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I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 
• • •  • •  •  • • •  і  корупції, заходи з їх реалізації та заходи з виконання Антикорупцшної

стратегії та державної програми з її виконання
Антикорупційна програма Апарату Ради національної безпеки і оборони 

України на 2022 -  2024 роки (далі -  Антикорупційна програма) розроблена на 
виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 
2014 року № 1700 -  VII (далі -  Закон) з дотриманням вимог Методології 
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 
2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2016 року за № 1718/29848, Порядку підготовки, подання антикорупційних 
програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання 
корупції та здійснення їх погодження, затвердженого рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 
87/31539, та згідно з Методичними рекомендаціями щодо підготовки 
антикорупційних програм органів влади, затвердженими рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року 
№31.

Антикорупційна програма є комплексом заходів у системі запобігання, 
виявлення та протидії корупції в Апараті Ради національної безпеки і оборони 
України (далі — Апарат Ради).

Метою Антикорупційної програми є впровадження механізмів для 
прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків та підвищення рівня 
довіри громадян до діяльності Апарату Ради.

Відповідно до Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони 
України» та Положения про Апарат Ради національної безпеки і оборони 
України, затвердженого Указом Президента України від 14 жовтня 2005 року 
№ 1446, Апарат Ради є державним органом, що здійснює інформаційно- 
аналітичне та організаційне забезпечення діяльності Ради національної безпеки 
і оборони України (далі -  Рада) та підпорядковується Секретареві Ради 
національної безпеки і оборони України.

У своїй діяльності Апарат Ради керується Конституцією і законами 
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, 
міжнародними договорами України, Положениям, а також розпорядженнями 
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відомча політика Апарату Ради щодо запобігання, виявлення та протидії 
корупції ґрунтується на принципах: верховенства права, довіри суспільства, 
доброчесності, формування негативного ставлення до корупції, невідворотності 
покарання за корупційні правопорушення, прозорості та відкритості діяльності, 
ефективності та законності використання бюджетних коштів, залучення 
громадськості до виконання антикорупційних заходів.



з

Відомча політика Апарату Ради передбачає реалізацію антикорупційної 
реформи з урахуванням міжнародних стандартів щодо запобігання та протидії 
корупції, зокрема: ISO 31000 «Ризик-менеджмент», ISO 31010 «Ризик- 
менеджмент-методи оцінювання ризиків», ISO 37001 «Системи менеджменту 
щодо протидії хабарництву», забезпечення відкритості та прозорості, залучення 
громадянського суспільства до цих процесів, створення ефективних механізмів 
запобігання корупції, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та 
забезпечення контролю за дотриманням державними службовцями правил 
етичної поведінки, зменшення корупційних ризиків у сфері публічних 
закупівель шляхом забезпечення їх прозорості, посилення правової 
спроможності Апарату Ради у питанні виявлення корупційних або пов'язаних з 
корупцією правопорушень.

Заходами з реалізації засад відомчої політики щодо запобігання і протидії 
корупції у 2022 -  2024 роках в Апараті Ради є:

-  недопущения корупційних правопорушень чи правопорушень, пов'язаних 
з корупцією, в структурних підрозділах Апарату Ради;

-  виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання завдань в 
Апараті Ради;

-  здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства;
-  сприяння викривачам корупції;
-  взаємодія зі спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії 

корупції, центральними органами виконавчої влади, іншими державними 
ураганами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами, організаціями.

Апарат Ради на постійній основі забезпечує:

-  організацію та здійснення спеціальної перевірки щодо осіб, які 
претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій 
держави;

-  своєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави;

-  вжиття інших заходів щодо запобігання корупції, визначених 
законодавством.

Антикорупційна програма передбачає впровадження заходів, 
спрямованих на своєчасне виявлення, усунення та мінімізацію корупційних 
ризиків, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Положення Антикорупційної програми є обов’язковими для дотримання 
усіма працівниками Апарату Ради.



II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради, заходи 
щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх

виконання, строки та необхідні ресурси
Оцінку корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради проведено 

відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 
органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованого у 
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з 
урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних 
програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з 
питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.

З метою проведения оцінки корупційних ризиків розпорядженням 
Секретаря Ради національної безпеки і оборони України від 7 жовтня 2021 року 
№ 43 затверджено Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в 
Апараті Ради національної безпеки і оборони України (далі -  Комісія) та 
визначено її персональний склад.

Головою Комісії визначено керівника служби з питань запобігання та 
виявлення корупції Апарату Ради Романцова К.В., а до її складу увійшли 
представники усіх самостійних структурних підрозділів Апарату Ради. 
Загальний склад Комісії становить 24 особи.

З метою залучення до проведення оцінки корупційних ризиків 
представників громадськості та експертів зазначене розпорядження розміщено 
на офіційному вебсайті Апарату Ради за сім робочих днів до моменту 
затвердження складу комісії з оцінки корупційних ризиків.

Пропозиції щодо включення до складу Комісії від представників 
громадськості або експертів не надходили.

Комісія є постійним колегіальним органом Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України, який провадить свою діяльність на громадських 
засадах.

Основними завданнями Комісії визначено:

-  проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Апарату Ради під 
час підготовки його антикорупційної програми або її періодичного 
перегляду;

-  складання звіту за результатами оцінки корупційних ризиків 
в Апараті Ради;

-  підготовка проєкту антикорупційної програми;

-  здійснення періодичного моніторингу та оцінки виконання 
антикорупційної програми.



Об'єкти оцінки обрано з урахуванням загальних та спеціальних функцій 
Апарату Ради, передбачених законодавством.

Комісією проаналізовано нормативно-правові та організаційно- 
розпорядчі акти, що регулюють діяльність Апарату Ради (додаток 1 до 
Антикорупційної програми), результати перевірок, аудитів, проведених 
органами контролю, а також внутрішніх перевірок та службових розслідувань.

Комісією досліджено механізм управління Апаратом Ради, його 
організаційну структуру, управління фінансами, документообігом, 
інформацією, персоналом, матеріальними ресурсами, правову роботу, 
внутрішній контроль та аудит, організацію роботи із запобігання та виявлення 
корупції, публічні закупівлі, функції та завдання, що стосуються інформаційно- 
аналітичного забезпечення діяльності Ради, її організаційного забезпечення, а 
також контролю за станом виконання рішень Ради, актів та доручень 
Президента України.

З метою виявлення найбільш вразливих напрямів діяльності Апарату 
Ради Комісія провела анкетування (зокрема анонімне) працівників Апарату 
Ради. Як наслідок, Комісія ідентифікувала 32 корупційних ризики у діяльності 
Апарату Ради.

Узагальнені результати проведеної оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Апарату Ради викладено у звіті (додаток 2 до Антикорупційної 
програми), який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків в Апараті 
Ради, чинники корупційних ризиків, можливі наслідки корупційного 
правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, (додаток 1 до 
Звіту) і Таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 
(додаток 2 до Звіту).

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування

Навчання працівників Апарату Ради спрямовано на підвищення рівня 
обізнаності з питань антикорупційного законодавства, формування правової 
свідомості, нетерпимого ставлення до корупції, що є важливою складовою 
загальнодержавної антикорупційної політики.

Навчання з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства 
протягом 2022 -- 2024 років планується проводити відповідно до орієнтовного 
плану-графіка (додаток 3 до Антикорупційної програми).

Додатковими заходами з поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування на 2022 -  2024 роки є підвищення кваліфікації 
державних службовців за програмами короткострокових тематичних семінарів 
з питань запобігання корупції.

З метою поширення інформації щодо програм антикорупційного 
спрямування планується розміщувати її на офіційному вебсайті Апарату Ради у



рубриці «Питания запобігання корупції» розділу «Доступ до публічної 
інформації».

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 
перегляду Антикорупційної програми

Моніторинг виконання Антикорупційної програми
Моніторинг виконання Антикорупційної програми полягає у дослідженні 

прогресу у виконанні заходів, передбачених Антикорупційною програмою саме 
щодо запобігання та протидії корупції, усунення (мінімізації) корупційних 
ризиків та навчальних заходів.

Суб’єктом, відповідальним за здійснення періодичного моніторингу 
виконання Антикорупційної програми, є служба з питань запобігання та 
виявлення корупції.

Керівники самостійних структурних підрозділів до 15 червня та 15 грудня 
кожного календарного року надають службі з питань запобігання та виявлення 
корупції інформацію про стан виконання заходів, передбачених у 
Антикорупційній програмі, за виконання яких вони є відповідальними.

За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми 
служба з питань запобігання та виявлення корупції до ЗО червня та ЗО грудня 
кожного календарного року готує і подає Секретарю Ради звіт про стан 
виконання Антикорупційної програми.

Оцінка виконання Антикорупційної програми
Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється за критеріями 

своєчасності, повноти реалізації закріплених у ній заходів та їх результатів 
(впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог Закону та/або 
рівні пріоритетності корупційних ризиків шляхом порівняння ситуації до 
прийняття Антикорупційної програми та після її впровадження).

Суб’єктом, відповідальним за здійснення оцінки виконання 
Антикорупційної програми, є Комісія.

Для здійснення оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія має 
право одержувати від структурних підрозділів інформацію, залучати в 
установленому порядку працівників структурних підрозділів, які не входять до 
її складу.

Оцінка виконання Антикорупційної програми здійснюється до ЗО січня 
кожного календарного року.

У разі невиконання або неналежного виконання Антикорупційної 
програми голова Комісії, який одночасно є керівником служби з питань 
запобігання та виявлення корупції, інформує про такі факти Секретаря Ради і 
Керівника Апарату Ради для вжиття заходів реагування і притягнення винних 
осіб до відповідальності.



Періодичний перегляд Антикорупційної програми
Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі внесения змін до 

законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації нових корупційних 
ризиків, встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної 
програми недостатньої ефективності визначених нею заходів, надання 
Національним агентством з питань запобігання корупції обов'язкових для 
розгляду пропозицій, за результатами щорічної оцінки виконання 
антикорупційної програми, а також протягом 30-ти календарних днів після 
затвердження Антикорупційної стратегії на відповідний період.

Рішення про внесения змін до Антикорупційної програми Апарату Ради 
за результатами ії перегляду ухвалює Секретар Ради.

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми доводиться до 
відома працівників і розміщується на офіційному вебсайті Апарату Ради у 
вільному доступі.

Керівник служби з питань 
запобігання та виявлення корупції

Xifi_____ о Ъ.____ 2022 р° ку


