
 

 
Національна рада з відновлення України  

від наслідків війни 
  

 
 
 
 

 
Проект Плану відновлення України 

 
Матеріали робочої групи 

 «Антикорупційна політика» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Липень 2022 
 
 
 



ПРОЕКТ 

1 
 

ПРІОРИТЕТИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ  
 

 

ЗМІСТ 

Антикорупційна політика ............................................................................................. 2 
ПРЕАМБУЛА ..................................................................................................................... 2 

Пріоритети антикорупційної політики до війни ........................................................................... 2 
Вплив і наслідки війни на галузі та сфери ................................................................................... 2 

План відновлення за напрямом «Антикорупційна політика» ............................. 3 
Подолання олігархічного впливу ............................................................................. 21 
ПЕРЕЛІК ЗАКОНОПРОЕКТІВ ...................................................................................... 27 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРОЕКТ 

2 
 

Антикорупційна політика 

ПРЕАМБУЛА 

Пріоритети антикорупційної політики до війни 

 
До війни Україні вдалося створити ефективну правову та інституційну основу для боротьби з 

корупцією. Антикорупційна інфраструктура включає низку державних органів, що охоплюють різні 
сторони антикорупційної діяльності.  

Зокрема, Національне агентство з питань запобігання корупції (“НАЗК”), діяльність якого з 
2020 року значно активізувалась, забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної 
політики. В свою чергу, важливу роль в системі антикорупційних органів відіграє Національне 
антикорупційне бюро (“НАБУ”), яке ретельно розслідує корупцію на високому рівні під 
процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (“САП”), а 
також новостворений Вищий антикорупційний суд (ВАКС), який встиг у довоєнний період ухвалити 
важливі рішення у справах про корупцію на високому рівні.  

Окремо слід відмітити Раду бізнес-омбудсмена, яка з 2015 року запровадила певні стандарти 
доброчесності в державному і приватному секторах економіки. 

В той же час, у довоєнний період не вдалося виконати декілька завдань, що були важливими 
для імплементації антикорупційної реформи (зокрема, призначення нового керівника САП, обрання 
нового керівника АРМА тощо).  

Також до війни ухвалений Закон про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним 
із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті 
(олігархів) і план заходів на його виконання. 

Нині з одного боку, довіра до дій влади збільшилась, але все ще зберігається серйозний 
суспільний запит на антикорупційну реформу, а корупцію як проблему і далі вважають важливою 
проблемою як громадяни, так і інвестори. 

 

Вплив і наслідки війни на галузі та сфери 

 
Війна вплинула на функціонування багатьох державних і приватних установ. Через війну 

призупинено подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 
та місцевого самоврядування та тимчасово не здійснюються заходи фінансового контролю, 
зокрема повні перевірки декларацій посадовців. Оскільки дія правового режиму воєнного стану 
продовжується, необхідно розробити та прийняти збалансовані рішення, які дозволять повноцінно 
застосовувати антикорупційне законодавство навіть в умовах воєнного стану. Багато співробітників 
антикорупційних органів, а також волонтери громадянського суспільства приєдналися до збройних 
сил для боротьби з ворогом на фронті.  

Водночас війна створила нові можливості для корупції, а також може створити великий ризик 
для післявоєнної відбудови України та її подальшого розвитку в напрямку європейської інтеграції і 
впровадження визнаних міжнародних практики і стандартів. 

Попри зазначене вище, не можна не відзначити, що навіть в умовах війни Україна робить 
рішучі кроки на шляху до налагодження системної роботи всіх органів державної влади у боротьбі 
з корупцією. Так, зокрема, 20 червня 2022 року ВРУ було прийнято Антикорупційну стратегію на 
2021–2025 роки. Остання, у першу чергу, покликана значно зменшити рівень корупції у сферах, які 
українці вважають найбільш корумпованими (митна справа та оподаткування, суди та органи 
правопорядку, державне регулювання економіки, будівництво і земельні відносини, сектор 
оборони, охорона здоров’я та соціальний захист). Закон, яким було затверджено стратегію, також 
передбачає зміни, які допоможуть покращити процедури роботи антикорупційних органів. У 
документі визначено п’ять таких основних принципів антикорупційної політики на 2021–2025 роки:  

 
1) оптимізація функцій держави та місцевого самоврядування, зокрема усунення 

дублювання повноважень різними органами;  
2) цифрова трансформація реалізації повноважень органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, прозорість діяльності та відкриття даних; 
3) створення на противагу існуючим корупційним практикам більш зручних та законних 

способів задоволення потреб фізичних і юридичних осіб; 
4) забезпечення невідворотності юридичної відповідальності за корупційні та пов’язані з 

корупцією правопорушення; 
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5) формування суспільної нетерпимості до корупції, утвердження культури доброчесності 
та поваги до верховенства права. 

 
 В той же час, на сьогоднішній день для України є актуальними проблеми, які не дозволяють 

повноцінно проводити антикорупційну діяльність в умовах воєнного стану: 
 
1) відсутність призначених керівників САП, НАБУ, АРМА;  
2) відсутність прозорого механізму для отримання та використання коштів на відновлення та 

гуманітарної допомоги, публічної відкритої платформи для публікації та моніторингу урядом, 
донорами та громадянським суспільством надходжень та витрачених коштів та гуманітарної 
допомоги;  

3) неналежний рівень забезпечення антикорупційних органів, інституцій кадровими і 
матеріальними ресурсами для виконання їхніх завдань (під час і після воєнного стану);  

4) невідповідність деяких норм антикорупційного законодавства міжнародним стандартам, 
стандартам ЄС, а також окремі послаблення антикорупційного законодавства на час воєнного 
стану. 

 
Підсумовуючи, розв’язання проблеми корупції має бути одним з пріоритетів для українського 

суспільства, особливо на етапі відновлення держави. В той же час, розв’язання такої проблеми не 
є можливим без застосування комплексного підходу, який поєднує антикорупційну політику, 
політику з деолігархізації України, законодавство та інституції, а також конкретні заходи у галузях з 
високим ризиком корупції. Застосування саме такого комплексного підходу запропоновано у Плані 
відновлення за напрямком Антикорупційної політики.  

 

План відновлення за напрямом «Антикорупційна політика» 
 

План передбачає: 
 

1) Забезпечення дотримання міжнародних зобов'язань України в частині боротьби з 
корупцією, зокрема пов’язаних із процесом європейської інтеграції (приведення 
національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів та найкращих практик 
запобігання та протидії корупції, його належна  імплементація, підвищення ефективності системи 
контролю за діяльністю політичних партій та проведенням виборчих кампаній, підвищення 
ефективності попередження корупції і конфлікту інтересів); 

2) забезпечення незалежності та ефективної роботи антикорупційних органів для 
запобігання, виявлення та покарання за прояви корупції (забезпечення ефективної роботи НАЗК за 
усіма напрямами діяльності органу, посилення інституційної спроможності НАБУ, забезпечення 
ефективної роботи САП) та створення дієвої системи розшуку і повернення активів, 
отриманих корупційним шляхом, а також використання цих активів для  післявоєнного 
відновлення України (підвищення ефективності АРМА, системи запобігання легалізації активів, 
здобутих незаконним шляхом, системи розшуку та управління незаконно здобутими активами, 
недопущення корупційних зловживань під час реалізації процедур, пов’язаних із примусовим 
вилученням і стягненням в дохід держави активів росії та її резидентів); 

3) просування культури доброчесності в публічному та приватному секторах (розвиток 
культури нульової толерантності до корупції серед громадян України, покращення корпоративного 
управління в державних та приватних компаніях, забезпечення прозорості при приватизації, 
створення доброчесної альтернативи поширеним корупційним практикам, в тому числі 
законодавче закріплення роботи установи бізнес-омбудсмена, зниження рівня толерування 
корупції у приватному та публічному секторі економіки); 

4) усунення корупційних ризиків, що виникають під час заходів відновлення в період 
дії воєнного стану і повоєнній відбудові: планування, отримання, розподіл, використання коштів 
(недопущення корупційних зловживань під час надання, отримання та використання допомоги під 
час воєнного стану, створення спеціальних механізмів для мінімізації корупційних проявів під час 
отримання міжнародної допомоги України для повоєнного відновлення, покращення системи 
державного аудиту та моніторингу для мінімізації корупційних проявів під час повоєнної відбудови 
України). 
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ЛОГІЧНА РАМКА ПЛАНУ 
ВІДНОВЛЕННЯ 

  

 Комітет № 5    
 Група Антикорупційна політика    
 Сфера аналізу 

(окремої 
складової) в 
межах напряму: 

Антикорупційна політика як постійне здійснення послідовних заходів держави і суспільства з метою усунення причин і умов, що породжують і живлять корупцію в різних 
сферах життя і створюють ризики для стабільного економічного зростання та розбудови демократичних інститутів як умови інтеграції України до ЄС, а також щодо 
забезпечення невідворотності покарання за корупційні правопорушення. 

1 Основні проблеми, які необхідно вирішити в рамках Плану 
відновлення за напрямом 

   

 Вплив війни 
на визначену 
сферу 
аналізу: 

Війна вплинула на функціонування багатьох державних і приватних установ. Через війну призупинено подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави та місцевого самоврядування та тимчасово не здійснюються заходи фінансового контролю, зокрема повні перевірки декларацій посадовців. Оскільки дія 
правового режиму воєнного стану продовжується, необхідно розробити та прийняти збалансовані рішення, які дозволять повноцінно застосовувати антикорупційне 
законодавство навіть в умовах воєнного стану. Багато співробітників антикорупційних органів, а також волонтери громадянського суспільства приєдналися до збройних сил 
для боротьби з ворогом на фронті.  
Водночас війна створила нові можливості для корупції, а також може створити великий ризик для післявоєнної відбудови України та її подальшого розвитку в напрямку 
європейської інтеграції і впровадження визнаних міжнародних практики і стандартів. 
Попри зазначене вище, не можна не відзначити, що навіть в умовах війни Україна робить рішучі кроки на шляху до налагодження системної роботи всіх органів державної 
влади у боротьбі з корупцією. Так, зокрема, 20 червня 2022 року ВРУ було прийнято Антикорупційну стратегію на 2021–2025 роки. Остання, у першу чергу, покликана значно 
зменшити рівень корупції у сферах, які українці вважають найбільш корумпованими (митна справа та оподаткування, суди та органи правопорядку, державне регулювання 
економіки, будівництво і земельні відносини, сектор оборони, охорона здоров’я та соціальний захист). Закон, яким було затверджено стратегію, також передбачає зміни, які 
допоможуть покращити процедури роботи антикорупційних органів.  
В той же час, на сьогоднішній день для України є актуальними проблеми, які не дозволяють повноцінно проводити антикорупційну діяльність в умовах воєнного стану: 
1) відсутність призначених керівників САП, НАБУ, АРМА;  
2) відсутність прозорого механізму для отримання та використання коштів на відновлення та гуманітарної допомоги, публічної відкритої платформи для публікації та 
моніторингу урядом, донорами та громадянським суспільством надходжень та витрачених коштів та гуманітарної допомоги;  
3) неналежний рівень забезпечення антикорупційних органів, інституцій кадровими і матеріальними ресурсами для виконання їхніх завдань (під час і після воєнного стану);  
4) невідповідність деяких норм антикорупційного законодавства міжнародним стандартам, стандартам ЄС, а також окремі послаблення антикорупційного законодавства на 
час воєнного стану. 

1.1 Ключові 
виклики 
(узагальне
но для 
визначено
ї сфери): 

● Відсутність призначених керівників САП, НАБУ, АРМА; 
● Необхідність запровадження прозорого механізму для отримання та використання коштів на відновлення та гуманітарної допомоги, публічної відкритої платформи 

для публікації та моніторингу урядом, донорами та громадянським суспільством надходжень та витрачених коштів та гуманітарної допомоги; 
● Неналежний рівень забезпечення державних органів, в тому числі антикорупційних органів, інституцій кадровими і матеріальними ресурсами для виконання їхніх 

завдань (під час і після воєнного стану); 
● Невідповідність деяких норм антикорупційного законодавства міжнародним стандартам, стандартам ЄС, а також окремі послаблення антикорупційного 

законодавства на час воєнного стану; 
● Нескоординованість антикорупційних заходів та низькі темпи їх впровадження; 
● Незавершена судова реформа та реформа прокуратури 
● Неналежний захист викривачів 
● Необхідність усунення передумов для корупції у сферах високого ризику корупції (таких як будівництво та інфраструктура, соціальне та медичне забезпечення, 

землекористування тощо); 
● Зниження поінформованості громадськості щодо боротьби з корупцією та зменшення інструментів для участі громадськості, здійснення громадського контролю. 

1.2 Ключові 
можливост
і 
(узагальне

Антикорупційні реформи проведені таким чином, що відповідають усім критеріям для членства у Європейському Союз та іншим міжнародним зобов’язанням України,  а також 
дозволяють уникнути корупції у процесі відновлення України. 
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но для 

1.3 Ключові 
обмеженн
я  

 
Обмеженість фінансових ресурсів поряд з виробничим навантаженням на державних службовців 
 
 
 
 

 
 

2 

 
Цілі, завдання, 
етапи Плану 
відновлення 
за напрямом 

 
 
Антикорупційна політика 

   

  Етап 1: Невідкладні заходи (забезпечення 
належного функціонування системи 
запобігання та протидії корупції в період війни 
та перший повоєнний час) 

Етап 2: Середньострокові заходи 
(приведення системи запобігання та протидії корупції у відповідність міжнародним 

стандартам та найкращим практикам) 

Етап 3: Довгострокові заходи 
(належне функціонування 
антикорупційних інститутів і 
дієвість відповідних 

2.1. Опис 
Проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері аналізу: 

Наявність прогалин у законодавстві у сфері запобігання та протидії корупції, його неналежне правозастосування, що є викликом на шляху до членства України у 
Європейському Союзі 

2.1.1. Етапи: 06/2022 - 12/2022 01/2023 - 
12/2023 

01/2024 - 
12/2025 

01/2026 - 12/2032 

2.1.2. Ціль 1, яку 
необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Забезпечення дотримання міжнародних зобов'язань України в частині боротьби з корупцією, зокрема пов’язаних із процесом європейської інтеграції та 
приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів та найкращих практик запобігання та протидії корупції 

 Завдання 1. 
Забезпечення 
дотримання 
міжнародних 
зобов'язань 
України в 
частині 
боротьби з 
корупцією, 
зокрема 
пов’язаних із 
процесом 
європейської 
інтеграції та 
приведення 
національного 
законодавства 
у відповідність 
до міжнародних 
стандартів та 
найкращих 

(і) Невідкладне розроблення законодавства 
направленого на дотримання міжнародних 
зобов'язань України в частині боротьби з 
корупцією, зокрема пов’язаних із процесом 
європейської інтеграції та приведення 
національного законодавства у відповідність 
до міжнародних стандартів. 
 

(і) Забезпечення повної відповідності 
законодавства України та практики його 
реалізації вимогам: 

- Конвенції ООН проти корупції; 
- Кримінальної конвенції про боротьбу 

з корупцією, Додаткового протоколу до 
неї; 

- Цивільної конвенції про боротьбу з 
корупцією; 

- Конвенції ОЕСР про боротьбу з 
підкупом іноземних посадових осіб у 
міжнародних ділових операціях; 

(іі) Розроблення та прийняття 
законопроектів для повної відповідності 
законодавства України вимогам 
Конвенції про захист фінансових 
інтересів Європейських співтовариств, а 
також Директиви 2017/1371 
Європейського Парламенту та Ради від 
5 липня 2017 року про боротьбу з 
шахрайством, спрямованим проти 

(і) Приєднання до Конвенції ОЕСР про 
боротьбу з підкупом іноземних посадових 
осіб у міжнародних ділових операціях; 

(іі) Встановлення дисциплінарної та 
адміністративної відповідальності керівників 
за невиконання вимог законодавства щодо 
притягнення порушників антикорупційного 
законодавства до дисциплінарної 
відповідальності; 

(iii) Розроблення та прийняття закону, яким 
привести у відповідність до міжнародних 
стандартів положення КК України в частині 
корупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень: 
- - привести перелік іноземних посадових осіб 
у відповідність до стандартів Конвенції ОЕСР 
про боротьбу з хабарництвом іноземних 
посадових осіб у міжнародних торгівельних 
операціях; 
- привести у відповідність до міжнародних 
стандартів положення про звільнення від 

(i) Завершення приведення 
національного законодавства у 
відповідність Директиви ЄС 
2019/1937 з урахуванням 
досвіду запровадження 
інституту захисту викривачів 
корупції в Україні. 
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практик 
запобігання та 
протидії 
корупції 

фінансових інтересів Союзу, 
кримінально-правовими засобами. 

(ііі) Забезпечення відповідності 
законодавства України та практики його 
реалізації вимогам та рекомендаціям: 
- Стамбульського плану дій по боротьбі 
з корупцією антикорупційної мережі для 
Східної Європи та Центральної Азії 
Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР);  
- Конференції держав-учасниць UNCAC; 

(iv) Забезпечення приєднання України 
до Робочої групи ОЕСР з питань 
хабарництва у міжнародних ділових 
операціях; 

(v) Забезпечення повного виконання 
рекомендацій щодо запобігання та 
протидії корупції, наданих Україні у 
межах міжнародних моніторингових 
механізмів (оцінювання GRECO, 
моніторинг виконання Стамбульського 
плану дій по боротьбі з корупцією, 
моніторинг виконання Конвенції ООН 
проти корупції). 

кримінальної відповідальності згідно з ч. 5 ст. 
354 КК України (у частині невідкладного 
повідомлення про злочин та неможливості 
застосування цього положення до особи, яка 
ініціювала надання неправомірної вигоди); 

(іv) Прийняти закон про можливість 
провокації хабаря, у якому передбачити 
правила та порядок проведення таких дій, 
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. 

(v) Внести зміни до законодавства для 
підвищення ефективності захисту викривачів 
корупції. 

2.1.3. Термін (строк) 
виконання в 
межах етапу: 

(і) Невідкладний розгляд підготовлених і 
внесених в ВРУ законопроектів направлених 
на дотримання міжнародних зобов'язань 
України в частині боротьби з корупцією, 
зокрема пов’язаних із процесом європейської 
інтеграції. 
 

(і) Підготовлено пакет законопроектів 
про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
приведення національного 
законодавства України у відповідність 
до міжнародних актів у сфері 
запобігання і протидії корупції - грудень 
2023 року.  

 

(і) Прийняти закон про ратифікацію Конвенції 
ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних 
посадових осіб у міжнародних ділових 
операціях – грудень 2024 року; 
(іі) Прийняти закон про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
запровадження відповідальності керівників за 
невиконання вимог законодавства щодо 
притягнення порушників антикорупційного 
законодавства до дисциплінарної 
відповідальності – червень 2025 року. 

(і) Прийняти закон про 
приведення національного 
законодавства у відповідність 
Директиви ЄС 2019/1937 
(завершення повної адаптації) – 
грудень 202 року8 

 2.1.4. Ризики 
досягнення 
цілі: 

 Обмеженість фінансування Обмеженість фінансування  Обмеженість фінансування  Обмеженість фінансування 

2.1.5. Вимірюваний 
показник 
(індикатор) 
досягнення 
цілі 

(і) Моніторинг виконання міжнародних 
зобов’язань України засвідчує прогрес . 

(iv) (і) Звіти міжнародних моніторингових 
місій ОЕСР, GRECO, Ради Європи, 
підтверджують відповідність 
національного законодавства 
міжнародним конвенціям та рішенням; 

(v)  

(і) Звіти міжнародних моніторингових місій 
ОЕСР, GRECO, Ради Європи, підтверджують 
відповідність національного законодавства 
міжнародним конвенціям та рішенням; 

(i)  Звіти міжнародних 
моніторингових місій ОЕСР, 
GRECO, Ради Європи, 
підтверджують відповідність 
національного законодавства 
міжнародним конвенціям та 
рішенням 

2.1.6 
. 

Загальний 
розмір потреби 
у фінансових 
ресурсах: 

(і) В межах передбачених видатків Державного 
бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених 
видатків Державного бюджету 
України 
(іі) В рамках фінансування 
проектів міжнародної технічної 
допомоги 
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2.1.7 
. 

Зв’язок цілі 
з 
напрямами: 

Євроінтеграція, юстиція, цифрова 
трансформація 

Євроінтеграція, юстиція, цифрова 
трансформація 

Євроінтеграція, юстиція, цифрова 
трансформація 

Євроінтеграція, юстиція, 
цифрова трансформація 

 
 Опис 

Проблеми 
2 яка 
потребує 
вирішення 
в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Необхідність досягнення суттєвого прогресу у запобіганні та протидії корупції для забезпечення стабільного економічного зростання України та розбудови 
ефективних та інклюзивних демократичних інститутів. 

 Етапи: 06/2022 - 12/2022 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 01/2026 - 12/2032 

 Ціль 2 яку 
необхідно 
досягти 
для 
вирішення 
проблеми 
на 
кожному 
етапі: 

Запровадження комплексної антикорупційної політики та ліквідація умов, у тому числі на рівні законодавства, що сприяють вчиненню корупційних 
правопорушень 

 Завдання 1. 
Забезпечення 
формування, 
координації, 
моніторингу 
реалізації, 
оцінки 
ефективності 
та 
антикорупційно
ї політики 
відповідно до 
міжнародних 
стандартів та 
найкращих 
практик 
 

(і) Розробити із залученням заінтересованих 
сторін та затвердити Державну АК програму з 
реалізації АК стратегії на 2021-2025 роки; 
(іі) Затвердити порядок здійснення моніторингу 
та координації реалізації АК стратегії на 2021-
2025 роки; 
(iii) Створити Координаційну робочу групу з 
питань АК політики, залучити до її роботи 
громадськість та міжнародних партнерів, 
визначити порядок її діяльності та надати 
необхідні ресурси для її діяльності. 

(i) Забезпечити онлайн моніторинг 
реалізації заходів державної АК 
політики; 

(і) Запровадити єдину системи збору, 
обробки та оприлюднення статистичної 
інформації про виявлення корупційних та 
пов'язаних з корупцією правопорушень, 
здійснення щодо них проваджень, розшук та 
повернення активів, одержаних від 
корупційних та інших злочинів; 
(іі) Створити єдину онлайн-систему для 
збору, обробки та оприлюднення 
статистичної інформації про виявлення 
корупційних та пов'язаних з корупцією 
правопорушень, здійснення щодо них 
проваджень, розшук та повернення активів, 
одержаних від корупційних та інших злочинів; 
(ііі) Представити підсумковий звіт щодо 
ефективності державної АК політики, який 
також міститиме рекомендації щодо 
пріоритетів антикорупційної політики на 
наступні роки; 
(іv) Підготувати за участі заінтересованих 
сторін і затвердити АК стратегію на 2026 -
2030 роки та державну програму з реалізації 
АК стратегії на 2026-2030 роки. 

(і) Представити Національну 
доповідь щодо ефективності 
державної антикорупційної 
політики у 2021–2025 роках та 
рекомендації щодо змісту та 
пріоритетів АК стратегії на 
новий період (2026 -2030 роки); 
(іі) Затвердити АК стратегію на 
2026-2030 роки та відповідні 
документи (державну програму 
та забезпечити фінансування). 
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 Завдання 2. 
Підвищення 
ефективності 
системи 
контролю за 
діяльністю 
політичних 
партій та 
проведенням 
виборчих 
кампаній  
 

(i) Законодавчо відновити обов’язок подання 
звітів політичних партій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

(і) Розробити та прийняти законопроекти 
з питань фінансування політичних партій 
та контролю за ним, з урахуванням 
рекомендацій та стандартів Ради 
Європи, GRECO, Венеціанської комісії 
(зокрема, в питаннях державного 
фінансування позапарламентських 
політичних партій; непрямої державної 
підтримки політичних партій; чіткого 
розмежування функцій контролюючих 
органів; запровадження ефективних, 
стримуючих та пропорційних санкцій за 
порушення встановлених вимог); 
(іі) Розробити та прийняти законопроект, 
яким буде відновлено здійснення 
заходів фінансового контролю 
посадовців з недопущенням розривів у 
поданні декларацій; 
(іii) НАЗК підвищити результативність 
фінансового контролю й перевірки 
звітності політичних партій; 
(іv) НАЗК забезпечити функціонування 
електронної системи подання та 
оприлюднення звітності політичних 
партій (у вигляді набору даних та 
машинозчитувальному форматі, а також 
з доступом через API); 

(iv) (v) НАЗК забезпечити функціонування 
електронної системи звітності про 
надходження та використання коштів 
виборчих фондів. 

  

 Завдання 3. 
Підвищення 
ефективності 
попередження 
корупції і 
конфлікту 
інтересів  
 

 (і) Розробити і прийняти законопроект 
щодо уточнення переліку суб'єктів 
декларування з урахуванням 
результатів оцінки корупційних ризиків, 
підстав для перевірки декларації, 
усунення прогалин щодо строків 
подання декларацій,  удосконалення 
механізмів перевірки декларацій з 
метою виявлення ознак правопорушень 
(недостовірного декларування у вигляді 
приховування значних активів та/або їх 
вартості та незаконного збагачення); 
(іі) Підвищити результативність 
контролю й перевірки декларацій 
завдяки подальшому розвитку цифрових 
інструментів та їх ширшому 
застосуванню, забезпеченню єдності 
практики НАЗК, розвитку міжнародного 
співробітництва, ширшому доступу 
НАЗК до інформації про вартість 
активів. 

(і) Підготувати та прийняти законопроект, 
який вдосконалює процедуру виявлення і 
врегулювання конфлікту інтересів, в тому 
числі у зв’язку з наявністю корпоративних 
прав, регламентує одержання подарунків, 
усуває розбіжності в законодавстві для цілей 
реалізації ЗУ «Про запобігання корупції»; 
(іі) Законодавчо закріпити правила етичної 
поведінки народних депутатів України 
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 Завдання 4. 
Створення 
доброчесної 
альтернативи 
поширеним 
корупційним 
практикам.  
 

(і) Ідентифікувати топ 10 поширених 
корупційних практик на основі досліджень 
корупції, проведених НАЗК, іншими органами 
та представниками громадських об’єднань, 
наукових установ, навчальних закладів, 
експертів відповідної кваліфікації. 

(і) Забезпечити впровадження Закону 
України «Про адміністративну 
процедуру» і привести нормативну базу 
у відповідність до положень закону. 

(i) Забезпечення використання електронних 
сервісів як основного способу надання 
адміністративних послуг. 

 

 Завдання 5. 
Забезпечення 
доброчесності 
структури 
управління та 
діяльності 
державних 
підприємств  
 
 

(і) Внести зміни до нормативно-правових актів 
щодо забезпечення гнучкості органів 
управління ДП для прийняття рішень, 
необхідних для забезпечення економічної 
безпеки на період дії правового режиму 
воєнного стану (без зміни принципів 
корпоративного управління ОЕСР) ( в частин 
делегування повноважень, призначення і 
продовження повноважень членів наглядових 
рад і керівників, інші особливості 
корпоративного управління).  

 

(і) Привести законодавство щодо 
корпоративного управління ДП у 
відповідність із Керівними принципами 
ОЕСР щодо корпоративного управління 
на підприємствах державної форми 
власності, зокрема в частині передачі 
повноважень наглядовим радам 
затверджувати стратегічні, інвестиційні, 
фінансові плани та призначати і 
звільняти керівника; 
(іі) Розробити антикорупційні програми 
та впроваджувати антикорупційні 
стандарти та практику ДП; 
(iіі) Привести корпоративне управління 
ДП у відповідність із Керівними 
принципами ОЕСР щодо 
корпоративного управління на 
підприємствах державної форми 
власності, в частині впровадження 
кодексу з корпоративного управління, 
кодексу етики та ділової поведінки 
положення про принципи формування 
наглядової ради, індивідуальних планів 
заходів ДП з корпоративного управління, 
положення про комітети наглядової 
ради та корпоративного секретаря тощо. 

(і) Розробляти антикорупційні програми та 
впроваджувати антикорупційні стандарти та 
практику ДП; 
(іі) Проводити регулярну оцінку корупційних 
ризиків (як внутрішніх, так і зовнішніх) в ДП 
принаймні кожні три роки. 

(і) Забезпечити дотримання 
Керівних принципів ОЕСР щодо 
корпоративного управління на 
підприємствах державної 
форми власності. 

 
 

Завдання 6. 
Прозорість 
приватизації 
 

 (і) Переглянути і скасувати 
необґрунтовані мораторії щодо 
примусового виконання рішень, 
боржниками за якими є державні 
підприємства, у тому числі мораторії, що 
стосуються застосування процедур 
санації та ліквідації у справах про 
банкрутство; 
(ii) Затвердити проект закону про 
перелік об'єктів права державної 
власності, що не підлягають 
приватизації; 
(іiі) Прискорити продаж непродуктивних 
активів державного сектору для 
забезпечення швидкого отримання 
значних бюджетних надходжень після 
скасування правового режиму воєнного 
стану. 

(і) Забезпечити комунікаційну стратегію щодо 
приватизації та дій КМУ 
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 Термін 
(строк) 
виконання 
в межах 
етапу: 

(і) Передбачити в проекті ЗУ "Про Державний 
бюджет на 2023 рік" фінансування на заходи 
Антикорупційної стратегії - вересень 2022 року; 
(іі) Внести зміни до НПА щодо особливостей 
корпоративного управління юридичних осіб, 
акціонером (засновником, учасником) яких є 
держава в період дії правового режиму 
воєнного стану в Україні - вересень 2022 року; 

 

(і) Прийняти закон, який передбачатиме 
механізми координації, моніторингу та 
оцінки антикорупційної політики та 
взаємодії антикорупційних інституцій з 
іншими органами державної та місцевої 
влади - вересень 2023 року; 
(іі) Забезпечити онлайн моніторинг 
реалізації заходів державної 
антикорупційної політики на Єдиному 
веб-порталі електронного Урядування - 
квітень 2023;  
(ііі) Запроваджено автоматичний режим 
проведення перевірок звітів політичних 
партій - лютий 2023 року. 
(iv) Забезпечено функціонування 
електронної системи звітності про 
надходження та використання коштів 
виборчих фондів - березень 2023 року; 
(v) Підготовлено законопроект про 
удосконалення механізму фінансування 
політичних партій та контролю за ним - 
грудень 2023; 
(vi) У ВРУ внесено законопроект щодо 
скасування необґрунтованих мораторіїв 
щодо примусового виконання рішень, 
боржниками за якими є державні 
підприємства, у тому числі мораторіїв, 
що стосуються застосування процедур 
санації та ліквідації у справах про 
банкрутство; 
(vii) Затверджено проект закону про 
перелік об'єктів права державної 
власності, що не підлягають 
приватизації; 
(viiі) Внесено зміни до законодавства, 
що направлений на прискорений продаж 
непродуктивних активів державного 
сектору для забезпечення швидкого 
отримання значних бюджетних 
надходжень після скасування правового 
режиму воєнного стану; 
(ix) Впроваджено принципи ОЕСР щодо 
корпоративного управління на 
державних підприємствах та підвищити 
прозорість діяльності та процесів 
ухвалення рішень ДК «Укроборонпром»; 
(x) Прийнято Закон про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
вдосконалення корпоративного 
управління юридичних осіб, акціонером 
(засновником, учасником) яких є 
держава. 

(і) Прийняти закон про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
удосконалення положень пов'язаних із 
врегулюванням конфлікту інтересів; 
(iі) Прийняти Закон України про внесення 
змін до ЗУ "Про статус народного депутата 
України" щодо правил етичної поведінки 
членів парламенту; 
(ііі) Врегулювати питання лобізму на 
законодавчому рівні; 
(iv) Оновити нормативні акти органів 
виконавчої влади, що випливають з ЗУ «Про 
адміністративну процедуру», забезпечивши 
набрання ними чинності одночасно з 
набранням чинності цим Законом - грудень 
2023 року; 
(v) КМУ поінформувати ВРУ про стан 
виконання ЗУ «Про адміністративну 
процедуру» - 2024 рік. 
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 Ризики 
досягнення 
цілі: 

Обмеженість фінансування Обмеженість фінансування Обмеженість фінансування Обмеженість фінансування 

 Вимірюван
ий показник 
(індикатор) 
досягнення 
цілі 

(і) Передбачено бюджетне фінансування для 
реалізації АК стратегії в обсязі не менш ніж 
90% від запиту; 
(ii)) Моніторингові звіти міжнародних партнерів 
(ОЕСР, ЄБРР, Світового банку тощо) 
засвідчують, що наглядові ради ДП створені на 
прозорих засадах з урахуванням професійних 
здобутків кандидатів і складаються не менше 
третини з незалежних директорів. 

(і) Виконано не менш ніж 30% заходів АК 
стратегії та Державної АК програми з її 
реалізації; 
(іі) Виділено бюджетне фінансування для 
реалізації АК стратегії в обсязі не менш 
ніж 90% від бюджетного запиту; 
(іii) Забезпечено онлайн моніторинг 
реалізації заходів державної АК політики 
на Єдиному веб-порталі електронного 
Урядування; 
(iv) Запроваджено автоматичний режим 
проведення перевірок звітів політичних 
партій і використання фондів виборчих 
фондів; 
(v) АК програми впроваджені і 
підлягають належному моніторингу в 10 
найбільших ДП; 
(vi) Корпоративне управління 10 
найбільших ДП відповідають Керівним 
принципами ОЕСР щодо 
корпоративного управління на 
підприємствах державної форми 
власності (впроваджено кодекс з 
корпоративного управління, етики та 
ділової поведінки, наявні положення про 
принципи формування наглядової ради, 
положення про комітети наглядової 
ради та корпоративного секретаря); 
(vii) Після перегляду і скасування 
мораторіїв щодо примусового виконання 
рішень, боржниками за якими є державні 
підприємства, у тому числі мораторії, що 
стосуються застосування процедур 
санації та ліквідації у справах про 
банкрутство, процеси «великої» та 
«малої» приватизації будуть 
розблоковані. 

(і) Виконати не менш ніж 90% заходів АК 
стратегії та Державної АК програми з її 
реалізації; 
(ii) Відновлено державне фінансування 
позапарламентських політичних партій, які не 
пройшли до ВР, але отримали певний рівень 
підтримки; 
(ііі) Моніторинг ОЕСР підтверджує, що оцінка 
ризиків діяльності ДП охоплюють ризики 
корупції і відбуваються належним чином. 

(і) Виконано 100% заходів АК 
стратегії та Державної АК 
програми з її реалізації; 
(іі) Затверджена АК стратегія на 
2026-2030 роки та відповідна 
державна програма з її 
реалізації; 
(ііі) Передбачено бюджетне 
фінансування для реалізації АК 
стратегії в обсязі не менш ніж 
90% від запиту; 
(iv) У результаті посиленої 
конкуренції суб’єкти 
господарювання більш 
відповідально та раціонально 
використовуватимуть активи, 
що перебувають в їх власності; 
(v) Застосування передбаченої 
моделі корпоративного 
управління не лише збільшить 
обсяг надходжень до 
державного бюджету, але 
сприятиме підвищенню якості 
послуг, що надаються 
населенню 

 Загальний 
розмір 
потреби у 
фінансових 
ресурсах 
для 
досягнення 
цілі: 

(і) В межах передбачених видатків Державного 
бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 
(ііі) В межах власних ресурсів ДП 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 
(ііі) В межах власних ресурсів ДП 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 
(ііі) В межах власних ресурсів ДП 

(і) В межах передбачених 
видатків Державного бюджету 
України 
(іі) В рамках фінансування 
проектів міжнародної технічної 
допомоги 
(ііі) В межах власних ресурсів 
ДП 

 Зв’язок цілі 
з іншими 
напрямами 

Євроінтеграція, юстиція, економіка, цифрова 
трансформація 

Євроінтеграція, юстиція, економіка, 
цифрова трансформація 

Євроінтеграція, юстиція, економіка, цифрова 
трансформація 

Євроінтеграція, юстиція, 
економіка, цифрова 
трансформація 
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2.2. Опис 
проблеми 3, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері аналізу: 

Недостатня інституційна та операційна незалежність і спроможність спеціалізованих органів для запобігання, виявлення та 
покарання за прояви корупції 

 

2.2.1. Етапи: 06/2022 - 12/2022 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 01/2026 - 12/2032 
2.2.2. Ціль 3 яку 

необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Забезпечення незалежності та ефективної роботи антикорупційних органів для запобігання, виявлення та покарання за прояви корупції 

 Завдання 1 
Забезпечення 
ефективної 
роботи 
Національного 
агентства з 
питань 
запобігання 
корупції (НАЗК) 
за усіма 
напрямами 
діяльності 
органу 

(і) Завершити зовнішню незалежну оцінку 
ефективності діяльності НАЗК; 
(іі) Виконати рекомендації, надані за 
результатами оцінки ефективності діяльності 
НАЗК, та публічно поінформувати про стан їх 
виконання, а також переглянути КПІ НАЗК з 
урахуванням рекомендацій аудиту; 

(iv) (iіі) Належно врегулювати порядок проведення 
моніторингу способу життя суб'єктів 
декларування; 

(v) (іv) Ввести в експлуатацію Єдиний портал 
повідомлень викривачів та затвердити 
підзаконні акти НАЗК щодо його 
функціонування; 

 (і) Забезпечити періодичну зовнішню 
незалежну оцінку (включаючи виконання 
рекомендацій, інформування про стан 
виконання рекомендацій, перегляд критеріїв 
та методики проведення оцінки); 
(іi) Забезпечити розподіл повноважень між 
ЦВК і НАЗК щодо контролю за 
фінансуванням політичної діяльності та 
передвиборної агітації; 
(ііі) Забезпечити ризик-орієнтований 
моніторинг декларацій державних службовців 
(в тому числі з використанням ІТ-
інструментів). 

(і) Забезпечити періодичну 
зовнішньої незалежну оцінку 
(включаючи виконання 
рекомендацій, інформування 
про стан виконання 
рекомендацій, перегляд 
критеріїв та методики 
проведення оцінки). 

 Завдання 2. 
Посилення 
інституційної 
спроможності 
Національного 
антикорупційн
ого бюро 
України 
(НАБУ) 

(і) Провести конкурсний відбір на посаду 
Директора НАБУ у повній відповідності до 
вимог закону, прозоро та неупереджено, без 
необґрунтованих затримок.; 
(іі) Забезпечити можливість НАБУ здійснювати 
автономне зняття інформації з електронних 
комунікаційних мереж, шляхом впровадження 
комплексу необхідних технічних, організаційно-
технічних рішень; 
(ііі) Розробити та прийняти законопроект, яким 
буде уточнено граничну чисельність 
службовців НАБУ; 
(iv) Забезпечити належне фінансування НАБУ, 
зокрема для запровадження автономного 
зняття інформації з електронних 
комунікаційних мереж. 

(і) Провести зовнішню незалежну оцінку 
ефективності діяльності НАБУ за участю 
міжнародних експертів, оприлюднити 
результати аудиту, та передбачити 
інформування про стан виконання 
наданих рекомендацій; 
(іі) Забезпечити можливість 
функціонування незалежних експертних 
установ для здійснення експертизи у 
кримінальних провадження. 

 (і) Забезпечити періодичну 
зовнішньої незалежну оцінку 
(включаючи виконання 
рекомендацій, інформування 
про стан виконання 
рекомендацій, перегляд 
критеріїв та методики 
проведення оцінки); 

 Завдання 3. 
Забезпечення 
ефективної 
роботи 
Спеціалізован
ої 
антикорупційн

(і) Завершити процедуру призначення 
керівника САП, визначеного за результатами 
проведеного конкурсом; 
(іі) Розробити та прийняти законопроекти, 
якими буде розширено інституційну та 
операційну автономію САП, розширено 
повноваження керівництва САП; 

(i) Запровадити та забезпечити 
проведення зовнішньої незалежної 
оцінки ефективності діяльності САП 
одночасно із аудитом НАБУ та, за 
участю міжнародних експертів, 
оприлюднити результати аудиту, 
рекомендації аудиторів та передбачити 

 (і) Забезпечити періодичну 
зовнішню незалежну оцінку 
(включаючи виконання 
рекомендацій, інформування 
про стан виконання 
рекомендацій, перегляд 
критеріїв та методики 
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ої прокуратури 
(САП) 

(ііі) Вдосконалити процедуру відбору на 
адміністративні посади в САП та прокурорів 
САП; 
(iv) Запровадити зовнішній незалежний аудит 
САП. 

систему моніторингу виконання наданих 
рекомендацій. 

проведення оцінки); 

 Завдання 4. 
Забезпечення 
ефективної 
роботи 
Агентства з 
розшуку і 
менеджменту 
активів 
(АРМА) 

(і) Провести прозорий, неупереджений, з 
відбором за критеріями доброчесності та 
компетентності конкурс на посаду Голови 
АРМА, з подальшим призначенням на посаду 
переможця конкурсу без необґрунтованих 
затримок; 
(іі) Забезпечити повноцінне функціонування та 
введення в промислову експлуатацію Єдиний 
державний реєстр активів, на які накладено 
арешт у кримінальному провадженні. 

(і) Розробити та прийняти законопроект, 
яким буде гарантовано інституційну та 
операційну незалежність АРМА, 
запроваджено дієву процедуру 
зовнішньої незалежної оцінки 
ефективності АРМА, а також 
удосконалено процедури добору Голови 
АРМА задля прозорості, об'єктивності 
добору на основі заслуг кандидатів; 
(іі) Розробити та затвердити Стандарти 
взаємодії між АРМА, органами 
прокуратури, органами досудового 
розслідування, іншими компетентними 
органами стосовно планування арешту, 
розшуку активів, управління активами, 
повернення активів; 
(ііі) Запровадити ефективні процедури 
співробітництва та обміну інформацією 
між АРМА та Державною службою 
фінансового моніторингу.  

(і) Забезпечити проведення зовнішньої 
незалежної оцінки ефективності діяльності 
АРМА, виконання наданих рекомендацій та 
інформування про стан їх виконання. 

 

2.2.3. Термін (строк) 
виконання в 
межах етапу: 

(i) Призначення керівника САП - липень 
2022 рік; 

(i) Функціонують незалежні експертні 
установи, які не входять в сферу 
управління правоохоронних органів. 

(і) Забезпечено проведення періодичної 
зовнішньої незалежної оцінки 
антикорупційних органів (включаючи 
виконання рекомендацій, інформування про 
стан виконання рекомендацій, перегляд 
критеріїв та методики проведення оцінки); 
(іі) Врегульовано розподіл повноважень між 
ЦВК і НАЗК щодо контролю за 
фінансуванням політичної діяльності та 
передвиборної агітації. 
 

(і) Забезпечено проведення 
періодичної зовнішньої 
незалежної оцінки 
антикорупційних органів 
(включаючи виконання 
рекомендацій, інформування 
про стан виконання 
рекомендацій, перегляд 
критеріїв та методики 
проведення оцінки); 
 

2.2.4. Ризики 
досягнення 
цілі: 

Погіршення рівня фінансування та 
матеріально-технічного забезпечення 
діяльності АК органів 

(і) Погіршення рівня фінансування та 
матеріально-технічного забезпечення 
діяльності АК органів; 
(іі) Тимчасове обмеження (на період дії 
воєнного стану) щодо подання 
декларацій кандидатами та тими, хто 
був призначений у період воєнного 
стану на окремі посади (Закону України 
«Про внесення змін до деяких законів 
України щодо функціонування 
державної служби та місцевого 
самоврядування у період дії воєнного 
стану» 

(і) Погіршення їх рівня фінансування та 
матеріально- технічного забезпечення 
діяльності 

(і) Погіршення рівня 
фінансування та матеріально-
технічного забезпечення 
діяльності АК органів 
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2.2.5. Вимірюваний 
показник 
(індикатор) 
досягнення 
цілі 

(і) Забезпечення бюджетного фінансування 
НАЗК, НАБУ, САП та АРМА на рівні не менш 
ніж 90%; 
(іі) Керівника САП призначено; 
(ііі) Директора НАБУ призначено; 
(iv) Призначено Голову АРМА; за 
результатами прозорого і неупередженого 
конкурсу  
(v) Рекомендації за Звітом оцінки ефективності 
діяльності НАЗК виконано; 
(vi) Забезпечено зняття інформації з 
електронних комунікаційних мереж з 
використанням власних технічних 
можливостей НАБУ; 
(vii) Внесено зміни до ст.ст.2,5,12 ЗУ «Про 
АРМА»; 
(viii) Підзаконний НПА про єдиний електронний 
реєстр прийнято; 
(ix) Здійснюється моніторинг та контроль за 
вилученням активів РФ та її резидентів, 
управлінням ними та їх реалізацією, а також за 
розподілом і цільовим використанням коштів 
державного бюджету.  
(x) Результати операційних аудитів 
(управлінських аудитів) АРМА свідчать про 
ефективність переданими в управління 
активами 
 

(i) Декларації за 2021 та 2022 роки 
подано суб'єктами декларування; 
(ii) Оприлюднено звіт за результатами 
зовнішньої незалежної оцінки САП; 
(ііі) Функціонують незалежні експертні 
установи для здійснення експертизи у 
кримінальних провадженнях; 
(іv) Проведено зовнішню незалежну 
оцінку, оприлюднено її результати; 
розроблено систему моніторингу 
виконання рекомендацій комісії; 
(v) Національну стратегію з повернення 
активів та план її імплементації 
затверджено; 
(vі) Національну оцінку ризиків 
легалізації коштів, отриманих злочинним 
шляхом, за 2020-2022 рр. проведено; 
(vіі) Прийнято зміни до законодавства 
щодо вдосконалення механізмів 
валідації інформації про кінцевих 
бенефіціарних власників та структуру 
власності юридичних осіб. 

(і) Звіт за результатами зовнішньої 
незалежної оцінки діяльності 
антикорупційних органів своєчасно 
оприлюднюється; 
(іі) Забезпечується виконання не менш як 90 
% рекомендацій за результатами зовнішньої 
незалежної оцінки діяльності 
антикорупційних органів (НАЗК, НАБУ, САП, 
АРМА); 
(iіі) Здійснювати не менше 1000 повних 
перевірок декларацій у рік; 
 

(і) Результати зовнішньої 
незалежної оцінки 
антикорупційних органів 
демонструють їх бездоганну 
роботу. 

2.2.6. Загальний 
розмір потреби 
у фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

(і) В межах передбачених видатків Державного 
бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених 
видатків Державного бюджету 
України 
(іі) В рамках фінансування 
проектів міжнародної технічної 
допомоги 

2.2.7. Зв’язок цілі 
з іншими 
напрямами: 

євроінтеграція, юстиція євроінтеграція, юстиція євроінтеграція, юстиція євроінтеграція, юстиція 
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 2.3. Опис 
проблеми 
4, яка 
потребує 
вирішення 
в 
зазначеній 
сфері 
аналізу: 

Непідготовленість системи розшуку і повернення активів, отриманих корупційним шляхом, в тому числі до викликів, пов'язаних з військовою агресією РФ проти 
України та подолання її наслідків. 

2.3.1. Етапи: 06/2022 - 12/2022 01/2023 - 12/2023 01/2024 - 12/2025 01/2026 - 12/2032 
 
2.3.2. 

Ціль 4 яку 
необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 
етапі: 

Створення дієвої системи протидії легалізації коштів, отриманих від корупційних злочинів, а також системи розшуку і повернення 
активів, отриманих корупційним шляхом 

 Завдання 1. 
Підвищення 
ефективності 
системи 
запобігання 
легалізації 
активів, 
здобутих 
незаконним 
шляхом 

(і) Розробити та прийняти законодавчі зміни, 
якими національне законодавство буде 
приведено у повну відповідність 
рекомендаціям Міжнародної групи з протидії 
відмиванню брудних грошей (FATF), з 
урахуванням оцінок та висновків MONEYVAL;; 
(іі) Розробити законопроект, яким національне 
законодавство буде приведене у повну 
відповідність вимогам Директиви 
Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 
2015/849 від 20 травня 2015 року (із 
наступними змінами 

(і) Провести аналіз відповідності 
національного законодавства вимогам 
Директиви Європейського Парламенту і 
Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 
року (із наступними змінами); 
(іі) Розробити та прийняти законопроект 
щодо запровадження дієвої процедури 
верифікації кінцевих бенефіціарних 
власників юридичних осіб, а також щодо 
посилення санкцій за неподання чи 
подання недостовірної інформації щодо 
кінцевих бенефіціарних власників". 

(і) Провести чергову національну оцінку 
ризиків у сфері запобігання та протидії 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансуванню 
тероризму, визначити за її результатами 
заходи у відповідь на ідентифіковані ризики 
та здійснювати їх реалізацію. 
 

 

 Завдання 2. 
Підвищення 
ефективності 
системи 
розшуку та 
управління 
незаконно 
здобутими 
активами 

 (і) Вдосконалити процедури визначення 
управителів для активів, переданих 
АРМА, для усунення корупційних 
ризиків; 
(іі) Запровадити механізм  спрямування 
частини доходу від управління 
активами, переданими АРМА (зокрема, 
грошовими коштами) до державного 
бюджету. 

(і) Вдосконалити законодавство щодо 
передачі активів в управління АРМА; 
(іі) Підготовка та укладення двосторонніх 
та багатосторонніх договорів, 
меморандумів тощо з відповідними 
органами інших країн з питань 
виявлення, розшуку, повернення активів, 
здобутих корупційним або іншим 
злочинним шляхом; 
(ііі) Запровадити та розвивати цифрові 
інструменти, які використовуються АРМА 
для розшуку активів, обміну інформацією, 
доступу до реєстрів та баз даних; 
(iv) Проведення тренінгів та інших 
навчальних заходів для працівників 
уповноважених органів щодо процедур 
міжнародного співробітництва для 
виявлення, розшуку, повернення активів, 
здобутих корупційним або іншим злочинним 
шляхом. 

 

2.3.3. Термін (строк) 
виконання в 

(і) Національне законодавство приведено у 
повну відповідність рекомендаціям 

(і) Звіт з аналізу відповідності 
національного законодавства вимогам 
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межах етапу: Міжнародної групи з протидії відмиванню 
брудних грошей (FATF), з урахуванням оцінок 
та висновків MONEYVAL – до кінця 2022 року; 

Директиви Європейського Парламенту і 
Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 
року (із наступними змінами) – травень 
2023 року; 
(іі) Закон України щодо запровадження 
дієвої процедури верифікації кінцевих 
бенефіціарних власників юридичних 
осіб, а також щодо посилення санкцій за 
неподання чи подання недостовірної 
інформації щодо кінцевих бенефіціарних 
власників – жовтень 2023 року. 

 
2.3.4. 

Ризики 
досягнення 
цілі: 

корупційні ризики Недостатнє інституційне та 
матеріальне забезпечення комісії з 
зовнішньої оцінки діяльності АРМА; 
Недостатнє фінансування 
створення реєстру 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.5. 

Вимірюваний 
показник 
(індикатор) 
досягнення 
цілі 

(і) Імплементовано рекомендації Міжнародної 
групи з протидії відмиванню брудних грошей 
(FATF), з урахуванням оцінок та висновків 
MONEYVAL; 
(іі)Примусово вилучені активи та доходи від 
їх реалізації надходять до Державного 
бюджету України; 
  

(і) Національну стратегію з повернення 
активів та план її імплементації 
затверджено;  
(іі) Національну оцінку ризиків 
легалізації коштів, отриманих злочинним 
шляхом, за 2020-2022 рр. проведено; 
(iii) Прийнято зміни до законодавства 
щодо вдосконалення механізмів 
валідації інформації про кінцевих 
бенефіціарних власників та структуру 
власності юридичних осіб. 

(і) Комітетом MONEYVAL погоджено 4 звіт 
про прогрес України за результатами 5- го 
раунду оцінки України з приводу виконання 
рекомендацій FATF; 
(іі) Стандарти взаємодії між НАБУ, САП, 
АРМА, НАЗК, ДСФМ щодо протидії 
легалізації, розшуку та повернення активів 
впроваджено; 
(ііі) Законодавчо закріплено створення 
централізованого реєстру банківських 
рахунків юридичних та фізичних осіб, що 
міститиме. 

(і) Національну стратегію 
повернення активів 
імплементовано; 
(іі) Не виявлено жодного 
дисциплінарного, 
адміністративного, 
кримінального правопорушення 
за звітний період, що було б 
вчинено посадовими особами 
під час реалізації повноважень 
щодо запобігання легалізації 
отриманих корупційним шляхом 
коштів та інших активів, а також 
їх розшуку і повернення 

 
2.3.6. 

Загальний 
розмір потреби 
у фінансових 
ресурсах  

(і) В межах передбачених видатків Державного 
бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених 
видатків Державного бюджету 
України 
(іі) В рамках фінансування 
проектів міжнародної технічної 
допомоги 

 
2.3.7. 

Зв’язок цілі  євроінтеграція, цифрова трансформація євроінтеграція, цифрова трансформація євроінтеграція, цифрова трансформація євроінтеграція, цифрова 
трансформація 

2.4. Опис 
проблеми 5, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері аналізу: 

Неефективне врядування та корупція становлять загрозу економічній і фізичній безпеці країни і призводять до втрат людей і ресурсів. 

2.4.1. Етапи: 06/2022 - 12/2022 01/2023 - 
12/2023 

01/2024 - 
12/2025 

01/2026 - 12/2032 

 
 
2.4.2. 

Ціль 5, яку 
необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному 

 
 
Просування культури доброчесності в публічному та приватному секторах 
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етапі: 

 Завдання 1. 
Розвиток 
культури 
нульової 
толерантності 
до корупції 
серед 
громадян 
України 

 (i) Оновити Стратегію комунікацій у 
сфері запобігання та протидії корупції 

(i) Інтегрувати антикорупційну тематику до 
змісту освіти всіх рівнів (включаючи 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників та проведення інформаційно- 
просвітницькі заходів); 

(ii) Забезпечити виконання Стратегії 
комунікацій у сфері запобігання та протидії 
корупції 

 

 Завдання 2 . 
Забезпечення 
належного 
рівня 
забезпечення 
державних 
службовців 

(і) Прийняти необхідні законодавчі акти і 
створити Фонд оплати праці службовців, 
посади яких мають високий рівень корупційних 
ризиків, а також забезпечити механізм 
фінансового стимулювання високоефективної 
праці  

(і) Функціонування Фонду оплати праці 
службовців, посади яких мають високий 
рівень корупційних ризиків, а також 
забезпечено механізм фінансового 
стимулювання високоефективної праці  

(і) Функціонування Фонду оплати праці 
службовців, посади яких мають високий 
рівень корупційних ризиків, а також 
забезпечено механізм фінансового 
стимулювання високоефективної праці   

 

 Завдання 3. 
Зниження 
рівня 
толерування 
корупції у 
приватному та 
публічному 
секторі 
економіки 

(i) Врегулювати на рівні закону діяльність 
інституту бізнес-омбудсмена, який сприятиме 
зменшенню недобросовісних дій органів 
державної влади та просуватиме стандарти 
доброчесності ведення бізнесу 

(і) Проведення регулярних медіа-заходів 
з антикорупційної тематики у державних 
органах за участю осіб, уповноважених 
на здійснення комунікацій з 
антикорупційних питань; 
(іі) Випускати комунікаційні продукти, що 
стосуються питань запобігання та 
протидії корупції, у тому числі тих, що 
сприяють зниженню толерантності до 
корупції в суспільстві, а саме тематичні 
статті, блоги у друкованих та/або 
електронних засобах масової 
інформації, статистичні звіти, 
інфографіка, друкована продукція, 
соціальні рекламні кампанії (зовнішня 
реклама, відео- та аудіоролики) (за 
наявності бюджетних призначень та 
інших ресурсів); 
(ііі) Здійснювати заходи щодо 
поширення просвітницької інформації 
антикорупційного спрямування. 

(і) Здійснювати заходи підвищення 
ефективності роботи викривачів корупції 
(розгляд повідомлень викривачів; обізнаність 
з каналами подання повідомлень; 
використання функціонування Єдиного 
порталу повідомлень викривачів ); 
(іі) Внести зміни до законодавства, які 
запроваджують стимулювання приватного 
сектору для підвищення добропорядності 
ведення бізнесу, зокрема шляхом 
зобов’язання прийняття етичних кодексів, 
правил корпоративного управління; 
(ііі) У співпраці з бізнес-середовищем 
забезпечити сприяння юридичним особам 
приватного права у розробці та 
вдосконаленні кодексів доброчесності на 
основі провідних практик корпоративного 
управління; 
(іv) За участі НАЗК забезпечити надання 
методичної допомоги суб’єктам 
господарювання приватного права щодо 
практики застосування антикорупційних 
стандартів, виявлення у своїй діяльності 
корупційних ризиків, а також розробки та 
реалізації ефективних антикорупційних 
програм, спрямованих на усунення цих 
ризиків. 

 

 Термін (строк) 
виконання в 
межах етапу: 

(і) Закон України "Про установу бізнес 
омбудсмена" прийнято - жовтень 2022 року 
(іі) Внесені зміни до законодавства і створений 
Фонд оплати праці реформаторським кадрам у 
системі державної служби 

(і) Фонд оплати праці реформаторським 
кадрам у системі державної служби 
наповнюється і функціонує належним 
чином; 
(іі) Проводиться інформаційна кампанія 
направлена на зниження рівня 
толерування корупції в суспільстві 

(і) Фонд оплати праці реформаторським 
кадрам у системі державної служби 
наповнюється і функціонує належним чином 
(іі) Інститут викривачів організовано 
належним чином 
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2.4.3. Ризики 
досягнення 
цілі: 

Високий рівень толерування корупції в 
суспільстві, послаблення антикорупційних 
заходів під приводом воєнного стану, 
відсутність фінансового і організаційного 
забезпечення відповідних заходів. 

Високий рівень толерування корупції в 
суспільстві, відсутність фінансового і 
організаційного забезпечення 
відповідних заходів 

Високий рівень толерування корупції в 
суспільстві, відсутність фінансового і 
організаційного забезпечення відповідних 
заходів 

 

2.4.4. Вимірюваний 
показник 
(індикатор) 
досягнення 
цілі 

(i). Забезпечено належний рівень оплати праці 
службовців, посади яких мають високий рівень 
корупційних ризиків, а також забезпечено 
механізм фінансового стимулювання 
високоефективної праці  

(і) Індикатор «Згода з тим, що звичайні 
люди можуть зробити свій внесок у 
боротьбу з корупцією» не менше 23% 
(рівень Польщі 2021року); 
(іі) Індикатор «Готовність громадян 
повідомляти про корупцію» не менше 
19% (найнижчий рівень ЄС в 2021 році); 
(ііі) Індикатор «Зменшення частки 
населення, яке мало власний досвід 
корупційної поведінки» - досягти20% 
(рівень Болгарії та Румунії, найнижчий у 
ЄС в 2021 році) 
(іv) Установа бізнес-омбудсмена 
функціонує відповідно до затвердженого 
закону; 

(v) (v) Не менше 60% системних 
рекомендацій Установи БО 
імплементовано; 

(vi) (vi) Забезпечено належний рівень 
оплати праці службовців, посади яких 
мають високий рівень корупційних 
ризиків, а також забезпечено механізм 
фінансового стимулювання 
високоефективної праці 

(і) Індикатор «Згода з тим, що звичайні люди 
можуть зробити свій внесок у боротьбу з 
корупцією» не менше 47% (рівень Німеччини 
2021року); 
(іі) Індикатор «Готовність громадян 
повідомляти про корупцію» - не менше 25% 
(рівень Хорватії 2021 року); 
(ііі) Індикатор «Зменшення частки населення, 
яке мало власний досвід корупційної 
поведінки» - досягти 17% (рівень Угорщини 
та Литви в 2021 році); 
(iv) Забезпечено належний рівень оплати 
праці службовців, посади яких мають високий 
рівень корупційних ризиків, а також 
забезпечено механізм фінансового 
стимулювання високоефективної праці  

(і) Індикатор «Згода з тим, що 
звичайні люди можуть зробити 
свій внесок у боротьбу з 
корупцією» не менше 64% 
(середній рівень країн ЄС в 
2021 році); 
(іі) Індикатор «Готовність 
громадян повідомляти про 
корупцію» - не менше 47% 
(середній рівень країн ЄС у 
2021 році); 
(ііі) Індикатор «Зменшення 
частки населення, яке мало 
власний досвід корупційної 
поведінки» - досягти середнього 
показника ЄС; 
(iv) Забезпечено належний 
рівень оплати праці службовців, 
посади яких мають високий 
рівень корупційних ризиків, а 
також забезпечено механізм 
фінансового стимулювання 
високоефективної праці  

 
2.4.5. 

Загальний 
розмір потреби 
у фінансових 
ресурсах для 
досягнення 
цілі: 

(і) В межах передбачених видатків Державного 
бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених 
видатків Державного бюджету 
України 
(іі) В рамках фінансування 
проектів міжнародної технічної 
допомоги 

 
2.4.6. 

Зв’язок цілі 
з іншими 
напрямами: 

цифрова трансформація, державне 
управління, юстиція 

цифрова трансформація, державне 
управління, юстиція 

цифрова трансформація, державне 
управління, юстиція 

цифрова трансформація, 
державне управління, юстиція 

 
 
 
2.4.7. 

Опис 
проблеми 6, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері аналізу: 

Відсутність цілісного механізму моніторингу заходів з відбудови України в зв'язку з військовою агресією РФ, що відповідав би принципам прозорості, 
передбачуваності та послідовності 

2.5. Етапи: 06/2022 - 
12/2022 

01/2023 - 
12/2023 

01/2024 - 
12/2025 

01/2026 - 12/2032 

 

2.5.1. 
Ціль 6 яку 
необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 

Усунення корупційних ризиків, що виникають з під час заходів відновлення і в період дії воєнного стану і повоєнній відбудові (планування, отримання, розподіл, 
використання коштів) 
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кожному 
етапі: 

 
 
2.5.2. 

Завдання 1. 
Недопущення 
корупційних 
зловживань під 
час надання, 
отримання та 
використання 
допомоги під 
час воєнного 
стану та 
створення 
спеціальних 
механізмів для 
мінімізації 
корупційних 
проявів для 
повоєнного 
відновлення  

(і) Створити порядок моніторингу цільового 
використання благодійної (гуманітарної) 
допомоги для України з урахуванням 
обмежень, встановлених на період дії 
правового режиму воєнного стану. 

 

(і) Забезпечити прийняття Плану заходів 
з відновлення України, що передбачає 
антикорупційну складову за кожним 
компонентом Плану; 
(іі) Створити багатосторонній механізм 
нагляду/контролю за отриманням, 
розподілом та цільовим використання 
допомоги для України; 
(ііi) Визначити прозорі закупівельні 
процедури, застосовні до закупівель, 
пов’язаних з повоєнною відбудовою 
України в межах Закону України «Про 
публічні закупівлі» та оцінити їх 
відповідність Глобальним принципам 
національної̈ безпеки і свободи 
інформації̈ (Принципи Цване); 
(iv) Забезпечити прозорість публічних 
закупівель, що здійснюються у ДПП для 
великих інфраструктурних проектів 
через запровадження Рекомендацій 
(Стандарту) ЄЕК ООН щодо нульової 
терпимості до корупції в закупівлях 
державно-приватного партнерства № 
ECE/CECI/WP/PPP/2017/4 від 21-22 
листопада 2017 року; 
(v) Внести зміни до Закону Украйни 
«Про державну таємницю» з метою 
створення правової основи для 
відкриття певної частини таємних даних 
та доступу донорів та громадськості до 
більшого обсягу інформації, яка 
стосується міжнародної̈ допомоги у 
сфері безпеки;  

(vii) (vi) Забезпечити розробку та прийняття 
відповідних змін до нормативно- 
правових актів, які будуть визначені 
корупційно-вразливими, для мінімізації 
корупційних практик при повоєнній 
відбудові; 
(vii) Вдосконалити захист технологій з 
метою безпеки та надання гарантій̆ 
донорам стосовно дотримання 
зобов’язань використання наданої̈ 
допомоги в заявлених цілях та 
відсутності ризиків її потрапляння до 
третіх сторін. 

(i) Забезпечити регулярну оцінку і звітування 
щодо досягнення цілей, встановлених 
Планом відновлення;  
(ii) Забезпечити виконання Україною вимог 
«Паризької декларації щодо підвищення 
ефективності зовнішньої допомоги» 

 

 Завдання 2. 
Покращення 
системи 
державного 

  (і) Розробити і прийняти законопроект, 
спрямований на зміцнення незалежності, 
спроможності та ефективності Державної 
аудиторської служби та Рахункової палати 
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аудиту та 
моніторингу 
для мінімізації 
корупційних 
проявів під час 
повоєнної 
відбудови 
України 

України, зокрема, шляхом законодавчого 
закріплення обов’язку реагувати на виявлену 
та оприлюднену вищезгаданими органами 
інформацію: 
- правоохоронних органів – за результатами 
здійснення всіх форм фінансового контролю 
про виявлені порушення, що мають ознаки 
кримінальних; 
- податкових органів – про виявлення 
правопорушень, за які передбачена 
фінансова відповідальність. 

 Термін (строк) 
виконання в 
межах етапу: 

(i) Законодавство про гуманітарну 
допомогу приведено до міжнародних 
стандартів та практик врегулювання 
механізму гуманітарної відповіді у кризових 
ситуаціях з 
урахуванням обмежень, встановлених на 
період дії правового режиму воєнного 
стану. 
 

 (i) Забезпечено періодичну оцінку і 
звітування щодо досягнення цілей, 
встановлених Планом відновлення; 

(ii) Прийнято зміни до законодавства, 
що направлені на послідовність 
впровадження результатів проведених 
контролюючих заходів  Рахунковою палатою 
та Державною аудиторською службою. 

 

2.5.3. Ризики 
досягнення 
цілі: 

У зв’язку з військовою агресіє гуманітарні і 
економічні наслідки значно перевищать 
попередні очікувані збитки 

У зв’язку з військовою агресіє 
гуманітарні і економічні наслідки значно 
перевищать попередні очікувані збитки 

  

2.5.4. Вимірюваний 
показник 

(і) Звіти громадськості і державних органів 
щодо використання гуманітарної допомоги 
свідчать про прозорість і підзвітність 
відповідних організацій 

(і) Звіти міжнародних партнерів 
підтверджують, що План заходів з 
відновлення України реалізується з 
урахуванням антикорупційних заходів;  
(іi) Якісні і кількісні показники процедур 
закупівель, пов’язані з повоєнною 
відбудовою 
(iіі) Кількість інфраструктурних проектів, 
що реалізуються на основі ДПП  

(i) Звітування щодо досягнення 
цілей, встановлених Планом 
відновлення відбувається 
регулярно і за встановленими 
параметрами;  

(ii) Звіти за Планом відновлення 
свідчать про послідовне 
виконання запланованих 
заходів 

 

(і) Звіти за Планом відновлення 
свідчать про послідовне 
виконання запланованих 
заходів 

2.5.5. Загальний 
розмір потреби 
у 

(і) В межах передбачених видатків Державного 
бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених видатків 
Державного бюджету України 
(іі) В рамках фінансування проектів 
міжнародної технічної допомоги 

(і) В межах передбачених 
видатків Державного бюджету 
України 
(іі) В рамках фінансування 
проектів міжнародної технічної 
допомоги 

2.5.6. Зв’язок цілі з 
іншими 

євроінтеграція, цифрова трансформація євроінтеграція, цифрова трансформація євроінтеграція, цифрова трансформація євроінтеграція, цифрова 
трансформація 
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Подолання олігархічного впливу 
 

 Опис проблематики. 
 
Одним із джерел прибутків для олігархів є неправомірні конкурентні переваги. Зокрема, обмеження конкуренції, монополізація певних секторів економіки, що досягається за допомогою 

політичного впливу. 
З метою вирішення зазначених проблем та мінімізації впливу олігархів Верховною Радою України ухвалено Закон України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із 

надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№ 1780-IX). Цим законом визначається поняття “олігарх”, порядок визнання особи такою, 
яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), та передбачає створення реєстру олігархів. Урядом було затверджено План щодо деолігархізації, що 
передбачає конкретні правові та організаційні заходи,  спрямовані на розбудову системи боротьби з олігархічним впливом. 

Правова система ЄС базується на забезпеченні більшої прозорості та доброчесності у державному секторі, що створює менше можливостей для корупції. Згідно з євроінтеграційним 
курсом Україна взяла на себе зобов’язання, зокрема, провести реформу, що дозволить запобігти загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну 
та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), подолати вплив фінансово-промислових груп та олігархів, особливо у фінансовому секторі та  ЗМІ (сфері телебачення і радіомовлення). 

На необхідності подальшої імплементації “антиоліграхічного” закону (№ 1780-IX) наголошено також в рекомендаціях Європейської комісії під час надання Україні статусу кандидата в члени 
в Європейського Союзу. 
Очікувані результати: 
Обмеження надмірного впливу осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), на всі сфери життєдіяльності держави. 
Вплив війни на визначену сферу аналізу: 
Військова агресія російської федерації проти України загострила увагу суспільства на очевидних зловживаннях та впливі олігархів, зокрема й у безмежному доступі до ресурсів українського 
народу. 
Ключові виклики (узагальнено для визначеної сфери): 
Супротив осіб, що внесені до Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 
Ключові можливості (узагальнено для визначеної сфери): 
Підвищена увага суспільства до боротьби з олігархічним впливом. 
Політична воля побороти надмірний вплив осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). 
Ключові обмеження (узагальнено для визначеної сфери): 
Заходи не повинні суперечити рекомендаціям Венеціанської комісії  

2 Цілі, завдання, етапи Плану відновлення за напрямом 
  

2.1 Опис 
проблеми 1, 
яка потребує 
вирішення в 
зазначеній 
сфері аналізу: 

Надмірний вплив осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), викликаний злиттям політиків, медіа та великого бізнесу 

2.1.1 Етапи Етап 1: 06/2022 - 12/2022   Етап 2: 01/2023 – 12/2025 Етап 3: 01/2026 - 12/2032 

2.1.2 Ціль яку 
необхідно 
досягти для 
вирішення 
проблеми на 
кожному етапі: 

1. Імплементація “антиолігархічного” закону 
2. Посилення спроможності Антимонопольного 
комітету 
3. Регулювання лобістської діяльності 
4. Формування переліку об’єктів критичної 
інфраструктури паливно-енергетичного комплексу 

5. Забезпечення енергетичної безпеки 
6. Справедливі тарифи на перевезення та захист економічної 
конкуренції 
7. Обмеження та контроль за  олігархічним  впливом 
8. Забезпечення справедливого та ефективного правосуддя 

 

2.1.3 Термін 
виконання в 
межах етапу: 

12/2022 12/2023  
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2.1.4 Ризики 
досягнення цілі: 

тривалий розгляд законодавчих ініціатив у 
Верховній Раді України 

тривалий розгляд законодавчих ініціатив у Верховній Раді України; 
через воєнні дії, особливості правового режиму воєнного стану 
завдання не будуть виконані вчасно 

 

2.1.5 Вимірюваний 
показник 
досягнення цілі 

забезпечено функціонування належним чином усіх 
механізмів запобігання загрозам, встановлених 
“антиолігархічним” законом 

забезпечено прозору конкуренцію на енергетичному та транспортному 
ринках; 
встановлено посилений контроль за фінансовими операціями та 
діяльністю олігархів;виконано 100% завдань, визначених Стратегією 
розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 
2021-2023 роки 

 

2.1.6 Загальний 
розмір потреби 
у фінансових 
ресурсах для 
досягнення цілі: 

   

2.1.7 Зв’язок цілі з 
іншими 
напрямами: 

   

3 Поточний стан реалізації програмних документів у обраній сфері аналізу щодо визначеної проблеми 

3.1 Назва програмного документу Короткий описати поточний стан Ім'я та прізвище учасника 
групи, що подає дану 
інформацію 

3.1.1. План заходів щодо запобігання 
зловживанню надмірним впливом 
особами, які мають значну 
економічну та політичну вагу в 
суспільному житті (олігархами), 
затверджений розпорядженням 
Кабінету Міністрів України  
від 24 листопада 2021 р. № 1582-р 

Виконується  

4 Визначення завдань по досягненню цілей з пункту 2 (для кожної визначеної цілі) 

Цілі. Проблема 1.  Опис завдання по досягненню цілі Граничний термін виконання 
завдання 

Залежність завдання від 
завдань інших напрямів, 
сфер, проблем 

Етап 1: 06/2022 – 12/2022 

  Імплементація “антиолігархічного” 
закону 

Завдання 1. Розроблення та затвердження Порядку 
проведення перевірки ділової репутації покупця (потенційного 
покупця) засобу масової інформації 

12/2022  

Завдання 2. Розроблення та забезпечення функціонування 
Реєстру осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в 
суспільному житті (олігархів) 

12/2022  

Етап 1: 06/2022 – 12/2022 
 Формування переліку об’єктів 

критичної інфраструктури паливно-
енергетичного комплексу 

Завдання 3. Затвердження переліку об’єктів критичної 
інфраструктури паливно-енергетичного комплексу, включаючи 
об’єкти приватної форми власності, проведення їх категоризації 

12/2022  

Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
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Забезпечення енергетичної безпеки Завдання 4. Розроблення та подання в установленому порядку 
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України 
“Про внесення змін до деяких законів України (щодо 
врегулювання питань забезпечення безпеки постачання 
електричної енергії та природного газу)” 

01/2023  

Завдання 5. Розроблення та подання в установленому порядку 
на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону України 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
імплементації положень законодавства Європейського Союзу 
про доброчесність, прозорість та запобігання спотворенню 
конкуренції на оптових ринках” 

01/2023  

Завдання 6. Інтеграція енергетичного сектору в політичний, 
технологічний, технічний, економічний та правовий простір ЄС 

09/2023  

Завдання 7. Схвалення плану заходів з реалізації Стратегії 
енергетичної безпеки 

01/2023  

Завдання 8. Схвалення методики проведення оцінки рівня та 
загроз енергетичній безпеці України 

01/2023  

Завдання 9. Підготовка оцінки рівня та загроз енергетичній 
безпеці України 

01/2023  

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 

  Справедливі тарифи на перевезення 
та захист економічної конкуренції 

Завдання 10. Приведення тарифів на перевезення вантажів 
залізничним транспортом у межах України до економічно 
обґрунтованого рівня (розроблення відповідного наказу 
Мінінфраструктури) 

01/2023  

Завдання 11. Встановлення економічно обґрунтованих ставок 
на перевантаження експортних вантажів на державному 
підприємстві “Морський торговельний порт “Южний” 
(запровадження єдиного економічно обґрунтованого підходу до 
встановлення ставок) 

02/2023  

  Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
  Обмеження та контроль за  

олігархічним  впливом 
Завдання 12. Розроблення та подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону 
України “Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення” 
щодо посилення контролю за діяльністю олігархів” 

01/2023  

Завдання 13. Розроблення та подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекту Закону 
України “Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення механізмів верифікації та ідентифікації 
інформації про кінцевих бенефіціарних суб’єктів 
господарювання, які належать олігархам” 

01/2023  

Завдання 14. Розроблення та подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту 
про внесення змін до Закону України “Про політичні партії в 
Україні” 

01/2023  

Завдання 15. Розроблення та подання в установленому 
порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроекту 
про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу 

01/2023  
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України, Кодексу України про адміністративні правопорушення 
та Закону України “Про Вищий антикорупційний суд” 
Завдання 16. Ініціювання внесення змін до міжнародних 
договорів (Договору до Енергетичної Хартії та двосторонніх 
угод про сприяння та взаємний захист інвестицій), які надають 
інструменти захисту українським бенефіціарним власникам 
компаній, зареєстрованих в іноземних юрисдикціях, та їх 
урахування під час укладання нових угод про сприяння та 
взаємний захист інвестицій 

12/2023  

 Етап 2: 01/2023 – 12/2025 
 Забезпечення справедливого та 

ефективного правосуддя 
Завдання 17. Виконання завдань, визначених Стратегією 
розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства 
на 2021-2023 роки, затвердженою Указом Президента України 
від 11 червня 2021 р. № 231 

12/2023  

Завдання 18. Здійснення заходів, передбачених Планом дій 
щодо реалізації Стратегії розвитку системи правосуддя та 
конституційного судочинства на 2021-2023 роки, схваленим 
Комісією з питань правової реформи 

12/2023  

 
 

6 Необхідне нормативно-правове забезпечення 

№  
підпункту з 

пункту 4 

Назва НПА 
до завдання з пункту 4 

Зміст розробки/ змін НПА Орган державної влади, 
відповідальний за 
розробку/ змін НПА 

Термін 
розробки 

Гранична дата 
набрання 
чинності 

Статус 
НПА 

 Ціль 2 Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
вдосконалення діяльності 
Антимонопольного комітету України” 
(реєстраційний номер 5431)  

Удосконалення: 
процедури проведення перевірок суб’єктів господарювання; 
процедури застосування адміністративної відповідальності 
за порушення вимог законодавства про захист економічної 
конкуренції; 
процедури отримання інформації, що становить, зокрема, 
банківську, нотаріальну таємницю або міститься у 
податковій чи статистичній звітності; 
доступу до автоматизованих реєстрів, баз даних, інших 
систем збирання, зберігання, обробки та пошуку інформації, 
відомостей; 
системи оплати праці співробітників; 
механізмів відповідальності суб’єктів господарювання, що 
входять до групи компаній, яка порушила вимоги 
законодавства про захист економічної конкуренції 

Антимонопольний комітет 
(супроводження у ВРУ) 

до 
прийняття 
Закону 

 Прийнято в 
першому 
читанні 

Ціль 2  Проект Закону України “Про 
внесення змін до Кодексу України 
про адміністративні правопорушення 
щодо відповідальності за порушення 
законодавства про захист 
економічної конкуренції” 
(реєстраційний номер 5432) 

Антимонопольний комітет 
(супроводження у ВРУ) 

до 
прийняття 
Закону 

 Включено 
до порядку 
денного 

 Ціль 3 Проект Закону України “Про 
державну реєстрацію суб’єктів 
лобіювання та здійснення 
лобіювання в  
Україні” (реєстраційний номер 3059) 

Встановлення обов’язковості: 
державної реєстрації лобістської діяльності; 
звітування лобістів про будь-які контакти і заходи з 
представниками органів влади; 
опублікування договорів про надання послуг з лобіювання 
та фінансових звітів 
Заборона: 
готівкові розрахунки за надання послуг з лобіювання; 

Мін’юст 
(супроводження у ВРУ) 

до 
прийняття 
Закону 

 Направлен
о на 
розгляд 
Комітету 
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суміщення лобістської діяльності з іншими видами 
діяльності і отримання бюджетних коштів 
Запровадження: 
публічний реєстр лобістів; 
контроль і відповідальність за порушення обмежень і 
обов’язків 

 Ціль 5 Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів 
України (щодо врегулювання питань 
забезпечення безпеки постачання 
електричної енергії та природного 
газу)” 

Забезпечення системного підходу до визначення та 
уникнення ризиків з безпеки постачання електричної енергії. 
Посилення інституційної спроможності Міненерго в частині 
забезпечення безпеки постачання електричної енергії 
(затвердження графіку ремонтів генеруючого обладнання, 
необхідних запасів палива, посилення зобов’язань 
виробників щодо їх дотримання, уточнення механізму 
здійснення заходів для запобігання порушенню безпеки 
постачання тощо). 
Посилення функції Держенергонагляду в частині нагляду 
(контролю) за дотриманням виробниками, операторами 
системи розподілу/оператором системи передачі та 
окремими категоріями споживачів вимог нормативно-
правових актів у сфері електроенергетики, в тому числі 
шляхом застосування штрафних санкцій у разі скоєння 
правопорушення на ринку електричної енергії 

Міненерго 
Мінекономіки 
Мінфін 
НКРЕКП 
Антимонопольний комітет 
ДРС 
Мін’юст 

01/2023   

 Ціль 5 Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
імплементації положень 
законодавства Європейського Союзу 
про доброчесність, прозорість та 
запобігання спотворенню конкуренції 
на оптових ринках” 

Забезпечення цілісності та прозорості оптового 
енергетичного ринку, попередження зловживання на 
оптових енергетичних ринках. 
Попередження зловживання учасників на оптових 
енергетичних ринках, зокрема через маніпулювання 
ринками, здійснення торгівлі на основі інсайдерської 
інформації. 
Встановлення відповідальності для учасників ринку за 
маніпулювання на енергетичних ринках та здійснення 
торгівлі на основі інсайдерської інформації. 
Встановлення вимог та правил щодо прозорості та 
цілісності оптових енергетичних ринків. 
Забезпечення безпеки постачання енергоресурсів і стійкості 
енергетичних систем, а також прозорих правил конкуренції. 
Формування справедливих та конкурентних оптових цін на 
енергоносії. 
Надання Регулятору права проведення моніторингу ситуації 
на оптових енергетичних ринках та можливості виявлення 
зловживань і оперативного реагування. 
Створення єдиної бази побутових споживачів ринку 
електричної енергії та ринку природного газу, що містить 
інформацію щодо споживання та тарифів. 
Посилення інституційної спроможності Міненерго щодо 
формування політики доступу до єдиної бази побутових 
споживачів ринку електричної енергії та ринку природного 
газу і отримання інформації з неї 

НКРЕКП 
Міненерго 
Антимонопольний комітет 
НКЦПФР (за згодою) 

01/2023   

 Ціль 7 Проект Закону України “Про 
внесення змін до статті 12 Закону 
України “Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, 

Встановлення посиленого контролю за фінансовими 
операціями та діяльністю олігархів. 
Включення олігархів до переліку високоризикових клієнтів 
суб’єктів первинного фінансового моніторингу. 

Мінфін 
Мін’юст 
Мінцифри 
Держфінмоніторинг 

01/2023   
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одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення” щодо посилення 
контролю за діяльністю олігархів” 

Розширення переліку клієнтів, яким суб’єкт первинного 
фінансового моніторингу зобов’язаний встановити високий 
ризик 

НКЦПФР (за згодою) 
Національний банк (за 
згодою) 

Ціль 7 Проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення 
механізмів верифікації та 
ідентифікації інформації про кінцевих 
бенефіціарних суб’єктів 
господарювання, які належать 
олігархам” 

Налагодження механізму верифікації та ідентифікації 
інформації про кінцевих бенефіціарних власників суб’єктів 
господарювання, які належать олігархам 

Мінфін 
Мін’юст 
Мінцифри 
Держфінмоніторинг 
Національний банк (за 
згодою) 
НКЦПФР (за згодою) 

01/2023   

Ціль 7 Проект Закону України про внесення 
змін до Закону України “Про 
політичні партії в Україні” 

Відновлення звітування політичних партій про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 
Запровадження нового механізму розподілу бюджетних 
коштів з метою фінансової підтримки партій, які не 
подолали встановленого законом прохідного бар’єра на 
виборах народних депутатів України. 
Встановлення вичерпного переліку заборон щодо 
витрачання політичними партіями бюджетних коштів. 
Визначення пріоритетних напрямів використання таких 
коштів. 
Усунення можливості здійснення внесків на користь 
політичних партій фізичними особами, які не мають 
достатніх легальних доходів для здійснення таких внесків 

Національне агентство з 
питань запобігання 
корупції 
Центральна виборча 
комісія (за згодою) 

01/2023   

Ціль 7 Проект Закону України про внесення 
змін до Кримінального 
процесуального кодексу України, 
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення та Закону України 
“Про Вищий антикорупційний суд” 

Забезпечення невідворотності кримінальної та 
адміністративної відповідальності за політичну корупцію. 
Віднесення кримінального правопорушення, передбаченого 
статтею 159-1 Кримінального кодексу України, до 
підслідності Національного антикорупційного бюро та 
підсудності Вищого антикорупційного суду. 
Визначення підстав для притягнення до адміністративної 
відповідальності за порушення правил, заборон і обмежень 
у сфері фінансування політичних партій та подання ними 
фінансової звітності, віднесення розгляду справ цієї 
категорії до повноважень Вищого антикорупційного суду. 
Встановлення заборони на звільнення від адміністративної 
відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, 
в разі малозначності таких правопорушень. 
Удосконалення порядку складення протоколів про 
адміністративні правопорушення та надання їх копій. 
Надання особі, яка склала протокол про адміністративне 
правопорушення, статусу учасника судового процесу 

Національне агентство з 
питань запобігання 
корупції 
Національне 
антикорупційне бюро 
Вищий антикорупційний 
суд (за згодою) 

01/2023   
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ДОДАТОК 

ПЕРЕЛІК ЗАКОНОПРОЕКТІВ 
необхідних для реалізації Розділу «Антикорупційна політика» 

 
 

№ 
пункту 
логічно
ї рамки 

Назва НПА Зміст розробки/ змін НПА Орган державної 
влади, 
відповідальний за 
розробку/ змін НПА 

Термін 
 розробки 

Гранична 
дата 
набрання 
чинності 

Статус НПА 

2.2.2. Проект ЗУ "Про Державний бюджет на 
2023 рік" 

- Передбачити належні видатки на фінансування 
заходів з реалізації Антикорупційної стратегії ; 
- Забезпечити належне фінансування НАБУ, НАЗК, 
ВАКС, АРМА 

ВРУ  01.01.2023  

2.1.2. Пакет Законів України про внесення 
змін до деяких законодавчих актів з 
метою приведення національного 
законодавства України у відповідність 
до міжнародних актів у сфері 
запобігання і протидії корупції 

Забезпечити повну відповідність законодавства 
України вимогам та рекомендаціям: 
- Конвенції ООН проти корупції; 
- Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією, 
Додаткового протоколу до неї; 
- Цивільної конвенції про боротьбу з корупцією; 
- Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом 
іноземних посадових осіб у міжнародних ділових 
операціях. 
- Конвенції про захист фінансових інтересів 
Європейських співтовариств;  
- Директиви 2017/1371 Європейського Парламенту 
та Ради від 5 липня 2017 року про боротьбу з 
шахрайством, спрямованим проти фінансових 
інтересів Союзу, кримінально-правовими засобами.  
- Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією 
антикорупційної мережі для Східної Європи та 
Центральної Азії Організації економічного 
співробітництва та розвитку (ОЕСР); 
- Конференції держав-учасниць UNCAC; 
- рекомендацій щодо запобігання та протидії 
корупції, наданих Україні у межах міжнародних 
моніторингових механізмів (оцінювання GRECO, 
моніторинг виконання Стамбульського плану дій по 
боротьбі з корупцією, моніторинг виконання 
Конвенції ООН проти корупції). 

ВРУ, НАЗК  31.12.2023  
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2.1.2. Закони України про внесення змін до 
Кримінального Процесуального Кодексу 
та Закону України "Про запобігання 
корупції" щодо підвищення 
ефективності притягнення до 
відповідальності за корупційні 
кримінальні правопорушення   

- забезпечення дієвості процедур досудового 
розслідування та судового розгляду кримінальних 
проваджень, зокрема, щодо строків досудового 
розслідування; застосування процедур 
спеціального досудового розслідування та судового 
провадження (in absentia);  
- забезпечення розумності строків та дисципліни 
усіх учасників кримінальних проваджень;  
підстав та порядку укладення угод про визнання 
винуватості й їх правових наслідків тощо.  
-  уточнення переліку суб'єктів декларування з 
урахуванням результатів оцінки корупційних 
ризиків, підстав для перевірки декларацій, усунення 
прогалин щодо строків подання декларацій, 
уточнення порядку перевірки декларацій 

ВРУ, КМУ  31.12.2023  

2.1.2. Закон України про ратифікацію 
Конвенції ОЕСР про боротьбу з 
підкупом іноземних посадових осіб у 
міжнародних ділових операціях 

Приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з 
підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних 
ділових операціях 

ВРУ 01.03.2024 31.12.2024  

2.1.2. Закон України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
запровадження відповідальності 
керівників за невиконання вимог 
законодавства щодо притягнення 
порушників антикорупційного 
законодавства до дисциплінарної 
відповідальності 

Встановити дисциплінарну та адміністративну 
відповідальність керівників за невиконання вимог 
законодавства щодо притягнення порушників 
антикорупційного законодавства до дисциплінарної 
відповідальності.  

ВРУ, НАЗК 01.06.2024 01.06.2025  

2.1.2. Закон України про приведення 
кримінального та кримінального 
процесуального законодавства до 
міжнародних стандартів у частині 
відповідальності за корупційні 
кримінальні правопорушення 

- привести перелік іноземних посадових осіб у 
відповідність до стандартів Конвенції ОЕСР про 
боротьбу з хабарництвом іноземних посадових осіб 
у міжнародних торгівельних операціях;  
- привести у відповідність до міжнародних 
стандартів положення про звільнення від 
кримінальної відповідальності згідно з ч. 5 ст. 354 
КК України (у частині невідкладного повідомлення 
про злочин та неможливості застосування цього 
положення до особи, яка ініціювала надання 
неправомірної вигоди);  
- встановити, що особи, які припинили діяльність, 
пов’язану з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування, після припинення такої 
діяльності можуть нести кримінальну 
відповідальність за незаконне збагачення 
- інші необхідні зміни 

ВРУ  31.12.2024  
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2.1.2. Закон України про приведення 
національного законодавства у 
відповідність Директиви ЄС 2019/1937 

Приведення національного законодавства у 
відповідність Директиви ЄС 2019/1937 з 
урахуванням досвіду запровадження інституту 
захисту викривачів корупції в Україні.  

НАЗК, ВРУ  31.12.2028  

2.1.2. Закон України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
удосконалення механізму збору, 
обробки та оприлюднення статистичної 
інформації про виявлення корупційних 
та пов'язаних з корупцією 
правопорушень, здійснення щодо них 
проваджень, розшук та повернення 
активів, одержаних від корупційних та 
інших злочинів 

(і) Передбачити запровадження      єдиної      
системи збору, обробки та оприлюднення 
статистичної інформації про виявлення корупційних 
та пов'язаних з корупцією правопорушень, 
здійснення щодо них проваджень, розшук та 
повернення активів, одержаних від корупційних та 
інших злочинів. 
      

 01.03.2024 31.12.2024  

2.1.2. Закон України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
удосконалення положень пов'язаних із 
врегулюванням конфлікту інтересів 

- вдосконалення процедури виявлення і 
врегулювання конфілікту інтересів, в тому числі у 
зв’язку з наявністю корпоративних прав;  
- регламентація одержання подарунків;  
- урегулювання визначення поняття «інша 
оплачувана діяльність» для цілей ЗУ «Про 
запобігання корупції» 

 01.03.2024 31.12.2024  

2.1.2. Закон України про внесення змін до 
Закону України "Про статус народного 
депутата України" щодо правил етичної 
поведінки членів парламенту  

- закріпити правила етичної поведінки народних 
депутатів України; 
- врегулювати питання законодавчого лобіювання. 

ВРУ 31.12.2024 31.12.2025  

 Закон України «Про Лобізм» Врегулювати питання лобізм ВРУЦ    

2.1.2. Закон України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
здійснення заходів  фінансового 
контролю під час правового режиму 
воєнного стану 

- законодавчо відновити обов’язок подання звітів 
політичних партій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру; 
- внесення змін до Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо 
функціонування державної служби та місцевого 
самоврядування у період дії воєнного стану» від 12 
травня 2022 року № 2259-IX в частині відновлення 
спеціальних перевірок кандидатів 
- відновлення здійснення заходів фінансового 
контролю з недопущенням розривів у поданні 
декларацій                          

ВРУ 01.09.2022 31.12.2022  
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2.1.2. Закон України про удосконалення 
механізму фінансування політичних 
партій та контролю за ним 

- удосконалити механізм фінансування політичних 
партій та контролю за ним, з урахуванням 
рекомендацій та стандартів Ради Європи, GRECO, 
Венеціанської комісії (зокрема, в питаннях 
державного фінансування позапарламентських 
політичних партій; непрямої державної підтримки 
політичних партій; чіткого розмежування функцій 
контролюючих органів; запровадження ефективних, 
стримуючих та пропорційних санкцій за порушення 
встановлених вимог); 

НАЗК, ВРУ 30.6.2023 31.12.2023  

2.2.2. 
2.3.2. 

Закони України про внесення змін до 
деяких законодавчих актів щодо 
удосконалення діяльності 
Національного Антикорупційного Бюро 
України, Спеціалізованої 
Антикорупційної Прокуратури, 
Національного агентства України з 
питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів 

(і) Вдосконалити законодавство щодо діяльності 
НАБУ: 
- уточнити граничну чисельність службовців НАБУ; 
(іі) Вдосконалити законодавство щодо діяльності 
САП: 
- розширити інституційну та операційну автономію 
САП; 
- розширити повноваження керівництва САП; 
- переглянути порядок добору на адміністративні 
посади у САП та склад відповідної конкурсної 
комісії; 
- запровадити процедуру зовнішньої незалежної 
оцінки ефективності діяльності САП. 
(iv)  Вдосконалити законодавство щодо діяльності 
АРМА:  
- гарантувати інституційну та операційну 
незалежність АРМА; 
- запровадити дієву процедуру зовнішньої 
незалежної оцінки ефективності АРМА; 
- удосконалити процедури добору Голови АРМА 
задля прозорості, об'єктивності добору на основі 
заслуг кандидатів. 

НАБУ, ВРУ  31.12.2022  

2.5.2 Законопроект про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо зміцнення незалежності, 
спроможності та ефективності 
Державної аудиторської служби та 
Рахункової палати України 

Законопроект, спрямований на зміцнення 
незалежності, спроможності та ефективності 
Державної аудиторської служби та Рахункової 
палати України, зокрема, шляхом законодавчого 
закріплення обов’язкового інформування: 
- правоохоронних органів – за результатами 
здійснення всіх форм фінансового контролю про 
виявлені порушення, що мають ознаки 
кримінальних; 
- податкових органів – про виявлення 
правопорушень, за які передбачена фінансова 
відповідальність 

КМУ, ВРУ 01.03.2023 31.12.2023 
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2.5.2 Законопроект про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення системи 
отримання та розподілу гуманітарної 
допомоги 

(і) Внести зміни до ЗУ «Про гуманітарну допомогу» 
з метою приведення цього Закону у відповідність до 
міжнародних стандартів та практик та 
врегулювання механізму гуманітарної відповіді у 
кризових ситуаціях (за надзвичайних обставин).                           
(іі) Внести зміни до ЗУ “Про правовий режим 
воєнного стану” з метою врегулювання 
повноважень військових адміністрацій в частині 
забезпечення гуманітарною допомогою. 
(ііі) Вдосконалити порядок за розподілом та 
цільовим використання благодійної (гуманітарної)  
допомоги для України. 

КМУ, ВРУ  01.12.2022  

2.5.2 Закон України про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
вдосконалення процедури публічних 
закупівлень повʼязнахих з відновленням 
України від наслідків війни 

(i) Визначити прозорі закупівельні процедури, 
застосовні до закупівель, пов’язаних з повоєнною 
відбудовою України в межах Закону України “Про 
публічні закупівлі” та оцінити їх відповідність 
Глобальним принципам національної̈ безпеки і 
свободи інформації̈ (Принципи Цване). 
(iі) Забезпечити прозорість публічних закупівель, 
що здійснюються у ДПП для великих 
інфраструктурних проектів через запровадження 
Рекомендацій (Стандарту) ЄЕК ООН щодо нульової 
терпимості до корупції в закупівлях державно-
приватного партнерства № 
ECE/CECI/WP/PPP/2017/4 від 21-22 листопада 2017 
року. 

КМУ, ВРУ 01.09.2022 01.12.2022  

2.4.2 Закон України "Про установу бізнес 
омбудсмена"  

(i) Врегулювати на рівні закону діяльність інституту 
бізнес-омбудсмена, який сприятиме зменшенню 
недобросовісних дій  органів державної влади та 
просуватиме стандарти доброчесності ведення 
бізнесу 

КМУ, ВРУ    

2.4.2 Закон України про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
стимулювання приватного сектору до 
підвищення доброчесності ведення 
бізнесу 

Внести зміни до законодавства, які запроваджують 
стимулювання приватного сектору для підвищення 
добропорядності ведення бізнесу, зокрема шляхом 
зобов’язання прийняття етичних кодексів, правил 
корпоративного управління. 

КМУ, ВРУ 01.06.2024 01.06.2025  

2.3.2 Закон України про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
запровадження централізованого 
реєстру банківських рахунків та сейфів 

Запровадження централізованого реєстру 
банківських рахунків та сейфів у відповідності до 
вимог Директиви ЄС 2018/843.      
      

КМУ, ВРУ 01.09.2022 1.12.2022  
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2.3.2 Закон України про внесення змін до 
деяких законів України щодо спрощення 
порядку подання інформації, необхідної 
для проведення фінансового 
моніторингу 

Спрощення порядку подання інформації, необхідної 
для проведення фінансового моніторингу 

КМУ, ВРУ 01.09.2022 1.12.2022  

2.3.2 Закон України про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
вдосконалення системи запобігання 
використання фінансової системи для 
відмивання грошей та фінансування 
тероризму 

Зміни, якими національне законодавство буде 
приведено у повну відповідність рекомендаціям 
Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних 
грошей (FATF), з урахуванням оцінок та висновків 
MONEYVAL, Директиві Європейського Парламенту і 
Ради (ЄС) 2015/849 від 20 травня 2015 року (із 
наступними змінами). 

КМУ, ВРУ 01.06.2024 01.06.2025  

2.3.2 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
вдосконалення механізмів валідації 
інформації про кінцевих бенефіціарних 
власників та структуру власності 
юридичних осіб  

Запровадження дієвої процедури верифікації 
кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб, а 
також щодо посилення санкцій за неподання чи 
подання недостовірної інформації щодо кінцевих 
бенефіціарних власників 

ВРУ  31.12.2023 Законопроект 
зареєстрований в ВРУ 
№ 6003 від 07.09.2021 

2.1.2. Закон України "Нормативно-правові 
акти" 

визначити види та юридичну силу НПА; 
 встановити вимоги до процедури їх підготовки 
прийняття та набрання чинності, правила 
нормотворчої техніки, тлумачення, обліку і 
систематизації; 
врегулювати порядок подолання прогалин і 
суперечностей 

ВРУ 01.06.2023 31.12.2023  

 Розроблення законопроекту щодо 
впровадження інституту незалежного 
монітора 

Визначити статус  монітора, загальні вимоги, 
особливості набуття статусу монітора, принципи 
його роботи. 

КМУ, ВРУ 02.06.2023 1.1.2024  

2.4.2. Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення корпоративного 
управління юридичних осіб, акціонером 
(засновником, учасником) яких є 
держава   ВРУ  02.05.2023 

Законопроект 
зареєстрований в ВРУ 
№ 5593-д від 
06.07.2021  

 
 
 
 


