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---------!---, 
Паперова копія 

е�'1ктронноrо документа 

ІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 
НЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

Про погодження антикор пщиної 
програми Конституційно о Суду 
України на 2020- 2021 р 

НАКАЗ 

Київ № 
-----

Відповідно до п. 10 . 1 ст. 7, п. 12 ч. 1 ст. 11, п. 11 ч. 1 ст. 12, ч. І ст. 19 
Закону України «Про за обігання корупції», пп. 7, 8 розділу IV Порядку 
підготовки, подання антик рупційних програм на погодження до Національного 
агентства з питань зап бігання корупції та здійснення їх погодження, 
затвердженого р1шенням ціональноrо агентства з питань запобігання корупції 
від 08.12.2017 № 1379, ареєстрованого у Міністерстві юстиції України 
22.01.20 І 8 за № 87 /31539 (і змінами), 

н а к азую: 

1. Погодити антикор ційну програму Конституційного Суду України 
на 2020 - 2021 роки, затв рджену розпорядженням Голови Конституційного 
Суду України від 13.07.20 О № 42/01/2020-од, надіслану супровідним листом 
від 14.07.2020 № ОО 1-006-1 :2695, з висловленням обов'язкових для розгляду 
пропозицій, що додаються. 

2. Департаменту зап бігання та виявлення корупції забезпечити 
направлення копії цього нак зу до Конституційного Суду України. 

З. Конституційному С ду України про результати розгляду пропозицій 
пов1домити Нацjональне агентство з питань запобігання корупції у 
тридцятиденний строк з дня тримання копії цього наказу. 

о 



Додаток 

до наказу Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

./1/ *1-11,Щ 2020 № 1s(J(м 

Пропозиції 
Національно о агентства з питань запобігання корупції 

до антикорупці� ої програми Конституційного Суду України 

на 2020 - 2021 роки 

Антикорупційна пр грама Конституційного Суду України на 2020 - 2021 
роки, затверджена розп рядженням Голови Конституційного Суду України 
від 13.07.2020 № 42/01 2020-од (далі - антикорупційна програма Суду), 
надіслана супровіл.ним л етом від 14.07.2020 № 001-006-13:2695. 

Аналіз антикорупц йної програми Суду здійснювався на відповідність 
вимогам, визначеним у р зділі II Порядку підготовки, подання антикорупційних 
програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання 
корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного 
агентства з питань зап бігання корупції (далі - Національне агентство) 
від 08.12.2017 № 1379 (да і - Порядок), зокрема: 

- принципам підго овки антикорупційної програми; 

- порядку затверд ення антикорупційної програми; 

- вимогам до скл ових частин антикорупційної програми органу влади, 
в тому чисш звп за результатами оцінки корупційних ризиків; 

- правилам ощнки орупційних ризиків; 

- вимогам до заход в щодо усунення виявлених корупційних ризиків. 

З метою аналізу ви чено матеріали антикорупційної програми Суду та 
нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Суду, антикорупційні 
програми Суду за попер дні періоди та рішення Національного агентства, 
прийняті у зв'язку з їх nor дженням. 

За результатами ан ізу антикорупuійної програми Суду встановлено, що 
вона частково не відпові ає вимогам розділу II Порядку, у зв'язку з чим 
надаються обов'язкові дл розгляду пропозиції щодо доповнення заходів з 
усунення (мінімізації) ко упційних ризиків додатковими заходами, а також 
конкретизації закріплених ній заходів, строків та відповідальних виконавців: 
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1. З метою усунен (мінімізації) корупційного ризику № 7 пропонується: 

передбачити додатк вий захід - оприлюднення та регулярне оновлення 
публічної інформації у ормі відкритих даних на Єдиному державному веб
порта;н відкритих да их. Строком виконання визначити жовтень 2020 
року/постійно. В очікув ні результати додати «публічну інформацію у формі 
відкритих даних оприлю нено та оновлено на Єдиному державному веб-порталі 
вщкритих даних»; 

конкретизувати, в ч му полягатиме здійснення посиленого контролю за 
функціонуванням та веде -1ням системи обліку публічної інформації; 

строк виконання захо у, спрямованого на визначення відповідальної особи 
за здійснення посиленог контролю за функціонуванням і веденням системи 
обліку публічної інформа ії, визначити в межах 2020 року. 

2. З метою мінімізацї корупційного ризику № 16 пропонується передбачити 
додатковий захід - пере ві ку тендерної документації та технічної специфікації 
предмета закупівлі на наявність дискримінаційних умов. Визначити 
уповноважену особу з пит нь запобігання корупції та провідного юрисконсульта 
Автобази Конституційног Суду України відповідальними за виконання цього 
заходу. 

Керівник Департаменту 
запобігання та виявленн коруп�ії Сергій ДЕРКАЧ 


