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Пропозиції 

до проекту Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018 - 2020 роки» 

(реєстр №8324 від 26.04.2018) 

1. Проект Закону України «Про Антикорупційну стратегію на 2018 - 2020 роки» (далі – 
Закон) доцільно приймати після затвердження щорічної національної доповіді щодо 
реалізації засад антикорупційної політики та із наведенням відповідного 
обґрунтування щодо кожного пропонованого заходу. 

Обґрунтування: проведення парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції та 
затвердження Верховною Радою України щорічної національної доповіді щодо реалізації засад 
антикорупційної політики надають можливість суспільству та органам державної влади повно та 
правильно оцінити стан корупції в державі та вжити належних та обґрунтованих заходів із 
формування державної антикорупційної політики. 

2. У пункті 4 частини 3. «Заходи» розділу 2. «Формування та реалізація державної 
антикорупційної політики» Антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки після слів «та 
ефективності» додати слова «а також визначити на рівні закону тлумачення основної 
термінології, зокрема «корупційний ризик», «корупціогенний ризик», 
«корупціогенний фактор», «корупціогенна норма» для їх уніфікованого та 
ефективного практичного застосування». 

Обґрунтування: Суттєвою умовою ефективного застосування законодавства є однакове 
розуміння у правозастосуванні його термінології. Визначення антикорупційних термінів у 
підзаконних та розпорядчих актах органів державної влади не відповідає вимогам статті 19 
Конституції України. 

3. Частину 3. «Заходи» розділу 2. «Формування та реалізація державної антикорупційної 
політики» Антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки доповнити пунктом 12 у такій 
редакції: 

«12) удосконалити законодавство щодо обов’язкового прийняття та виконання 
антикорупційних програм в органах державної влади, органах місцевого 
самоврядування, державних та комунальних підприємствах, господарських 
товариствах у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, зокрема: 

- антикорупційні програми повинні складатися на підставі результатів проведеної 
оцінки корупційних ризиків у діяльності відповідної юридичної особи; 

- антикорупційні програми повинні в обов’язковому порядку затверджуватись також в 
юридичних особах, хоча б один бенефіціарний власник (контролер) яких має місцем 
реєстрації чи розташування офшорну юрисдикцію (офшорну зону), в юридичних 
особах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, в юридичних особах, що 
отримують державну допомогу (підтримку) або кошти з державного бюджету чи 
бюджетів територіальних громад, державне чи комунальне майно; 

- антикорупційні програми повинні передбачати вільний доступ громадськості до 
інформації про антикорупційні заходи юридичної особи, включаючи антикорупційну 
програму та стан її виконання, оцінку корупційних ризиків, виявлення та 
врегулювання конфлікту інтересів, антикорупційні заходи щодо ділових партнерів, 
проведення антикорупційного аудиту; 
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- запровадити необхідні обмеження щодо доступу до державного або комунального 
майна та коштів юридичним особам, що не додержуються антикорупційних вимог, 
обмежень та заборон, передбачених чинним законодавством». 

Обґрунтування: Удосконалення законодавства щодо антикорупційних програм є одним з 
найдієвіших засобів державного регулювання та контролю в сфері запобігання та протидії 
корупції: 
- антикорупційною стратегією на 2014-2017 роки було передбачено складання антикорупційних 
програм на підставі аналізу корупційних ризиків, але ця норма не було належно імплементована. 
Кожна юридична особа має свою специфіку діяльності і, відповідно, свої корупційні ризики. Отже, 
належна оцінка корупційних ризиків має стати запорукою ефективної антикорупційної програми; 
- антикорупційні програми повинні затверджуватись в юридичних особах, що проводять 
діяльність пов’язану з високими корупційними ризиками: діяльність через офшорні зони, 
діяльність пов’язана з митницею та отриманням державного або комунального майна, допомоги 
(підтримки), у тому числі відшкодування ПДВ; 
- відкритість даних щодо антикорупційних заходів юридичних осіб має стати запорукою їх 
ефективності. 

4. Частину 3. «Заходи» розділу 2. «Формування та реалізація державної антикорупційної 
політики» Антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки доповнити пунктом 13 у такій 
редакції: 

«13) Національному агентству з питань запобігання корупції здійснювати, разом з 
інститутами громадянського суспільства, координацію та узагальнення діяльності 
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, судів, органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування та підприємств з питань виявлення, 
встановлення та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних 
правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, забезпечивши: 

- єдиний порядок виявлення, встановлення та усунення причин та умов, що сприяють 
вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

- уніфіковані форми подань (приписів) щодо виявлення причин та умов, що сприяють 
вчиненню корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією і 
звітів з їх встановлення та усунення; 

- організацію відповідного навчання (підготовки) осіб, уповноважених проводити 
службові розслідування щодо причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних 
правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією та пропозицій щодо їх 
усунення; 

- обов’язковість розгляду уповноваженими особами надісланих подань (приписів) 
щодо виявлення, встановлення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних 
правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією та пропозицій щодо їх 
усунення, з інформуванням про це протягом місяця з дня надходження подань 
(приписів) та пропозицій; 

- відповідальність осіб за порушення встановленого порядку виявлення, встановлення 
та усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень та 
правопорушень, пов’язаних з корупцією 

- узагальнення встановлених причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних 
правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також заходів з їх 
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усунення з оприлюдненням цих відомостей у формі реєстру з постійним відкритим 
доступом; 

- розробку та подання, у разі необхідності, відповідних законодавчих пропозицій». 

Обґрунтування: На сьогодні відсутня належна координація діяльності у сфері протидії корупції та 
узагальнення її результатів. НАЗК, як орган державної влади, що формує та реалізує державну 
антикорупційну політику, має здійснювати таку координацію та узагальнення у співпраці з 
інститутами громадянського суспільства, на підставі чого зможе ефективно реалізовувати 
передбачені законом функції. 

5. Абзац третій пункту 1 частини 3. «Заходи» підрозділу «Запобігання корупції у 
представницьких органах влади» розділу 3. «Запобігання корупції» Антикорупційної 
стратегії на 2018 - 2020 роки доповнити такими словами: 

«у тому числі, передбачивши обмеження використання таких коштів на рекламу 
політичних партій, включаючи політичну рекламу». 

Обґрунтування: За останніми дослідженнями, політичні партії витрачають близько 30% 
державного фінансування на свою рекламу, у тому числі політичну. За своєю сутністю реклама 
політичної партії, у тому числі політична, не є статутною діяльністю партії і відповідно не може 
оплачуватись за рахунок державного фінансування її статутної діяльності. 

6. Абзац четвертий пункту 1 частини 3. «Заходи» підрозділу «Запобігання корупції у 
представницьких органах влади» розділу 3. «Запобігання корупції» Антикорупційної 
стратегії на 2018 - 2020 роки викласти в такій редакції: 

«уточнення меж, порядку здійснення та випадків проведення аудиту фінансової 
звітності політичних партій». 

Обґрунтування: Відповідно до Закону України «Про політичні партії» політичні партії 
проводять щорічний внутрішній фінансовий аудит своєї діяльності, а також проходять 
зовнішній незалежний фінансовий аудит у передбачених законом випадках. При цьому, 
визначення порядку здійснення внутрішньопартійного фінансового контролю (аудиту) за 
надходженнями і витратами політичної партії закон відносить до статутної компетенції 
політичної партії, що утруднює обробку та аналіз інформації суб’єктами контролю. Отже, 
потребується уніфікація параметрів проведення аудиту. Крім того, Законом України «Про 
аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» передбачено здійснення саме 
аудиту фінансової звітності, що у свою чергу потребує уніфікації термінології із Законом 
України «Про політичні партії». 

7. Пункт 1 частини 3. «Заходи» підрозділу «Запобігання корупції у представницьких 
органах влади» розділу 3. «Запобігання корупції» Антикорупційної стратегії на 2018 - 
2020 роки доповнити абзацом такого змісту: 

«Запровадження контролю за розміщенням та фінансуванням політичної реклами в 
мережі Інтернет, включаючи соціальні мережи, в обсязі, необхідному для 
ідентифікації (авторизації) суб’єктів політичної реклами, виявлення можливих 
порушень та вжиття заходів з їх припинення». 

Обґрунтування: За останніми дослідженнями, мережа Інтернет загалом та соціальні мережі 
зокрема все активніше використовуються для реклами партій, у тому числі політичної реклами у 
різних формах. Тому необхідно запровадження достатніх та ефективних заходів моніторингу і 
контролю такої діяльності. 
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8. Частину 3.«Заходи» підрозділу «Запобігання корупції у діяльності органів державної 
влади і органів місцевого самоврядування» розділу «3. Запобігання корупції» 
Антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки доповнити пунктом 14 такого змісту: 

«14) забезпечити оцінку та врегулювання корупційних ризиків в комісіях, комітетах та 
інших колегіальних органах, створених в/при органах державної влади та органах 
місцевого самоврядування та які здійснюють свою діяльність на підставі окремих 
положень та регламентів». 

Обґрунтування: Для виконання окремих завдань чи функцій органу державної влади чи органу 
місцевого самоврядування, такими органами можуть створюватися комісії, комітети та інші 
колегіальні органи, які діють на підставі окремих положень та регламентів. На сьогодні вже 
створено та функціонують більше ста таких колегіальних органів. Наприклад, Комісія з питань 
розгляду скарг у сфері державної реєстрації при Міністерстві юстиції України, Комітет з 
призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств при Мінекономрозвитку, 
тощо. Оскільки діяльність таких колегіальних органів пов’язана з реалізацією наданих 
дискреційних повноважень і прийняттям певних рішень, природньо, існування в їхній діяльності 
корупційних ризиків. Чинне законодавство прямо не передбачає оцінку та врегулювання 
корупційних ризиків таких колегіальних органів, що, з огляду на необхідність вжиття дієвих 
заходів запобігання та протидії корупції, потребує відповідного врегулювання шляхом 
забезпечення оцінки корупційних ризиків. 

9. Пункт 4 частини 3. «Заходи» підрозділу «Запобігання корупції у судовій системі» 
розділу «3. Запобігання корупції» Антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки 
викласти у такій редакції: 

«4) провести аналіз та удосконалення законодавства з метою: 

приведення у відповідність до обґрунтованої необхідності кількості органів, які беруть 
участь у призначенні суддів та зниження корупційних ризиків у діяльності таких 
органів; 

встановлення меж та запровадження необхідних повідомлень та обмежень щодо 
неформальних стосунків між учасниками кримінального провадження, у тому числі 
суддями, адвокатами, слідчими та прокурорами, та заходів контролю за їх 
додержанням». 

Обґрунтування: Врегулювання питань оптимізації кількості органів, які беруть участь у 
призначенні суддів, та обмеження неформальних стосунків між учасниками кримінального 
провадження між собою та суддями може суттєво знизити корупційні ризики у цих сферах. 

10. Пункт 3 частини 3. «Заходи» підрозділу «Запобігання корупції в органах прокуратури» 
розділу 3. «Запобігання корупції» Антикорупційної стратегії на 2018 - 2020 роки 
викласти в такій редакції: 

«здійснити аналіз адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, які 
доцільно віднести до кримінальних проступків, з урахуванням практики 
Європейського суду з прав людини та необхідності застосування ефективних 
процесуальних заходів, зокрема, визначення порядку та повноважень на збір доказів, 
обов’язку фізичних та юридичних осіб надавати такі докази, визначення та 
обчислення перебігу строків, розгляд справ у судовому порядку, тощо». 

Обґрунтування: У чинній концепції реформування кримінальної юстиції України зазначено, що 
законодавство України містить норми про адміністративні правопорушення, що мають судову 
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юрисдикцію та за які передбачено стягнення кримінально-правового змісту (короткостроковий 
арешт, конфіскація майна, позбавлення спеціального права тощо), і передбачено віднесення 
такого типу порушень до кримінальних проступків із застосуванням відповідних процесуальних 
заходів. 

11. Пункт 12 частини 3. «Заходи» підрозділу «Запобігання корупції в державних і 
комунальних підприємствах» розділу 3. «Запобігання корупції» Антикорупційної 
стратегії на 2018 - 2020 роки викласти у такій редакції: 

«12) ідентифікувати, оцінити і знизити до прийнятного рівня корупційні ризики 
юридичних осіб, що приймають участь у процесі приватизації державної власності». 

Обґрунтування: У міжнародній практиці зниженню рівня корупційного ризику передує його 
ідентифікація та оцінка. Також, виходячи з міжнародної практики, необхідно уточнити, що 
зниження має відбутися до прийнятного рівня і корупційні ризики повинні бути знижені у всіх 
юридичних особах, які беруть участь у процесі приватизації. 

12. В абзаці дев’ятому частини 1. «Проблема» підрозділу «Запобігання корупції у 
приватному секторі» розділу 3. «Запобігання корупції»: 

слова «Всеукраїнській мережі доброчесності» замінити на слова «мережах 
доброчесності, ініційованих інститутами громадянського суспільства»; 

слова «реєстру, основною метою якого стане формування переліку суб’єктів 
господарювання, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» 
замінити на слова «реєстрів, основною метою яких стане формування переліку 
суб’єктів господарювання, які належним чином виконують антикорупційні вимоги та 
до яких застосовані заходи впливу у зв’язку з вчиненням корупційних правопорушень 
або правопорушень, пов’язаних з корупцією». 

Обґрунтування: Всеукраїнська мережа доброчесності діє у формі неурядової організації - 
Громадської Спілки «Підтримка діяльності Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу», 
тому надання переваги законом окремій юридичній особі порушує конституційний принцип 
рівності та може стати корупціогенним фактором. 
Відповідно до чинного законодавства юридична особа не може вчинити корупційне 
правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією, а тому створення реєстру «суб’єктів 
господарювання, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» без 
внесення суттєвих змін до законодавства стане неможливим. 
Натомість, міжнародна практика, у тому числі Transparency International, засвідчує ефективність 
рейтингування, у тому числі, юридичних осіб за станом додержання антикорупційних вимог 
(індекс сприйняття корупції, тощо). 

13. У пункті 4 частини 3. «Заходи» підрозділу «Запобігання корупції у приватному секторі» 
розділу 3. «Запобігання корупції»: 

слова «Всеукраїнською мережею доброчесності, що була презентована Радою бізнес-
омбудсмена разом з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та 
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР)» замінити словами 
«мережами доброчесності, ініційованими інститутами громадянського суспільства»; 

слово «якої» замінити словом «яких». 

Обґрунтування: Всеукраїнська мережа доброчесності діє у формі неурядової організації - 
Громадської Спілки «Підтримка діяльності Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу», 
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тому надання переваги законом окремій юридичній особі порушує конституційний принцип 
рівності та може стати корупціогенним фактором. 

14. У пункті 9 частини 3. «Заходи» підрозділу «Запобігання корупції у приватному секторі» 
розділу 3. «Запобігання корупції»: 

слова «Всеукраїнською мережею доброчесності» замінити словами «мережами 
доброчесності, ініційованими інститутами громадянського суспільства»; 

Обґрунтування: Всеукраїнська мережа доброчесності діє у формі неурядової організації - 
Громадської Спілки «Підтримка діяльності Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу», 
тому надання переваги законом окремій юридичній особі порушує конституційний принцип 
рівності та може стати корупціогенним фактором. 

15. Абзац другий пункту 1 частини 3.«Заходи» розділу 4. «Відповідальність за корупцію» 
доповнити словами такого змісту: 

«та переліку державних діячів, незаконний вплив на яких передбачає притягнення до 
кримінальної відповідальності, узгодивши його з переліком службових осіб, які 
займають особливо відповідальне становище». 

Обґрунтування: На практиці найбільш небезпечні корупційні впливи здебільше відбуваються на 
рівні керівництва органів державної влади. Чинна редакція статті 344 КК України не відображає 
потреби суспільства у припиненні корупційних впливів на вищому державному рівні. Так, поза її 
диспозицією залишилися члени та Голова НАЗК, Директор ДБР та багато інших державних діячів. 

16. Пункт 3 частини 3.«Заходи» розділу 4. «Відповідальність за корупцію» доповнити 
словами такого змісту: 
«у тому числі шляхом надання права складати протоколи про виявлені 
адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією». 

Обґрунтування: За результатами аналізу діяльності НАБУ, інформація про адміністративні 
правопорушення, які виявляються детективами під час своєї діяльності, може передаватися для 
оформлення протоколів до НАЗК та Національної поліції або взагалі приховуватися. Наслідком 
цього є пропущення строків притягнення осіб до відповідальності, що потребує виправлення. 

17. У пункті 7 частини 3.«Заходи» розділу 4. «Відповідальність за корупцію» слова 
«забезпечити оприлюднення та аналіз таких звітів» замінити словами «відповідно до 
потреб сучасного статистичного аналізу та науково обґрунтованих рекомендацій, 
забезпечити щомісячне оприлюднення статистичної інформації та періодичне, не 
рідше одного разу на квартал, оприлюднення даних статистичного аналізу, з 
узагальненням цих відомостей» 

Обґрунтування: Статистична інформація повинна формуватися і використовуватися з огляду на 
необхідність та можливість її аналізу за різними параметрами, а також проведення науково-
дослідницької роботи, виявлення проблемних та позитивних тенденцій та факторів. 

18. У частині 3. Заходи розділу 5. Формування негативного ставлення до корупції після 
пункту 3 доповнити новим пунктом наступного змісту: 

«4) забезпечити відкритий он-лайн доступ до інформації про антикорупційні заходи 
юридичних осіб, включаючи антикорупційну програму та стан її виконання, оцінку 
корупційних ризиків, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, антикорупційні 
заходи щодо ділових партнерів, результати проведення антикорупційного аудиту». 
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Обґрунтування: Забезпечення відкритості антикорупційної діяльності юридичних осіб має стати 
ефективним інструментом контролю з боку громадськості та стимулом для постійного 
підвищення ефективності антикорупційних заходів. 


