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І. Засади загальної відомчої політики Апарату Верховної Ради України 

щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації та заходи з 

виконання Антикорупційної стратегії та державної програми з її 

виконання. 

Антикорупційна програма Апарату Верховної Ради України на  

2021–2023 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання 

вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» (далі − Закон), з 

урахуванням Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів 

влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 

28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія), Методичних рекомендацій 

щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 

№ 31 та Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження 

до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх 

погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539 (далі – Порядок). 

Метою Антикорупційної програми є запровадження комплексу 

додаткових заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції у 

діяльності Апарату Верховної Ради України (далі − Апарат), розроблених з 

урахуванням ідентифікованих корупційних ризиків. 

Апарат є постійно діючим органом, який здійснює правове, наукове, 

організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і 

матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів 

та народних депутатів України. 

Загальна відомча політика щодо запобігання та протидії корупції в Апараті 

ґрунтується на принципах законності, прозорості, доступності, неупередженості, 

доброчесності, політичної нейтральності, толерантності, дотримання етичних 

норм, раціонального та ефективного використання бюджетних коштів. 

Для реалізації засад загальної відомчої політики щодо запобігання та 

протидії корупції в Апараті вживаються такі заходи: 
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надання консультацій працівникам Апарату щодо дотримання вимог актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом; 

моніторинг та контроль за виконанням працівниками Апарату актів 

законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом; 

перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних 

осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, щодо причетності працівників 

Апарату до вчинення правопорушень; 

проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників 

Апарату, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню корупційних та 

пов’язаних з корупцією правопорушень такими працівниками, та вжиття заходів 

щодо їх усунення; 

проведення в установленому законодавством порядку спеціальної 

перевірки стосовно осіб, які призначаються Верховною Радою України, а також 

осіб, які претендують на призначення посад в Апараті; 

запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з 

обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається, обробляється та 

циркулює на об’єктах інформаційної діяльності Апарату; 

взаємодія з правоохоронними органами в межах компетенції; 

контроль своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – декларації), 

що подаються працівниками Апарату; 

заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону; 

реалізація Антикорупційної програми та її періодичний перегляд з 

урахуванням ідентифікованих ризиків. 

Для забезпечення дотримання вимог Закону в Апараті функціонує окремий 

структурний підрозділ з питань запобігання корупції. 

Після затвердження Антикорупційної стратегії та державної програми з її 

виконання до розділу І Антикорупційної програми буде внесено відповідні  

зміни – доповнено заходами з реалізації Антикорупційної стратегії та державної 

програми з її виконання. 

Положення Антикорупційної програми є обов’язковими для дотримання 

усіма працівниками Апарату. 

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Апарату та заходи щодо 

їх усунення. 

Оцінку корупційних ризиків у діяльності Апарату проведено відповідно до 

вимог Методології. 

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату було 

створено Комісію з оцінки корупційних ризиків в Апараті (далі – Комісія). 
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З метою залучення громадськості та експертів до процесу ідентифікації 

корупційних ризиків у діяльності Апарату розпорядження було розміщено на 

офіційному вебсайті Верховної Ради України. 

Комісія складається з 10 представників структурних підрозділів Апарату 

та експерта з питань запобігання та виявлення корупції (за згодою): 

Гацелюка Віталія Олександровича – Національного менеджера програм з 

питань правової реформи Координатора проектів ОБСЄ в Україні. 

Комісією було складено робочий план, в якому визначено 16 об’єктів 

оцінки корупційних ризиків відповідно до напрямів діяльності Апарату, строки 

та осіб, відповідальних за проведення оцінки корупційних ризиків, по кожному 

об’єкту, а також джерела інформації, методи та способи оцінки корупційних 

ризиків. 

Ідентифікацію корупційних ризиків у діяльності Апарату проведено 

шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища 

Апарату на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-

правових актах і організаційно-управлінській діяльності Апарату. 

Для проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату 

використано такі джерела інформації: закони та підзаконні нормативно-правові 

акти, які регулюють діяльність Апарату, положення про структурні підрозділи, 

посадові інструкції, а також відомості із відкритих джерел (публікації в засобах 

масової інформації), матеріали перевірок, листування з фізичними та 

юридичними особами. 

Як наслідок, Комісія ідентифікувала 15 корупційних ризиків у діяльності 

Апарату, здійснила їх формальне визначення, проаналізувала наявні заходи 

контролю, здійснила оцінку їх пріоритетності (ступеня), схвалила звіт за 

результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату (додаток 1) та 

додатки до нього (додаток 1, додаток 2). 

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування. 

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування в Апараті проводяться з метою підтримання 

рівня знань працівників Апарату, ознайомлення зі змінами в антикорупційному 

законодавстві, формування правової свідомості, нетерпимого ставлення до 

корупції, а також мінімізації ризиків вчинення корупційних та пов’язаних з 

корупцією правопорушень. 

Навчання проводитиметься відповідно до Плану-графіка навчальних 

заходів з антикорупційної тематики в Апараті на 2021–2023 роки (додаток 2). 

У темах навчальних заходів особлива увага приділена питанням 

доброчесності як невід’ємної складової діяльності працівників Апарату, 

несвоєчасності подання декларацій, зазначення недостовірних відомостей у 

деклараціях, етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом. 

Крім навчання в Апараті проводяться консультації працівників щодо 

дотримання вимог актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання 
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та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, 

передбачених Законом. 

Антикорупційна програма розміщується на офіційному вебсайті Верховної 

Ради України та перебуває у вільному доступі для усіх працівників Апарату та 

громадськості. Антикорупційна програма доводиться до відома усіх працівників 

Апарату, в тому числі новопризначених. 

 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 

перегляду Антикорупційної програми. 

Моніторинг виконання Антикорупційної програми. 

Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у фіксуванні 

прогресу та фактів виконання заходів, передбачених у Антикорупційній 

програмі, а саме: заходів з реалізації засад загальної відомчої політики щодо 

запобігання та протидії корупції, заходів з усунення (мінімізації) корупційних 

ризиків та навчальних заходів. 

Суб’єктом, відповідальним за здійснення періодичного моніторингу 

виконання Антикорупційної програми є окремий структурний підрозділ 

Апарату, який здійснює функції із запобігання корупції. 

Керівники самостійних структурних підрозділів у термін до 15 червня 

кожного календарного року надають Відділу з питань запобігання корупції 

Апарату інформацію про стан виконання заходів, передбачених у 

Антикорупційній програмі, за виконання яких вони є відповідальними. 

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми Відділ 

з питань запобігання корупції Апарату у термін до 30 червня кожного 

календарного року готує і подає Керівнику Апарату звіт про стан виконання 

Антикорупційної програми. 

Звіт про результати моніторингу виконання Антикорупційної програми 

розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України. 

Оцінка виконання Антикорупційної програми. 

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за критеріями 

своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результатів 

(впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або 

рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до 

прийняття Антикорупційної програми та після її впровадження). 

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання 

Антикорупційної програми є Комісія. 

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється у термін до  

30 січня кожного календарного року. 

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія має 

право одержувати від структурних підрозділів інформацію, залучати в 

установленому порядку працівників структурних підрозділів, які не входять до 

її складу. 
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Звіт про результати оцінки виконання Антикорупційної програми 

розміщується на офіційному веб-сайті Верховної Ради України. 

У разі встановлення невиконання або неналежного виконання 

Антикорупційної програми голова Комісії інформує про такі факти Керівника 

Апарату для вжиття заходів реагування, в тому числі накладення 

дисциплінарного стягнення. 

Періодичний перегляд Антикорупційної програми. 

Періодичний перегляд Антикорупційної програми здійснюється у 

визначених Антикорупційною програмою випадках, але не рідше одного разу на 

рік за результатами щорічної оцінки її виконання. 

Антикорупційна програма переглядається в таких випадках: 

за результатами проведеного моніторингу виконання Антикорупційної 

програми (у разі потреби); 

встановлення за результатами проведеної оцінки виконання 

Антикорупційної програми неефективності передбачених нею заходів; 

виявлення нових корупційних ризиків у діяльності Апарату; 

внесення змін до антикорупційного законодавства, в тому числі щодо 

регулювання діяльності Апарату; 

затвердження Антикорупційної стратегії і прийняття державної програми 

з її виконання. 

Антикорупційна програма може бути переглянута й з інших підстав за 

пропозицією будь-якого працівника Апарату. Такі пропозиції щодо внесення 

змін до Антикорупційної програми подаються голові Комісії. 

Голова Комісії, отримавши пропозиції щодо внесення змін до 

Антикорупційної програми, ініціює проведення їх обговорення Комісією та 

надає Комісії свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення. 

Комісія розглядає питання про внесення змін до Антикорупційної 

програми та, за необхідності, готує відповідні пропозиції Керівнику Апарату. 

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми приймає Керівник 

Апарату. 

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми доводиться до 

відома усіх працівників Апарату, розміщується на офіційному веб-сайті 

Верховної Ради України та перебуває у вільному доступі для усіх працівників 

Апарату та громадськості. 


