європи проти
корупції (GRECO).
Внесення змін до законодавчих актів України з метою запровадження стандартів «відкритих
даних», що передбачають обов’язкове оприлюднення органами влади наборів даних, придатних для
подальшої автоматизованої обробки, зокрема стосовно суспільно важливої інформації1
Внесення змін до Закону «Про Державний земельний кадастр» з метою забезпечення через
мережу Інтернет вільного доступу до інформації про земельні ділянки, у тому числі про володільців
прав на них.
Забезпечення виконання положення законодавства щодо доступу через мережу Інтернет до
інформації про об’єкти прав на нерухомість та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
юридичних осіб.
Внесення змін до законодавчих актів України щодо утворення (визначення) незалежного органу
державного нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної інформації.
Законодавче встановлення заборони ОДВ та ОМС вимагати від фізичних та юридичних осіб
інформацію, якою держава вже володіє або яку ці особи надавали раніше.
І квартал
2015 року
І квартал
2015 року

І квартал
2015 року

ІІ квартал
2016 року

Постійно
ІІ квартал
2015 року

Виконано

Не виконано

Виконано невчасно

Виконано невчасно

Виконано

Не виконано
Виконано

1
Інформації про державні закупівлі, декларацій про майно і доходи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, даних Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, Єдиного реєстру об’єктів державної власності, Державного реєстру телерадіоорганізацій тощо.

9.

8.

7.

6.

4.
5.
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Додаток 3
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Стан виконання антикорупційних заходів, передбачених
Програмою діяльності Уряду, схваленою Парламентом 14 квітня 2016 року1
Опис заходу
Стан виконання
Виконано
Запровадження ефективної системи подання та оприлюднення декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
Виконано
Запровадження моніторингу доходів та витрат осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Виконано
Запобігання конфлікту інтересів в діяльності осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Виконано
Забезпечення діяльності НАЗК та НАБ.
Виконано
Забезпечення прозорості державних реєстрів та баз даних.
Виконано
Забезпечення фінансування політичних партій та виборчих кампаній.
Виконано
Забезпечення розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів.
Не виконано
Забезпечення ефективного контролю за дотриманням вимог законодавства
про доступ до публічної інформації.
Не виконано
Подальше скорочення кількості адміністративних послуг.
Виконано
Запровадження електронних технологій, сервісів відкритих даних для
мінімізації необхідності звернення громадян до державних органів.
Не виконано
Удосконалення та регламентація адміністративних процедур з належним
захистом прав громадян.
Не виконано
Підвищення ефективності роботи антикорупційних підрозділів, створених в
ОДВ та ОМС.
Виконано
Вдосконалення механізму антикорупційної експертизи проектів нормативноправових актів.
Не виконано
Запровадження на парламентських виборах пропорційної виборчої системи
з відкритими списками.
Не виконано
Забезпечення ефективної діяльності ДБР (складова реформи системи
органів правопорядку).

Нажаль, у Програмі діяльності Уряду, схваленій Парламентом 14 квітня 2016 року, не визначено ні суб’єктів, відповідальних
за реалізацію антикорупційних заходів, ні кінцевих термінів їх реалізації. Відтак, поки Уряд функціонує, встановити факт
порушення ним своїх обіцянок не можна «в принципі». Тому у наведеній нижче таблиці просто констатується факт виконання
чи невиконання того чи іншого заходу.
1
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Додаток 4
Стан виконання антикорупційних заходів,
передбачених Планом пріоритетних дій Уряду на 2016 рік,
затвердженим Урядом 27 травня 2016 року
Завдання №1.
Утворення та забезпечення ефективного функціонування Національного агентства з питань
запобігання корупції
№
Опис заходу
Строк
Відповідальний
Стан
виконання
суб’єкт
виконання
1. Матеріально-технічне забезпечення роботи II квартал
Мінфін, НАЗК
Виконано
НАЗК.
2. Формування апарату НАЗК, необхідного
II квартал
НАЗК
Виконано
для виконання його функцій.
3. Забезпечення доступу НАЗК до
III квартал
НАЗК, Адм.
інформаційних баз даних державних
Держспецзв’язку (за
Невчасно /
органів, органів влади АРК, ОМС.
участю відп. держ.
частково
органів)
4. Затвердження та оприлюднення нової
II квартал
НАЗК, Адм.
форми подання декларацій особами,
Держспецзв’язку
уповноваженими на виконання функцій
Виконано
держави або місцевого самоврядування, в
електронному вигляді.
5. Створення та забезпечення
III квартал
НАЗК
функціонування системи контролю за
встановленням обмежень і забезпечення
прозорості та підзвітності фінансування
Виконано
політичних партій і виборчих кампаній,
запровадження прямого державного
фінансування діяльності політичних партій.
Завдання №2.
Створення та забезпечення ефективного механізму виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів
№
Опис заходу
Строк
Відповідальний
Стан
виконання
суб’єкт
виконання
1. Проведення конкурсу з обрання Голови
III квартал Комісія з відб. Голови
НАВРУА.
НАВРУА, Секретаріат
Виконано
КМ
2. Формування штату, необхідного для
III квартал
НАВРУА
Невчасно
ефективного виконання функцій НАВРУА.
3. Створення та забезпечення
IV квартал
НАВРУА
функціонування Єдиного державного
Не виконано
реєстру активів, на які накладено арешт у
кримінальному провадженні.
Завдання №3.
Створення та забезпечення ефективного функціонування Державного бюро розслідувань
№
Опис заходу
Строк
Відповідальний
Стан
виконання
суб’єкт
виконання
1. Проведення конкурсу з обрання Директора
ДБР та його заступників.
2. Формування штату, необхідного для
ефективного виконання функцій ДБР.
3. Розроблення та подання КМ проектів НПА,
необхідних для початку діяльності ДБР.

III квартал

Конкурсна комісія

IV квартал

ДБР

III квартал

Мін’юст, МВС, за
участю НАБ та ГПУ

Невчасно
Невчасно
Не виконано
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Додаток 5

№
1.

2.

3.

4.

№
1.

2.

3.

4.

Стан виконання антикорупційних заходів,
передбачених Планом пріоритетних дій Уряду на 2017 рік,
затвердженим Урядом 3 квітня 2017 року
Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Опис заходу
Строк
Відповідальний
Стан
виконання
суб’єкт
виконання
Закупівля серверного обладнання
II квартал НАЗК, Мінфін,
Не виконано
для забезпечення функціонування
Казначейство
ЄДР декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування
Модернізація інформаційноII квартал НАЗК, Мінфін,
телекомунікаційної системи ЄДР
Казначейство
декларацій осіб, уповноважених на
Адміністрація
Не виконано
виконання функцій держави або
Держспецзв’язку
місцевого самоврядування
Отримання автоматизованого доступу до II квартал НАЗК, Мінфін,
державних реєстрів та баз даних
Казначейство,
Не виконано
Мін’юст, ДФС, МВС,
Мінсоцполітики та інші
Утворення відомчого Центру обробки
IV квартал НАЗК, Мінфін,
даних, розміщення серверів
Казначейство Адм.
Не виконано
Держспецзв’язку
Підвищення рівня стандартів доброчесності осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
та прирівняних до них осіб, а також громадськості
Опис заходу
Строк
Відповідальний
Стан
виконання
суб’єкт
виконання
Проведення аналізу практики
II квартал НАЗК, Мінфін,
застосування положень щодо конфлікту
Казначейство
інтересів, що містяться в Законі України
«Про запобігання корупції» та законах,
Не виконано
які регулюють статус і порядок діяльності
народних депутатів України та депутатів
місцевих рад
Проведення інформаційної кампанії
III-IV
НАЗК, Мінфін,
з метою ознайомлення з новим
квартали Казначейство
законодавством про конфлікт інтересів
Виконано
для народних депутатів України та
депутатів місцевих рад
Організація проведення на періодичній
протягом НАЗК, Мінфін,
основі тренінгів для уповноважених
року
Казначейство
Виконано
підрозділів щодо конфлікту інтересів
Забезпечення виявлення проблем
протягом НАЗК, Мінфін,
практичного застосування законодавства
року
Казначейство
щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів та підготовки
Виконано
відповідних методичних рекомендацій
або в разі потреби пропозицій щодо
внесення змін до законодавства
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№
1.

2.

3.
4.

5.
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Забезпечення ефективної загальної координації
та комунікаційної підтримки антикорупційної реформи
Опис заходу
Строк
Відповідальний
виконання
суб’єкт
Формування міжвідомчої робочої групи
II квартал СКМ
з питань координації антикорупційної
реформи
Затвердження регламенту та плану
II квартал СКМ
роботи робочої групи з питань
координації антикорупційної реформи,
проведення регулярних зустрічей
Розроблення та затвердження стратегії
II квартал СКМ, НАЗК
антикорупційних комунікацій
Розроблення комунікаційного плану
III квартал СКМ, НАЗК
КМ в рамках реалізації антикорупційної
реформи на 2017 рік
Розроблення та проведення пілотних
III-IV
СКМ
комунікаційних кампаній, спрямованих
квартали
на зниження толерантності до корупції в
суспільстві

Стан
виконання
Виконано

Виконано

Виконано
Виконано

Виконано

Забезпечення ефективної діяльності ДБР та НАВРУА
№

Опис заходу

1.

Забезпечення добору персоналу апарату
НАВРУА, поетапно не менш як на 90
відсотків та організація проведення
професійного навчання
Матеріально-технічне забезпечення,
обладнання робочих місць для не менш
як 90 відсотків персоналу апарату
НАВРУА
Здійснення заходів щодо приєднання
НАВРУА, до автоматизованих
інформаційних і довідкових систем,
реєстрів та банків даних, держателями
(адміністраторами) яких є державні
органи або органи місцевого
самоврядування
Забезпечення можливостей доступу
до джерел інформації, які перебувають
у розпорядженні установ з розшуку
майна, що функціонують у державах –
членах ЄС, а також спеціалізованих
міжнародних організацій, які провадять
діяльність у сфері виявлення, розшуку та
управління активами
Розроблення та забезпечення
прийняття підзаконних актів відповідно
до розпорядження Кабінету Міністрів
України від 14 грудня 2016 р. №1015

2.

3.

4.

5.

Строк
Відповідальний
виконання
суб’єкт
II-IV
НАВРУА
квартали

II-IV
квартали

НАВРУА

II-III
квартали

НАВРУА, а також ОДВ,
ОМС, які є адмін-ми
систем, реєстрів та
банків даних

II-IV
квартали

Стан
виконання
Частково

Частково

Частково

НАВРУА

Частково

II-III
квартали

НАВРУА,
Мінекономрозвитку,
Мінфін, Мін’юст,
Держаудитслужба,
Мінсоцполітики

Частково
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6.

7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Забезпечення формування Єдиного
державного реєстру активів, на які
накладено арешт у кримінальному
провадженні
Утворення Громадської ради при НАВРУА
Забезпечення виконання функцій
з виявлення та розшуку активів, на
які може бути накладено арешт у
кримінальному провадженні, створення
організаційно-правових передумов для
управління арештованим майном
Обрання Директора ДБР, його першого
заступника та заступника
Обрання керівників підрозділів
центрального апарату, внутрішнього
контролю та керівників територіальних
підрозділів ДБР
Розроблення та подання Уряду проекту
акта про порядок формування Ради
громадського контролю при ДБР та
положення про Раду громадського
контролю при ДБР
Організація проведення
психофізіологічного дослідження із
застосуванням поліграфа для кандидатів
на зайняття посад у ДБР
Організація матеріально-технічного
забезпечення ДБР

II-IV
квартали

НАВРУА

II квартал
IV квартал

НАВРУА
НАВРУА

Не виконано
Виконано

Виконано

II квартал
II-IV
квартали

IV квартал

Комісія з пров.
конкурсу, СКМ
Комісія з пров.
конкурсу, СКМ

Виконано

Не виконано

Мін’юст, СКМ
Не виконано

протягом
року

МОЗ, СКМ

протягом
року

ДБР,
Мінекономрозвитку,
Мінфін, ФДМУ,
Мін’юст, СКМ

Частково

Не виконано

Удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами
№
1.

2.

3.

Опис заходу
Удосконалення законодавчої основи
діяльності НАЗК в частині державного
контролю за партійними фінансами
Підготовка технічного завдання для
запровадження електронної системи
звітності політичних партій
Посилення адміністративної
відповідальності за правопорушення,
пов’язані з фінансуванням партій і
передвиборної агітації

Строк
Відповідальний
виконання
суб’єкт
III квартал НАЗК

Стан
виконання
Не виконано

III квартал

IV квартал

НАЗК, Адм.
Держспецзв’язку

Не виконано

НАЗК, Мін’юст
Не виконано

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
державної антикорупційної політики
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Додаток 6
Стан виконання антикорупційних заходів, передбачених Планом пріоритетних дій Уряду на
2018 рік, затвердженим Урядом 28 березня 2018 року
1. Забезпечення функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
№
Опис заходу
Строк виВідповідальний
Стан викоконання
суб’єкт
нання
1. Завершення модернізації інформаційно-те- листопад НАЗК, Адм.
лекомунікаційної системи ЄДР декларацій
Держспецзв’язку,
осіб, уповноважених на виконання функцій
Казначейство
Не виконано
держави або місцевого самоврядування, у
тому числі закупівля серверного обладнання для забезпечення її функціонування
2. Отримання автоматизованого доступу до
грудень НАЗК, Адм.
державних реєстрів та баз даних
Держспецзв’язку,
ДАЕУ, Мінфін, КазНе виконано
начейство, Мін’юст,
ДФС, МВС, Мінсоцпол., Держгеокадастр
3. Утворення відомчого центру обробки дагрудень НАЗК, Казначейство,
Не виконано
них, розміщення серверів
Адм. Держспецзв’язку
2. Підвищення рівня стандартів доброчесності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб, а також громадськості
1. Розроблення та подання до КМ законовересень НАЗК
проекту щодо удосконалення стандартів
доброчесності осіб, уповноважених на виНе виконано
конання функцій держави або місцевого
самоврядування, та прирівняних до них осіб
2. Популяризація стандартів доброчесності
протягом НАЗК
Не виконано
року
3. Розроблення та подання до КМ законопроквітень НАЗК
екту щодо посилення ролі уповноважених
Виконано
підрозділів (осіб) з питань запобігання та
виявлення корупції
4. Здійснення із залученням громадськості
травень ЦОВВ, інші державні
оцінки корупційних ризиків у діяльності дероргани (за згодою),
Частково
жавних органів
НАЗК
5. Забезпечення приведення антикорупційних вересень ЦОВВ, НАЗК
програм юридичних осіб державного сектоВиконано
ру економіки у відповідність з Типовою антикорупційною програмою юридичної особи
3. Забезпечення ефективної загальної координації та комунікаційної
підтримки антикорупційної реформи
1. Розроблення та подання до КМ проекту
листопад МІП, обласні держадрозпорядження КМ «Про затвердження
міністрації, ГПУ та
Виконано
плану заходів з реалізації Стратегії комуніНАБ (за згодою)
кацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік»
2. Проведення оцінювання ефективності анти- грудень МІП, інші ЦОВВ
корупційних комунікацій та використання
Не виконано
комунікаційних каналів у розрізі окремих
державних органів
4. Забезпечення ефективної діяльності ДБР та НАВРУА
1.

Завершення процесу забезпечення функціональної спроможності виконання НАВРУА,
покладених на нього функцій з виявлення,
розшуку та управління активами

протягом НАВРУА
року

Частково
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Розроблення та подання до КМ законопроекту щодо внесення змін до Закону «Про
Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами,
одержаними від корупційних та інших злочинів», а також деяких інших законів України
Розроблення та подання до КМ законопроекту щодо поширення з 2020 р. повноважень НАВРУА на активи, вартість яких
менш як 200 розмірів МЗП, а також на ті,
що підлягають стягненню за цивільними позовами фізичних та юридичних осіб, та на
забезпечення зберігання речових доказів у
кримінальних провадженнях
Розроблення та подання до КМ проекту
постанови Уряду про затвердження Порядку здійснення Національним агентством з
питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів, контролю за ефективністю
управління активами
Початок роботи Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні
Обрання керівників підрозділів центрального апарату, внутрішнього контролю та
керівників територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань
Організація матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань
Розроблення та подання до КМ проекту
постанови Кабінету Міністрів України про
умови оплати праці осіб, які працюють у
Державному бюро розслідувань за трудовим договором
Розроблення та подання до КМ проекту акта
про перелік інформаційних систем органів
державної влади, доступ до яких як користувач має Державне бюро розслідувань
Розроблення та подання до КМ проекту
акта про Порядок присвоєння спеціальних
звань начальницького складу Державного
бюро розслідувань та їх співвідношення з
іншими спеціальними, а також військовими
званнями і рангами державних службовців

червень

НАВРУА, НАДС,
Мін’юст
Не виконано

листопад НАВРУА, МВС,
Мін’юст, ГПУ (за згодою)
Не виконано

липень

НАВРУА, Мінекономрозвитку, Мінфін,
Мін’юст

листопад НАВРУА, ДСА
(за згодою), Адм.
Держспецзв’язку
вересень Комісія з проведення
конкурсу, СКМ
квітень

червень

ДБР, Мінекономрозвитку, Мінфін, ФДМУ,
Мін’юст, СКМ
ДБР, Мінсоцполітики,
Мінфін

Частково

Не виконано

Частково

Частково

Частково

жовтень

ДБР
Не виконано

жовтень

ДБР
Частково

5. Удосконалення системи державного контролю за партійними фінансами
1.

2.

Розроблення та подання до КМ законопроекту щодо внесення змін до Закону «Про
політичні партії в Україні» щодо впровадження електронної системи звітності політичних партій
Розроблення та подання до КМ законопроекту щодо внесення змін до деяких законів
України щодо удосконалення порядку притягнення до відповідальності за порушення
законодавства в частині фінансування та
подання звітності політичними партіями

вересень НАЗК Мін’юст
Виконано

квітень

НАЗК Мін’юст
Виконано

Додаток 7

8.

7.

6.

5.

4.

Закон, яким будуть створені правові засади лобіювання,
механізми контролю та відповідальності.

Закон, спрямований на виконання рекомендацій Групи
держав проти корупції (GRECO) у частині встановлення
обмежень і забезпечення прозорості та підзвітності
фінансування політичних партій і виборчих кампаній.
Закон, яким буде запроваджено на парламентських виборах
пропорційну виборчу систему з відкритими списками.

Закон, яким буде врегулюване питання управління
корпоративними правами та іншим майном, на яке
накладено арешт, з метою збереження його вартості, а
також утворення спеціалізованого підрозділу (органу),
уповноваженого на розшук майна, яке може бути
конфісковано.
Закон «Про внесення змін до Закону України «Про
здійснення державних закупівель» (щодо удосконалення
системи державних закупівель та електронних закупівель)».
Розділи 2 Антикор.
стратегії; завд. №17
розділу ІІ Держ.
програми.
Розділи 2, 6 Антикор.
стратегії; завд. 1
розділу ІІ Держ.
програми.
Розділ ІV Програми
діяльності Уряду від 14
квітня 2016 року.
Розділи 2, 6 Антикор.
стратегії; завд. №4
розділу ІІ Держ.
програми.

Розділ 6 Антикор.
стратегії; завд. №1
розділу ІІІ Держ.
програми

НЕ
виконано

НЕ
виконано

Виконано

Виконано

Виконано

25 грудня 2015 року Парламентом прийнято
Закон «Про публічні закупівлі», яким
суттєво удосконалено систему публічних
закупівель в Україні.
Закон «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
запобігання і протидії політичній корупції»
від 8 жовтня 2015 року.
Наразі в Парламенті зареєстровано
низку законопроектів, які стосуються
реформування парламентських виборів.
У 2016 році у Парламенті зареєстровано
два законопроекти, спрямовані на правове
забезпечення правових засад лобіювання
(№5144 та 5144-1). У тім, у 2017 році обидва
відкликані.

10 листопада 2015 року прийнято Закон
«Про Національне агентство України з
питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів».

Закони, які мали бути ухвалені Парламентом
на виконання антикорупційних положень ключових програмних документів
Програмний
Стан
№
Зміст закону
Примітка
документ
виконання
1. Закон, яким буде утворено спеціально уповноважений Розділ 4 Антикор.
Виконано 14 жовтня 2014 року прийнято Закон «Про
орган з питань виявлення та розслідування корупційних стратегії.
Національне антикорупційне бюро України».
злочинів.
Виконано У Законі «Про запобігання корупції» від
2. Закон, яким будуть визначені засади організації та діяльності Розділ 6 Антикор.
спеціально уповноваженого органу, відповідального за стратегії.
14 жовтня 2014 року визначено засади
здійснення комплексу заходів з формування та реалізації
організації та діяльності такого спеціально
антикорупційної політики.
уповноваженого органу (НАЗК).
3. Закон «Про Державне бюро розслідувань»
Завдання №1 розділу
Виконано 12 листопада 2015 року прийнято Закон
(№2114 від 12 лютого 2015 р.).
ІІІ Держ. програми.
«Про Державне бюро розслідувань».

Альтернативний звіт з оцінки ефективності впровадження
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в

органах

місцевого

НЕ
виконано

НЕ
виконано

Виконано

Завд. №6 розділу ІІ
Держ. програми

П. 8 Коаліц. угоди.

Завд. №7 розділу ІІ
Держ. програми; п. 6
Коаліц. угоди.

13. Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо
забезпечення відкритості та доступу до інформації про
діяльність ВР, її комітетів та народних депутатів України»
(№1591 від 23 грудня 2014 р.).
14. Внесення змін до законодавчих актів України щодо
утворення (визначення) незалежного органу державного
нагляду у сфері забезпечення права на доступ до публічної
інформації.
15. Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо
доступу до публічної інформації у формі відкритих даних»
(№2171 від 19 лютого 2015 р.).

НЕ
виконано

Не
виконано

9 квітня 2015 року прийнято Закон «Про
внесення змін до деяких законів України
щодо доступу до публічної інформації у
формі відкритих даних».

Робочою групою при Мінюсті України
розроблено проект Закону «Про публічні
консультації», але в Парламент його ще не
внесено.
Поки що Мін’юст пасивний у питанні
розробки та внесення в Парламент проекту
Закону «Про адміністративну процедуру».
У пп. 11 п. 23 Плану заходів з реалізації
Стратегії реформування державного
управління України на 2016–2020 роки
визначено обов’язок до кінця І кварталу
2017 року розробити, схвалити (Уряд)
та внести на розгляд Парламенту такий
законопроект.
11 травня 2016 року цей законопроект
передано на повторне друге читання
(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=53089).
Закон не прийнято. Відповідальних суб’єктів
у Коаліційній угоді не визначено.

Президент наклав вето на новий Закон
України «Про службу в органах місцевого
самоврядування».

Стан
Примітка
виконання
Виконано 10 грудня 2015 року прийнято Закон «Про
державну службу» (набрав чинності 1
травня 2016 року).

НЕ
виконано

Програмний
документ
Розділ 6 Антикор.
стратегії; завд. №7
розділу ІІ Держ.
програми.
Розділ 6 Антикор.
стратегії; завд. №7
розділу ІІ Держ.
програми.
Розділ 6 Антикор.
стратегії, завд. №5 та
№15 розділу ІІ Держ.
програми.

12. Закон щодо врегулювання питання оплати адміністративних Розділи 2 Антикор.
послуг (Закон «Про адміністративний збір»).
стратегії; завдання
№15 розділу ІІ Держ.
програми.

11. Закони, якими буде посилено громадський контроль за
ухваленням рішень виборними посадовими особами,
зокрема через механізм попереднього громадського
обговорення суспільно важливих рішень:
1) Закон «Про публічні консультації»;
2) Закон «Про адміністративну процедуру»).

службу

Закон, який забезпечить реформування держаної служби
відповідно до рекомендацій SIGMA – новий Закон «Про
державну службу»

9.

10. Новий Закон «Про
самоврядування».

Зміст закону

№
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Зміст закону

Виконано

Виконано

Розділи 4 та 6
Антикор. стратегії.

Розділ
6
стратегії.

Антикор.

Виконано
(форм.)

На вирішення цієї проблеми спрямовані
положення двох законів:
1) «Про Національне антикорупційне бюро
України» від 14 жовтня 2014 року (пп. «й»
п. 1 ч. 2 Прикінцевих положень);
2) «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
забезпечення діяльності Національного
антикорупційного бюро України та
Національного агентства з питань
запобігання корупції» від 12 лютого 2015
року (п. 4 ч. 2 розділу І).

Ці проблеми вирішено із прийняттям Закону
«Про Національне антикорупційне бюро
України» (підпункти «а» – «з» п. 1 ч. 2
Прикінцевих положень).

У 2015–2016 роках прийнято два закони1,
які, начебто, удосконалювали режим
спеціальної конфіскації та порядок
повернення злочинних активів. Наразі
цей інститут знаходиться у жахливому
(понівеченому реформаторами) стані.

Стан
Примітка
виконання
НЕ
За розробку цього законопроекту
виконано відповідальні Мін’юст та НАБ.

Завд. №1 розділу ІІІ
Держ. програми.

Програмний
документ
Розділи 2, 6 Антикор.
стратегії; завд. №11
розділу ІІ Держ.
програми; п. 3 Коаліц.
угоди.

1

Йдеться про Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків при
її застосуванні» від 10 листопада 2015 р. (режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/770-19/paran6#n6) та Закон «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального
процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації
Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» від 18 лютого 2016 р. (режим доступу :
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1019-19/paran7#n7).

16. Закон про проведення перевірок публічних службовців на
доброчесність, у якому передбачити правила та порядок
проведення таких перевірок, гарантії законності та контролю,
наслідки проведення (заохочення або притягнення до
дисциплінарної відповідальності), а також те, що такі
перевірки не є негласними слідчими діями, їх результати
не можуть використовуватися у кримінальному процесі
як засоби доказування, за їх результатами кримінальне
провадження не відкривається.
17. Закон, яким буде внесено зміни до законодавства щодо
удосконалення режиму спеціальної конфіскації, зокрема
імплементації Директиви ЄС від 3 квітня 2014 р. 2014/42/EU
про арешт та конфіскацію предметів злочинної діяльності та
доходів від неї в ЄС, усунення суперечностей у КК України
щодо застосування спеціальної конфіскації, повернення в
Україну активів, які є предметом злочинної діяльності або
набуті внаслідок такої діяльності.
18. Закон, яким будуть внесені зміни до КК України в частині
визначення поняття та переліку корупційних злочинів;
усунення можливості для осіб, які вчинили корупційні
злочини, бути звільненими від відповідальності та покарання
(зокрема з передачею на поруки, у зв’язку з дієвим каяттям,
випробуванням).
19. Закон, яким положення ст. 368-2 КК України будуть
приведені у відповідність до приписів ст. 20 Конвенції ООН
проти корупції.
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24.

23.

22.

21.

20.

№

Програмний
Стан
Примітка
документ
виконання
Закон, яким буде створено можливість здійснення Розділи 4 та 6 Антикор. Виконано 7 жовтня 2014 року прийнято Закон
досудового розслідування та судового провадження, а також стратегії.
«Про внесення змін до Кримінального та
стягнення у дохід держави (конфіскацію) майна, набутого
Кримінального процесуального кодексів
внаслідок злочинної діяльності, у разі якщо підозрюваний
України щодо невідворотності покарання за
(обвинувачений) ухиляється від слідства чи суду.
окремі злочини проти основ національної
безпеки, громадської безпеки та корупційні
злочини», який спрямований на вирішення
цієї проблеми (ч. 2 розділу І).
Запровадження цивільно-правових механізмів позбавлення Розділ
6
Антикор.
НЕ
Протягом 2014-2016 років у ВР
незаконно набутого майна.
стратегії.
виконано зареєстровано низку законопроектів (з
нашої точки зору, надзвичайно неякісних),
які спрямовані на запровадження в Україні
інституту цивільної конфіскації.
Закон, яким буде внесено зміни до законодавства в частині Завд. №16 розділу ІІ
НЕ
За розробку цього законопроекту
поширення на посадових (службових) осіб на державних, Держ. програми.
виконано відповідальні НАЗК та Мін’юст.
комунальних підприємствах, у господарських товариствах
(у яких державна частка перевищує 50 відсотків) вимог
Закону «Про запобігання корупції» щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, фінансового контролю.
Закон про внесення змін до законів та підзаконних НПА у Розділ
6
Антикор. Виконано 2 червня 2016 року прийнято Закон «Про
частині запровадження стандартів ОЕСР з корпоративного стратегії
внесення змін до деяких законодавчих
управління на державних підприємствах від 22 квітня 2004
актів України щодо управління об’єктами
року в діяльності державних підприємств в Україні.
державної та комунальної власності»
№1405-VIII. Додатково див. про це: «AntiCorruption Reforms in Ukraine. 4th round
of monitoring of the Istanbul Anti-Corruption
Action Plan».
Закон про прозорість видобувних галузей, яким буде Завдання №20 розділу Виконано 18 вересня 2018 року прийнято Закон «Про
забезпечення прозорості у видобувних
передбачено порядок розкриття інформації про внесення ІІ Держ. програми.
галузях» №2545-VIII.
платежів до державного і місцевого бюджетів суб’єктами
господарювання, що мають право на видобуток корисних
копалин або використання природних ресурсів і доходів,
пов’язаних з розробкою національних природних ресурсів,
які отримує держава, а також надання іншої інформації для
підготовки щорічних звітів відповідно до вимог Стандарту
Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI).
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Стан
Примітка
виконання
Виконано 14 липня 2015 року прийнято Закон «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення прозорості у сфері
відносин власності з метою запобігання
корупції», який частково1 вирішує зазначену
проблему.
Проте, 20 липня 2016 року народними
Розділ
2
Антикор.
НЕ
стратегії.
виконано депутатами (С.П. Заліщук та іншими) у
Парламент внесено законопроект «Про
захист викривачів і розкриття інформації
про шкоду або загрозу суспільним
інтересам» (реєстровий №4038а), який
вже кілька років очікує на розгляд у
першому читанні12.
Розділи 2, 6 Антикор. Виконано 2 червня 2016 року прийнято Закон «Про
стратегії.
внесення змін до Конституції України (щодо
правосуддя)», в якому закріплено спробу
реформування і системи правосуддя, і
прокуратури.
Розділи 3, 6 Антикор. Виконано Крім того, варто відзначити, що ще 14
жовтня 2014 року прийнято принципово
стратегії.
новий Закон «Про прокуратуру», а 2
червня 2016 року – «Про судоустрій і статус
суддів».

1

«Частково», адже доступ до такої інформації не «вільний»: перегляд здійснюються виключно за умови ідентифікації особи (фізичної або юридичної), яка отримує доступ до
інформації, з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи; за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування значної частини
відомостей Державного земельного кадастру необхідно платити тощо (див. статті 36, 38 Закону «Про Державний земельний кадастр».
2
Цими ж ініціаторами в цей же день зареєстровано супутній законопроект «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення фінансування захисту викривачів»
(реєстровий №4039а).

Примітка: оскільки у п. 11 йдеться про потребу прийняття двох законів, а вимоги пунктів 27 і 28 реалізовані шляхом прийняття трьох законів,
то виходить, що влада повинна була забезпечити у 2014–2018 роках прийняття, як мінімум, 30 окремих законів, спрямованих на виконання
антикорупційних положень ключових програмних документів.

27. Закон про внесення змін до Конституції та законів України,
спрямованих на реформування судоустрою та статусу
суддів на основі європейських стандартів (з урахуванням
висновків Європейської Комісії «За демократію через
право»).
28. Закон про внесення змін до Конституції та законів
України, спрямованих на реформування прокуратури на
основі європейських стандартів (з урахуванням висновків
Європейської Комісії «За демократію через право»).

26. Закон про захист осіб, які доброчесно повідомляють про
корупційні правопорушення (викривачів), передбачивши
обов’язок повідомлення та захист викривачів, створення
внутрішніх і зовнішніх каналів подання інформації, системи
захисту викривачів від утисків та переслідування, а також
заходи стимулювання повідомлень про корупцію.

Зміст закону

Програмний
документ
25. Закон про внесення змін до Закону України «Про Державний П. 7 Коаліц. угоди.
земельний кадастр» з метою забезпечення через мережу
Інтернет вільного доступу до інформації про земельні
ділянки, у тому числі про володільців прав на них.
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Додаток 8
Відомості про кількість осіб, щодо яких винесено
вирок суду за вчинення корупційних,
пов’язаних з корупцією злочинів, 2018 р.1
Стаття
КК

Кількість осіб, вироки (постанови) щодо
яких набрали законної сили у звітному
періоді

Кількість
осіб,
до яких
застосовано
позбавлено
волі на
певний
строк

Кількість
осіб,
до яких
застосовано
обмеження
волі на
певний
строк

КільКількість
кість
засуджених
осіб,
осіб, яких
яким
звільнено
признавід покачено
рання
покарання із
застосуванням
ст. 69
КК

Усього

у т.ч.
кількість
засуджених осіб

у т.ч.
кількість
виправданих
осіб

у т.ч.
кількість
осіб,
справи
у відношенні
яких закрито

159-1

0

-

-

-

-

-

-

-

160

2

-

-

2

-

-

-

-

191

527

350

6

170

19

13

17

146

206-2

2

2

-

-

-

-

-

2

209

14

12

-

2

1

-

4

7

210

1

1

-

-

-

-

-

-

211

0

-

-

-

-

-

-

-

354

24

23

-

1

-

-

-

-

364

50

5

2

43

2

-

1

3

364-1

22

15

-

7

-

-

-

-

365-2

2

-

-

2

-

-

-

-

366-1

533

33

1

499

-

-

-

12

368

184

157

16

11

5

-

2

10

368-2

0

-

-

-

-

-

-

-

368-3

10

8

-

2

-

-

-

-

368-4

14

7

-

7

-

-

-

-

369

249

229

3

17

12

1

-

2

369-2

176

165

1

10

3

-

-

3

369-3

1

-

-

1

-

-

-

-

370

0

-

-

-

-

-

-

-

410

27

25

-

2

3

-

5

15

1838

1032

29

776

45

14

29

200

Всього

Оскільки судова статистика за 2018 рік була опублікована після завершення підготовки Альтернативного звіту, відомості
про притягнення осіб до відповідальності за корупційні, пов’язані з корупцією правопорушення наводяться окремим додатком
до звіту.
1
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Кількість осіб, до яких застосовано додатковий
вид покарання у вигляді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, 2018 р.
Стаття КК

Кількість засуджених осіб
Усього

у т.ч. к-сть засуджених осіб, до яких застосовано
додатковий вид покарання – позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною
діяльністю

159-1

-

-

160

-

-

191

350

147

206-2

2

1

209

12

6

210

1

-

211

-

-

354

23

-

364

5

4

364-1

15

14

365-2

-

-

366-1

33

32

368

157

135

368-2

-

-

368-3

8

3

368-4

7

5

369

229

2

369-2

165

27

369-3

-

-

370

-

-

410

25

1

1032

377

Всього
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Відомості про накладення стягнення у вигляді
конфіскації майна, спеціальної конфіскації щодо осіб, рішення суду відносно
яких набрало законної сили, 2018 р.
Стаття КК

Кількість засуджених осіб
Усього

у т.ч. к-сть
засуджених осіб, до
яких застосовано
додатковий вид
покарання –
конфіскація майна

к-сть осіб, до яких
застосовано спеціальну
конфіскацію (ст. 96-1 КК)

159-1

-

-

-

160

-

-

-

191

350

4

-

206-2

2

-

-

209

12

2

-

210

1

-

-

211

-

-

-

354

23

-

5

364

5

-

-

364-1

15

-

-

365-2

-

-

-

366-1

33

-

-

368

157

6

2

368-2

-

-

-

368-3

8

-

1

368-4

7

-

-

369

229

3

33

369-2

165

-

2

369-3

-

-

-

370

-

-

-

410

25

-

-

1032

15

43

Всього
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Відомості про адміністративні правопорушення,
пов’язані з корупцією, зокрема про кількість осіб, щодо яких
складено протоколи про вчинення адміністративних
правопорушень, пов’язаних з корупцією, 2018 р.
Статті
КУпАП

Надійшло
справ за
звітний
період

усього

72
26
9089
1111
12
3
0
10313

9
6
944
332
1
1
0
1293

172-4
172-5
172-6
172-7
172-8
172-9
172-9-1
Всього

Повернуто справ
у. т.ч. для
належного
оформлення
7
2
592
273
1
0
0
875

Розглянуто
справ

Закрито справ

55
18
7 256
632
10
2
0
717

8
2
889
147
1
0
0
1047

Відомості про кількість осіб, на яких накладено
адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією,
і щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження
без накладення стягнення, 2018 р.
Статті

Надій- Кількість осіб, щодо яких розглянуто спрашло
ви,
справ
у т.ч
за
усьо- про
про закриття справи,
звітго
нау т.ч. у зв’язку із
ний
кла- усьо- мало- відс. закінперіод
дення
го
значн. події і ченадмін.
скланям
стягду
стронення
праків

Накладено адміністративних
стягнень
Основних
штраф

вопо- накларуш. дення
стягнення
172-4

72

55

16

39

172-5

26

18

4

14

172-6

9089

7262

3814

3448

172-7

1111

632

227

405

172-8

12

10

4

6

172-9

3

2

1

1

172-9-1

0

-

-

Всього

10313

7979

4066

2

Додаткових

конпофіс- збавкація лення
пред- спец.
мета, права
грошей

конфіскація
предмета,
грошей

20

17

16

-

-

10

9

5

4

-

-

3

609

1438

1352

3812

-

-

-

15

177

204

227

-

-

-

2

4

4

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3913

626

1646

1583

4064

-

-

13

Наявна інформація лише підтверджує висновки, наведені у розділі 3.4 цього Звіту, щодо
суттєвих проблем із забезпеченням невідворотності покарання за корупційні та пов’язані з
корупцією правопорушення.
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Центр політико правових реформ – громадський аналітичний центр,
заснований у 1996 році. Місією ЦППР є сприяння проведенню реформ у політикоправовій сфері задля утвердження в Україні демократії, верховенства права та
належного урядування.
Основними напрямками діяльності Центру є конституціоналізм, публічна
адміністрація, судівництво, кримінальна юстиція. Питання захисту прав людини,
протидії корупції та європейської інтеграції є наскрізними для усіх напрямків
діяльності.
Аналітичний супровід реформи адміністративних послуг в Україні є одним із
ключових завдань у діяльності ЦППР.

