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Керівникам державних органів, 
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Про організацію роботи із 
запобігання та виявлення корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції (далі -  Національне 
агентство) як державний орган, що забезпечує формування та реалізує державну 
антикорупційну політику, враховуючи продовження відповідно до Указу 
Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 строку дії воєнного стану в 
Україні та у доповнення до листа Національного агентства від 21.03.2022 
№ 20-13/10165-22 повідомляє про таке.

І. Щодо штатної чисельності працівників уповноважених підрозділів з 
питань запобігання і виявлення корупції (далі -  уповноважений підрозділ) у  
державних органах

У зв’язку з переглядом державними органами своєї структури і штатного 
розпису у таких державних органах може відбуватися скорочення працівників 
уповноважених підрозділів, зокрема, понад встановлені законодавчі вимоги до 
їх мінімальної чисельності.

Водночас Національне агентство нагадує, що штатна і фактична чисельність 
працівників уповноваженого підрозділу повинна бути не меншою за визначену в 
обов’язкових вимогах до мінімальної штатної чисельності уповноваженого 
підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах, 
встановлених наказом Національного агентства від 26.04.2021 № 240/21.

Також Національне агентство звертає увагу, що під час визначення штатної 
чисельності працівників уповноваженого підрозділу, окрім штатної чисельності 
працівників державного органу, враховується кількість підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери управління такого органу (додатково 
призначається одна особа на кожні 15 таких підприємств, установ та 
організацій).
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Дотримання вимог щодо мінімальної штатної чисельності уповноваженого 
підрозділу та фактичне заповнення вакантних посад у цьому підрозділі є 
важливим для забезпечення його організаційної та функціональної
спроможності, належного виконання покладених на нього завдань, що є 
запорукою налагодження ефективної системи запобігання і виявлення корупції в 
органах в умовах дії воєнного стану.

Національне агентство також рекомендує органам місцевого
самоврядування враховувати обов’язкові вимоги до мінімальної штатної 
чисельності при формуванні функціональних підрозділів з питань запобігання 
корупції.

2. Щодо порядку роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб)
Ефективне запобігання корупції з боку державних органів та органів 

місцевого самоврядування є необхідною умовою для побудови довірчих 
відносин з міжнародними партнерами, залучення міжнародної допомоги та 
інвестиції для підтримки боротьби українського народу за збереження 
суверенітету і незалежності Української держави та її повоєнного відновлення.

Національне агентство наголошує на важливості активізувати діяльність 
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції та забезпечити їм можливість ефективно і незалежно 
виконувати свій функціонал.

У зв’язку з цим уповноваженим підрозділам (уповноваженим особам) 
необхідно поновити виконання тимчасово призупинених функцій, зокрема:

проведення внутрішніх навчань;
організацію роботи з оцінювання корупційних ризиків у діяльності органу 

та підготовки заходів щодо їх усунення;
підготовки та забезпечення прийняття антикорупційної програми, змін до 

неї;
здійснення перевірок організації роботи із запобігання та виявлення 

корупції в територіальних (міжрегіональних) органах та підвідомчих юридичних 
особах.

В той же час виконання окремих обов’язків залишається призупиненим.
Так, перевірка факту подання декларацій суб’єктами декларування та 

повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного 
подання таких декларацій у визначеному законодавством порядку 
відтерміновується до законодавчо визначеного строку подання декларацій.

Також уповноважені підрозділи (уповноважені особи) звільняються від 
обов'язку подання Національному агентству інформації про результати своєї 
діяльності у 2021 році.

3. Щодо прийняття антикорупційних програм та змін до них
04.06.2022 набрав чинності наказ Національного агентства від 28.12.2021 

№830/21 «Про вдосконалення процесу управління корупційними ризиками»,
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з
яким затверджено Методологію управління корупційними ризиками (далі — 
Методологія).

Державним органам, органам місцевого самоврядування, іншим суб’єктам, 
визначеним у ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі -  суб’єкти 
ст. 19 Закону), доцільно відновити діяльність із проведення оцінювання 
корупційних ризиків та приймати антикорупційні програми відповідно до 
положень Методології.

При цьому просимо враховувати, що у суб’єктів ст. 19 Закону, 
антикорупційні програми яких погоджені Національним агентством до 
24.02.2022, відсутній обов’язок приведення своїх програм у відповідність до 
Методології.

Водночас суб’єкти ст. 19 Закону, антикорупційні програми яких погоджені 
Національним агентством, для проведення додаткового оцінювання корупційних 
ризиків у форматі самооцінювання приймають розпорядчий документ про 
проведення такого оцінювання та утворюють робочі групи з оцінювання 
корупційних ризиків відповідно до вимог п.п. З, 4, 6 -  9 глави 2 розділу III 
Методології. : ; •

Враховуючи продовження дії в Україні правового режиму воєнного стану, 
персональний склад робочої групи рекомендується не оприлюднювати на 
офіційному вебсайті органу.

У разі необхідності внесення змін до погоджених антикорупційних програм 
такі зміни готуються з урахуваннях вимог Методології. Наприклад, якщо 
виникла потреба внести зміни до додатків до звіту за результатами оцінювання 
корупційних ризиків, рекомендуємо викласти ці додатки (Опис ідентифікованих 
корупційних ризиків, Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх 
усунення) у новій редакції за формою ризик реєстру у форматі Excel згідно з 
додатком 11 до Методології.

Суб’єкти ст. 19 Закону, у яких відсутні погоджені Національним агентством 
антикорупційні програми або яким Національне агентство відмовило у 
погодженні антикорупційних програм, готують (оновлюють) свої 
антикорупційні програми згідно з вимогами Методології.

Під час визначення виконавців заходів впливу на корупційні ризики 
рекомендуємо обмежитися зазначенням структурних підрозділів / посад без 
конкретизації персональних даних працівників органів.

На період дії воєнного стану антикорупційні програми суб’єктів ст. 19 
Закону і зміни до них набувають чинності з моменту прийняття розпорядчих 
документів про їх затвердження, про що зазначається у цих розпорядчих 
документах.

При цьому суб’єкти ст. 19 Закону інформують Національне агентство:
про початок проведення оцінювання корупційних ризиків шляхом 

направлення відповідного листа із гіперпосиланням на розпорядчий документ 
про проведення оцінювання корупційних ризиків, розміщений на офіційному 
вебсайті організації (у разі наявності);
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про прийняття антикорупційних програми і змін до них шляхом 
направлення антикорупційних програм, змін до них, а також розпорядчих 
документів про їх затвердження.

4. Щодо каналів комунікації Національного агентства з уповноваженими 
підрозділами (уповноваженими особами)

З метою отримання методичної та координаційної підтримки своєї 
діяльності, у т.ч. організації роботи з оцінювання корупційних ризиків та 
підготовки антикорупційних програм уповноважені підрозділи (уповноважені 
особи) залежно від сфери діяльності органу можуть звертатися за такими 
каналами комунікації Управління координації уповноважених підрозділів та 
виконання антикорупційних програм:

відділ координації уповноважених підрозділів у сфері правосуддя, 
правоохоронної діяльності та безпеки: тел. (044)200-06-38, email: 
anticor_coordination 1 @nazk.gov.ua;

відділ координації уповноважених підрозділів у сфері економіки: 
тел. (044)200-06-23, email: anlicor_coordination2@nazk.gov.ua;

відділ координації уповноважених підрозділів у сфері інфраструктури та 
соціальній сфері: тел. (044)200-06-24, email: anticor_coordination3@nazk.gov.ua;

відділ координації уповноважених підрозділів місцевих органів влади: 
тел. (044)200-06-25, email: anticor_coordination4@nazk.gov.ua.

Просимо довести цю інформацію до відома керівників територіальних 
органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, районних у 
місті Києві державних адміністрацій, районних військово-цивільних 
адміністрацій, міських та районних рад, а також підприємств, установ, 
організацій, що належать до сфери управління державного органу.
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