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НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 
З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

бульв. Дружби народів, 28, м. Київ, 01103, код ЄДРПОУ 40381452 

РІШЕННЯ 

20.07.2017 

Про погодження антикорупційної 

програми Конституційного Суду 
України на 2017 рік 

м. Київ №332 

Відповідно до частини першої статті 8, пункту 12 частини першої статті 11, 
пункту 11 частини першої статті 12, частини першої статті 19 Закону У країни 
"Про запобігання корупції", Національне агентство з питань запобігання 
корупції 

ВИРІШИЛО: 

1. Погодити антикорупційну програму Конституційного Суду України на 
2017 рік, затверджену розпорядженням виконуючого обов'язки Голови 

Конституційного Суду України від 24 травня 2017 ро:ку № 38/1/2017-ОД, 
над1слану листом Конституційного Суду України від 24 травня 2017 року 
№ 4-41-13/875. 

2. Висловити обов'язкові для розгляду пропозиції Національного 

агентства з питань запобігання корупції до антикорупційної програми 
Конституційного Суду України на 2017 рік, погодженої пунктом 1 цього 
р1шення, що додаються. 

3. Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення корупції 
забезпечити направлення копії цього рішення до Конституційного Суду України. 

4. Конституційному Суду України про результати розгляду пропозицій, 
зазначених у пункті 2 цього рішення, повідомити Національне агентство з питань 
запобігання корупції у тридцятиденний строк з дня отримання копії цього 
р1шення. 
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5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена 

Національного агентства з питань запобігання корупції Скопича О.Д. 

Голова 

:зпдно з 
ОРИГІНАЛОМ 

Згідно з чинним законодавством 

відповідно до колегіального рішення 

Національного агентства 

~~орчак Н.М. 
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Пропозиції 

Національного агентства з питань запобігання корупції 

до антикорупційної програми Конституційного Суду України 

на 2017 рік 

Антикорупційна програма Конституційного Суду України на 2017 рік 

(далі - антикорупційна програма), затверджена розпорядженням виконуючого 

обов'язки Голови Конституційного Суду України від 24 травня 2017 року 
№ 38/1/2017-ОД, надіслана листом Конституційного Суду України від 24 травня 
2017 року № 4-41-13/875, в цілому передбачає положення, визначені частиною 
другою статті 19 Закону України "Про запобігання корупції" (далі-Закон). 

Водночас, вважаємо за необхідне висловити пропозиції до 

антикорупційної програми, які полягають у такому. 

1. З урахуванням того, що антикорупційна програма затверджена 24 травня 
2017 року та вказана в ній інформація про навчання та інші заходи з поширення 
інформації антикорупційного спрямування у діяльності Конституційного Су ду 

У країни (далі - КСУ) щодо заходів з ознайомлення працівників з методичними 

і навчальними матеріалами, розробленими Національним агентством з питань 
запобігання корупції (далі - Національне агентство) та експертами Програми 

розвитку ООН в Україні, за своєю суттю є звітом про виконану роботу протягом 
січня - квітня 2017 року та не містить заходів щодо запобігання корупційним 
чи пов'язаним з корупцією правопорушенням на період після прийняття 
антикорупційної програми, пропонуємо виключити пункт 4.2 розділу 4 
антикорупційної програми. 

2. КСУ здійснено оцінку корупційних ризиків та підготовлено звіт 
за результатами оцінки корупційних ризиків (далі- звіт), який затверджений 
виконуючим обов'язки Голови КСУ та включений в антикорупційну програму. 

Звіт включає в себе: 

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності КСУ, чинники 

корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення 

чи правопорушення, пов'язаного з корупцією (додаток 1 ); 

таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 

(додаток 2), яка містить: найменування корупційного ризику, його 

пріоритетність, заходи щодо його усунення, відповідальних за виконання заходу, . . . . 
строк виконання заходш, ресурси для впровадження заходш та оч1куваю 

результати. 
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Водночас, до окремих корупційних ризиків, зазначених у таблиці оцінених 

корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення, надаються пропозиції 

Національного агентства щодо чіткого визначення (удосконалення, 

конкретизації) корупційних ризиків, заходів стосовно їх усунення, а саме: 

Корупційні ризики 

Неконтрольований обіг внуrрішньо-

Пропозиції 

Національного агентства 

Пропонуємо конкретизувати заходи 

відомчої інформації в КСУ щодо усунення зазначених корупційних 
1----------------------1 ризиків, \._!!априклад, \ визначивши 

внуrрішні організаційно-розпорядчі акти, 
що регулюватимуть питання обігу 

Використання матеріальних ресурсів внуrрішньо-відомчої інформації в КСУ, 
КСУ з метою отримання неправомірної використання матеріальних ресурсів КСУ, 
вигоди 

Відсутність достовірної інформації 

про перебування осіб, яю працюють 

у Конституційному Суді України 

або поступають на роботу до нього 
в родинних або інших відносинах, які дають 

підстави ідентифікувати їх як "близьких 
осіб" в розумінні Закону України "Про 

запобігання корупції" 

передбачивши при цьому монітqР,инг 

~!!!SOP.!I~. та~ ..... J~е~у,р_сів головним 
спеціалістом з питань запобіга~, 
і виявлення корупції КСУ. 

Пропонуємо конкретизувати захід щодо 

усунення корупційного ризику, 

передбачивши розробку форм повідомлення 

для державних службовців КСУ про 

працюючих близьких осіб, а також 

про наявність потенційного чи реального 

конфлікту інтересів. 

З. Зважаючи на актуальність на даний час питання запобігання корупції, 

необхідність доведення до працівників органів державної влади інформації 

антикорупційного спрямування з метою недопущення порушень ними вимог 

антикорупційного законодавства, пропонуємо розділ IV антикорупційної 

програми "Навчання та інші заходи з поширення інформації антикорупційнr. 
спрямування у діяльності Конституційного суду України" доповнити 

додатковими заходами з поширення інформації антикорупційного спрямування 

(зазначити тематику, цільову аудиторію, строки їх проведення, відповідальних 

осіб за організацію та проведення таких заходів). 

4. В розділі V антикорупційної програми "Моніторинг, оцінка виконання, 
перегляд Програми" пропонується визначити механізм здійснення оцінки 

виконання антикорупційної програми та обов'язкового перегляду (можливо, 

щоквартально), що забезпечип) постійний процес виявлення (ідентифікації) 

корупційних ризиків у діяльності КСУ та вжиття дієвих заходів щодо їх усунення 

(мінімізації). 

5. Виходячи зі змісту антикорупційної програми вбачається, що діяльність 
з оцінки корупційних ризиків проведена недостатньо, без врахування всіх 

функцій та завдань КСУ. 
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Враховуючи зазначене, пропонуємо КСУ здійснити додаткову 

ідентифікацію корупційних ризиків не лише в Секретаріаті КСУ, а й у самому 
КСУ, їх оцінку та визначити можливі механізми протидії та запобігання 
корупційним 2изикам, відповід:но-доуСіх-·вИконуваних КСУ функцій та завдань, 
які міститимуть пропозиції щодо шляхів їх реалізації та будуть спрямовані 

на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків. 

Керівник Департаменту організації 

роботи із запобігання та виявJ11ення ко~·m.-.-ії О. Онищук 




