
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції   

08 червня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дозвольте оприлюднити  перелік членів комітету, які 

сьогодні не прийшли на роботу, ми вам його надамо, за результатами 

засідання. Дуже приємно бачити членів Агенції з запобігання корупції. 

Я пропоную одразу до справи. Ви знаєте, чого ми зібралися. Ми 

схвалили законодавство і відповідальність за парламентський  контроль і за 

його втілення. Коли були парламентські слухання з того, що робиться і що не 

робиться, низка громадських організацій сказали: а агенція  гальмує. Ясно, 

що у вас ще є час до встановлених законом дат, але, з іншого боку, ми 

знаємо, що якщо все відкладаєш на останній день, то часто це не стається 

ніколи. І ми вирішили зробити спеціальне засідання комітету, щоби 

обговорити: що у вас виходить, що не виходить і чи треба якась допомога.  

Дуже приємно, що прийшли члени агенції. Якщо ви не заперечуєте,  в 

нас тут є буйна коаліція громадських організацій "Декларації під контролем", 

і, власне кажучи, з їхніх лав були зауваження щодо того, що робиться, а що 

не робиться. Я би попросив коаліцію представити впродовж 5 хвилин ті 

проблеми, які, ви думаєте, не вирішуються, а мали вирішуватися. А далі,  

буде повністю ваше слово, щоби ви могли одразу розповісти.  

Від вас буде виступати? 

? Від коаліції виступатиме представник Transparency International Євген 

Черняк.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Євген Черняк, Transparency International. 

Ми, до речі, чекаємо вашого головного боса, за годину. 

ЧЕРНЯК Є.О. Дякую за слово колегам 

Всіх вітаю і вітаю депутатів шановних, і інших присутніх, а також 

членів НАЗК. Дуже добре, що ви прийшли і дуже радий я вас бачити. 
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Я буду говорити від коаліції громадських організацій "Декларації під 

контролем", тобто з нашої назви зрозуміло, який наш фокус уваги. Тобто наш 

фокус – це декларації і запуск нової системи електронного декларування.  

Тобто взагалі хочеться сказати загальне таке застереження щодо 

конституційного подання до Конституційного Суду, ми  знаємо цю історію, 

це дуже серйозна небезпека. І якщо воно буде задоволене, то, скажемо так, 

сама по собі система декларування буде дуже серйозно зменшена її 

ефективність, буде дуже серйозні загрози, да. 

Але ми можемо… це відкладемо в сторону поки, тому що тут насправді  

це не предмет нашої розмови. Поговоримо безпосередньо про запуск системи 

електронного декларування. Тобто є дві сторони, тобто тут є певна юридична 

сторона, яка в принципі більшою мірою стосується вас як членів НАЗК і 

вашої роботи, і технічна сторона, яка також стосується вас, але ну в принципі 

не завжди, можливо, і залежить від  виключно вашої волі доброї.  

Я почну з технічної. Дивіться, таке питання. Тобто я хочу і, думаю, мої 

колеги мене підтримають, просто щоб були коментарі по цих питаннях. 

Тобто я буду повільно як би артикулювати важливі теми, щоб ви могли потім  

в своїх відповідях як би нам надати певне роз'яснення, тобто інформацію,  

щоби могли бути як би… щоби більш прояснити цю ситуацію. 

Ну, взагалі з приводу юридичної сторони почнемо, тобто що потрібно 

взагалі зробити, тобто і питання, чи зроблено. 

Перше. Це потрібно затвердити форму декларації, а також рекомендації 

по декларуванню, тобто ну це важливе дуже питання. Далі, потрібно 

затвердити порядок проведення контролю та перевірки декларації 

безпосередньо. Тобто тут питання, чи проводяться певні розробки, чи вже є 

якісь напрацювання. Також необхідно розробити порядок інформування 

агентства про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента, а 

також про суттєві зміни в минулому стані суб'єкта декларування. Це теж 

документ, який… або регулювання певне, тобто я не знаю, як ви вирішуєте 

це питання. теж прошу прокоментувати.  
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Також потрібно визначити порядок фінансового контролю окремих 

категорій осіб, тобто це розвідувальні органи, інші структури, для яких 

законом передбачено особливий порядок фінансово контролю. 

Так само цікаво, як от ви збираєтесь як би це питання регулювати і чи є 

певні напрацювання в цьому напрямку. 

Також необхідно визначити осіб, що займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище. Це теж важливе питання до  вашої 

компетенції. Прошу теж прокоментувати. 

Також прошу прокоментувати, чи готовиться порядок проведення 

моніторингу способу життя суб'єктів декларування. Це теж дуже важливий 

документ, який в принципі ляже в основу системи фінансового  контролю. 

Тому що моніторинг є складовою дуже важливою цього питання. 

Ну це певні юридичні моменти. Мене цікавить, як… які є 

напрацювання, які вже документи прийняті, які підходять, тому що це все 

дуже важливо, скажімо так, для роботи, для… щоб, коли система буде вже 

готова, да, будуть всі вирішені технічні питання, щоб не було з цим 

затримок. 

Друга сторона – це технічна сторона. Тут я розумію, що насправді, 

можливо, не все залежить від доброї волі НАЗК, але, разом з тим, ви 

володієте певною інформацією, яку ми теж хотіли б отримати від вас. Тобто, 

що важливо? В першу чергу, важливо, де буде саме розміщуватися з 

технічної точки зору система. Тобто це питання серверів, дальше є вже якісь 

певні домовленості, є певні результати. Питання хостінгу, тобто де буде саме 

розміщена ця система. Дуже хочемо дізнатися, яка зараз ситуація з цими 

питаннями. 

Друге, це інтеграція з реєстрами, тобто, бо це дуже важливо для 

верифікації декларації автоматично, да. Наскільки, на якій стадії зараз це 

питання? І як взагалі ви збираєтесь вирішувати його? І чи буде, чи нема тут 

проблем? 
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Також є питання по доступу безпосередньо до системи з точки зору 

декларантів, да. Тому що там, наскільки ми знаємо, є два підходи. Тобто це 

через електронний цифровий підпис і через BankID. Тобто це така була ідея. 

Насправді є, є питання по електронному цифровому підпису, чи піднімали 

питання по Кабінету Міністрів? Бо була постанова, да, щодо видачі 

електронних цифрових підписів. На якій стадії зараз відбувається ця видача? 

Тому що просто в один момент може виявитися так, що багато людей не 

утримують ці підписи, да. І чи проводиться роз'яснювальна робота? Тобто це 

дуже важливо. Ну, і по BankID, тобто чи якось працює НАЗК в цьому 

напрямку, бо це суттєво могло би спростити, скажімо так, доступ до системи 

для людей? Тому що ЕЦП не так легко, скажімо так, отримати, як BankID. 

В принципі, я так окреслив основні такі питання, да. Це юридична 

складова і технічна складова, от. Дуже буду вдячний, якщо ви 

прокоментуєте. Насправді нам потрібна інформація. Я думаю, що і ми дуже 

будемо вдячні за ваші відповіді. Дякую за увагу. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Євгене. Оце називається громадський 

контроль! Насправді можна привітати членів новоствореної агенції, що вони 

мають таких партнерів від громадськості. Прошу, пані Наталія Корчак, і 

будь-хто з членів агенції. А далі ми вже передамо слово членам комітету, 

якщо будуть запитання. 

КОРЧАК Н.М. Дякую за те, що нам вдалося так разом зібратися. Тому 

що ми, мабуть, попали в той час, коли потрібно обговорити не тільки те, що 

зроблено і що робиться, але і вказати на проблеми, вирішення яких не завжди 

залежить від національного агенства.  

Хочу ще раз уточнити, що національне агентство функціонує фактично 

два місяці і зараз перебуває в стадії конкурсного відбору працівників 

агенства. Саме агентство створено поки на 20 відсотків від заявленої 

граничної кількості, із штатних працівників, це 311 осіб. Тому ми, як 

повноцінний орган Центральної виконавчої влади, юридично, фактично 

функціонувати поки що не може. Ну, незважаючи на те, ми знаємо ті 
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пріоритети, які поставила перед нами держава, тому що це все визначено в 

Законі про запобігання корупції, і за схваленням міжнародної спільноти це 

прогресивне законодавство. І тому я розумію, що в цій системі особливо 

скаржитися на те, що національне агентство створили дещо пізніше від тих 

задумок, як це мало бути, і що у національного агенства немає часу для того, 

щоб розгорнути свою діяльність, ретельно підготуватися до запуску 

електронної систем декларування, ми все ж таки вжили необхідних заходів, 

про які я хочу сказати.  

Стосовно системи електронного декларування, це перше питання 

нашого обговорення. Дійсно, я висловлюю велику подяку міжнародним 

організаціями і, зокрема, групі команди ПРОООН, Світовому банку, які 

завчасно, я підрахувала, впродовж 9 місяців це народження дитини, 

виношування дитини, займалися цією діяльністю. Вони розробили 

програмний продукт, систему електронного декларування. Впродовж цього 

місяця відбудеться передача прав, тому що закінчується контракт на 

виконання даної роботи. Ця програма пройшла відповідне тестування на 

предмет захищеності і ми про це знаємо, з ними співпрацюємо. Водночас ми 

розуміємо, що так як система електронного декларування пов'язана із 

захистом персональних даних, то будь важливий документ, програмний 

документ, який акумулює таку інформацію, вона повинна бути захищена. 

Для того, щоб запустити, потрібно ще розробити комплексну систему 

захисту. 

І, скажімо, в цій роботі ми співпрацюємо з Держспецзв'язку. І от на 

питання, де ми плануємо розмістити систему електронного декларування, то 

існує попередня домовленість, що це відбудеться на базі віртуальної машини 

державного підприємства "Українські спеціалізовані системи". І зараз просто 

ідуть питання уже технічного характеру щодо узгодження певних показників, 

які не є предметом даного розгляду. 

Що ще, я хотіла сказати. Ми розуміємо, що електронна система 

декларування – це дуже прекрасно. Але запустити цю систему неможливо  
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без належної правової бази і тому на найближчому засіданні ми будемо 

затверджувати форму звітності і порядок заповнення звітності, електронної 

звітності.  

І, скажімо, більш детальніше про ці документи зможе доповісти член 

Національного агентства Радецький Руслан Станіславович, який 

безпосередньо здійснює керівництво даним напрямком. 

Тому ми, наразі, враховуючи ті можливості і потужності, які сьогодні  

є, намагаємося докласти  всіх зусиль, щоб запустити цю систему у ті терміни, 

які взяла  Україна на Лондонському саміті, що відбувся 12 травня 2016 року. 

Тобто, скажімо,  такий "маячок" - це серпень місяць. Але серпень – це може  

бути початок, а може бути і кінець. А ми взяли на себе зобов’язання саме з 1 

серпня запустити. 

Ми ретельно працювали і з державним підприємством "Українські 

спеціалізовані системи", і з Держспецзв'язком, а вони нам прорахували ті 

календарні дні, які відводяться для вчинення отих 11 процедур, які необхідні 

для побудови комплексної системи захисту. І тому ця робота є уже не тільки 

роботою НЗАК, а це є спільні зусилля різних виконавців. Том у нас є 

оптимістичні, і у нас не є оптимістичні, а ми оптимісти в цьому плані і ми 

систему електронного декларування, ми запустимо.  

Однак, ця система не буде ефективною, якщо не відбудеться обмін 

базами даних, які нам необхідні для того, щоб виявити корупційні ризики, 

виявити конфлікти інтересів з іншими базами даних. Оце, що шановні 

колеги, про це говорили. І це дуже велика проблема тому що в контексті от 

нашої розмови, я хочу цю проблему, можливо, підняти на рівень  державної 

проблеми.  

А ще ми зіткнулися, ми зіткнулися з тим, що наразі в Україні немає 

єдиної якоїсь платформи, акумуляції… технічної платформи для розбудови 

баз даних. Да, у нас є державний Держспецзв'язок. Однак кожне 

міністерство, відомство, яке є держателем тієї чи іншої інформації, розробляє 

свій програмний продукт чи за власні кошти, чи в рамках різноманітних 
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проектів. І ці програмні продукти не завжди сумісні, і ми не живемо в 

Америці чи у Європі, де кнопку з комп'ютерами ми можемо задати 

інформацію і вона нам висвітиться. І тому мені б дуже хотілося, щоб на 

майбутнє, мабуть, це вже депутати, громадськість піднімали питання між 

державним електронним урядуванням так і Держспецзв'язком. У нас в 

Україні, ми всі прекрасно знаємо, найкращі технології це де? В Україні, 

найкращі ІТшники є в Україні. І щоб ми створювали вітчизняні національні 

продукти з тим, щоб ми, наприклад, ми, Центральний орган виконавчої 

влади, який із спеціальним статусом, специфіка цього статусу полягає якраз в 

тому, що ми маємо виконувати особливо важливу функцію для держави, 

наприклад, здійснювати електронне декларування. Але ми не можемо це 

реалізувати, якщо ми не зможемо співвставити ту інформацію, яка є в 

електронних деклараціях з тією інформацією, яка є в базах даних 

різноманітних реєстрів. І, звісно, у нас є реєстри, доступ до яких є вільний, 

так, ну це поодинокі реєстр. А от, наприклад, що робити з банківською 

інформацією?  

Ми говоримо зараз, я розумію, що всіх цікавлять питання офшорних 

зон, що буде робити НАЗК, так, є багато питань нагальних, що робити, коли 

посадовець має кільках шуб, має квартири, як ми будемо це перевіряти, як ми 

будемо це моніторити. Це якраз ті питання, які суспільство повинно разом з 

нами вирішувати, можливо ми ініціатори, а суспільство долучається, ну і 

зрозуміло депутат, для розробки єдиних правил поведінки. Бо це є нове, в що 

ми вступаємо і що ми не можемо  зараз від чого відмежовуватися. 

Так от виникає питання. Якщо перед нами ставиться завдання 

промоніторити інформацію, джерело походження якої є закордони. А що 

робити із ситуацією, коли не можемо ми отримати інформацію, пов'язану з 

нашими потоками наших банківських  рахунків.  

І от  я, наприклад, як людина, яка відповідає за напрямок політичних 

партій, тобто до мене будуть певні питання, так, я уже зараз задаюся  

питанням про те, а як ми будемо здійснювати контроль за фінансовою 
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звітністю. Тому що в законі, в прекрасному Законі про запобігання  корупції, 

є прекрасна норма: ми маємо доступ до бази даних. Прямий доступ. Вибачте, 

ну  щоб цей прямий доступ отримати, то це до кожного органу потрібно 

прийти, поговорити, укласти якусь угоду, меморандум, підключити  особисті 

якісь контакти. І навіть досвід НАБУ вказує на те, що   вони отримали доступ  

до певних баз даних впродовж річної своєї  роботи. 

 І є різні  варіанти використання цієї  інформації. Ну, якщо ми говоримо 

про такі серйозні речі, як система електронного декларування, то це вже, як 

то кажуть, щоб на майбутнє ми все ж таки вийшли,  скажемо,  на європейське 

і відповідали європейським стандартам, ми повинні по-європейському 

мислити. А якщо ми говоримо про державні якісь потреби, то ці потреби 

повинні реалізовуватись в межах якихось державних програм.  

І от про це я от прошу всіх замислитися, і можливо в подальшому 

підняти це питання. Тому що я вважаю, я вважаю, що краще один раз 

витратитися на реалізацію державного проекту, чим кожен раз витрачатися 

по дрібницям в межах кожного органу для того, що в сумі може 

перевищувати все те, що було витрачено. І тим більше, у нас на це в  Україні 

є свої потужності і це як то кажуть, проблема в глобальному значенні. 

На сьогоднішній день, ми підготували запити, ми проводимо 

листування з державними органами з тим, щоб відпрацювати механізми 

обміну такою інформацією тому це є проблема, яку ми постійно  

контролюємо і моніторимо. І, повірте нам, я наприклад, особисто я  сповідую 

ідею, що ефективність системи електронного декларування може бути лише 

тоді, коли біля цих машин, коли в процесі моніторингу цієї інформації буде 

виключено людський фактор. Щоб це у  більшості випадків, щоб це  в режимі 

реального часу відбувалося співставлення і червоною поміточкою  

вказувалися оці флажки, що щось не так захищено.  

Коли ми говоримо про Національне агентство як превентивний орган, я 

ще підкреслюю, а ми не правоохоронний орган, ми не можемо проводити 

оперативно-слідчих дій. Ми повинні використовувати ту базу інформації, яка 
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буде занесена в систему електронного декларування, співставляти цю 

інформацію з тою, яка буде нам повідомлятися, предмет додаткового 

опрацювання оцих майнових ризиків, які пов'язані із невідповідністю статків 

посадовців і з тим, що вони задекларували. І за результатами от такої 

аналітичної роботи ми тоді зможемо, обробивши цю інформацію, зробити 

певний висновок. Так от для того, щоб такі висновки робити, нам потрібно 

хоча б мати більше можливості для того, щоб інформацію ми отримали  

шляхом приєднання до баз даних. Тому, скажімо, ну ми над цим думаємо   і, 

скажімо, те, що можна буде зробити на коротші строки, ми зробимо, тому що 

ну такі бази даних, які є в Міністерстві юстиції, скажем так, це є доступ ну 

відомий. Тобто це є уже деталі певні інформації. Але ми це прекрасно  

розуміємо.  

Далі. Коли ми говоримо про те, що діяльність НАЗК повинна бути 

пов'язана, іти… щільно бути пов'язана з громадською думкою, тому що 

досягти тих цілей і виконати ті завдання, які покладені на нас, без 

громадськості це неможливо. Ми також розуміємо, що ми повинні 

виконувати свої повноваження з тим, щоб не розчинитися в громадськості, а 

громадськість не розчинилася в нас. Кожен повинен виконувати свою справу 

якісно, а ми… ми повинні будувати свої відносини на началах 

взаємопорозуміння, врахування інформації. Але не забувайте, НАЗК буде 

давати оцінку тим фактам на підставі з'ясованих і легалізованих доказів в 

Україні про те, чи існує така невідповідність.  

Однак… однак тут знову ж таки піднімається ще інше питання – 

доказової бази. І якраз над цим ми також активно працюємо, тому що ми 

прекрасно розуміємо, що в межах своїх ресурсів ми не завжди зможемо 

отримати ту інформацію, яка нам потрібна для прийняття нашого рішення. І 

тому потрібно в тісній взаємодії співпрацювати з  правоохоронними 

органами, а знову ж таки не забувати в процесі розгляду справи у суді нам 

також може в межах розгляду кримінальної справи надаватися певне 
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доручення, і ми в межах цього доручення  можемо також реалізовувати  свої 

певні повноваження.  

Можливо, ми зараз розпочнемо роботу щодо аналізу тих міжнародних 

договорів і  конвенцій, які існують між Україною і іншими державами. Чому? 

Тому що для того, щоб дати відповідь на поставлене питання про те, а що 

робити з тією чи іншою ситуацією, коли з'ясувалися невідповідні статки, чи 

хтось в декларацію щось не вніс? І коли це мова йде, наприклад, про офшорні 

зони, то виникає питання, яким чином ми цю інформацію підтвердити? Тому 

зрозуміло, що ми у формі запиту можемо звернутися, але куди?  

Якщо у нас немає прямих договорів, які виводять нас на контакт з 

відповідними урядовими організаціями, то зрозуміло є організація, 

наприклад, Мін'юст, Міністерство закордонних справ, які можуть за нашим 

запитом отримати відповідну інформацію. Однак, можливо, в цьому процесі 

щось і було упущено, тому і на НАЗК лежить обов'язок промоніторити все те, 

що існує в міжнародно-правовій практиці і, можливо, сформувати свої 

пропозиції щодо підігнання до певних конвенцій міжнародних для того, щоб 

ми мали доступ до тієї інформації, до тих урядів. І тому будь-яка порада з 

боку всіх зацікавлених у цій справі, я ще підкреслюю, зацікавлених у цій 

справі, тому що ми розпочали не легку справу, але зійти з цього шляху ми не 

можемо. Тому що я прекрасно розумію, в межах цього часового простору ми 

не маємо права вже на поразку, як би ми не хотіли. Це також є проблема, яку 

потрібно буде вирішувати.  

І знову ж таки ми прекрасно розуміємо, що без широкої інформаційної 

компанії досягти певного результату також не можна. Тому в наших планах 

є, починаючи вже з липня, проведення певних всеукраїнських компаній по 

навчанню державних службовців, інформаційних компаній, інформаційних 

компаній для населення щодо формування у них негативного сприйняття до 

корупції. Тобто у нас сформована своя дорожня карта, у нас вже розроблена 

програма наших дій з тим, щоб ми і, скажемо, своїми діями змінювали в 

межах своїх реалізації повноважень, коли це відбудеться цей процес, 
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впливати на формування поведінки державних службовців з тим, щоб 

державна служба оновлювалася. Але це не тільки наші особисті зусилля, це 

повинно бути зусилля всіх і вся. І тому тут дуже важливо ще, щоб і 

законодавець розумів, я вибачаюся, що приймаючи ті чи інші закони, 

потрібно  розуміти, що потрібні ще механізми реалізації того, що прописано 

в цих законах.  

І я  дуже сподіваюся, що у нас наладяться конструктивні механізми 

взаємодії з тим, щоб ми зі своїми проблемами могли до вас підійти, і ми 

разом би пропонували зміни до законодавства. 

Що от нагально, наприклад, сьогодні потрібно? Наприклад, те, що 

стосується законодавчих змін. Щоб у нас якимось чином НАЗК як державна 

установа із спеціальним статусом, і це в розрізі не тільки контролю за 

діяльністю політичний партій, а електронне декларування,  все є таки мала б 

доступ до інформації банківської.  

Я розумію, це надто складна справа, надто складна справа, але коли ми 

говоримо  про такий важливий орган, то дещо сміховинно виглядає ситуація, 

що отримати таку інформацію ми можемо лише на підставі рішення суду. 

Да? Тому над цим потрібно подумати. Тому що ми якраз той орган, який 

маємо справи  із державною таємницею, з персональними даними. 

Друге питання. ну це уже проблема, яка стосується політичний партій. 

Це дуже чудово, що в кінці року було прийнято  Закон "Про політичні 

партії". Але, приймаючи цей закон, ніхто, мабуть, не подумав, що  органу, 

який буде його реалізовувати з 1 січня цього року, немає. І  зобов'язання, яке 

виникає з 1 липня, воно також… ми його реалізуємо, так, обов'язок щодо 

державного фінансування. Однак знову ж таки, що в межах оцього  

короткого строку, коли ми готуємо певні документи. Я пізніше скажу, які це 

документи. Ми з'ясували ту обставину, що декларація подається в  паперовій 

формі, це вимога закону. Ну і можливо електронний носій. Ну це, як то 

кажуть, ПДВ-формат. Тобто це в жодному випадку не електронна форма 

декларації.  
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І уявіть собі, те, що вказано в позиціях, які  потрібно вказати у звіті 

пролітичної партії, це ніщо інше, як аналог декларації, яку здає фізична 

особа. Але на відміну від системи електронного декларування там кожну 

цифру, кожну позицію потрібно підтвердити документами. І, уявляєте, які 

стос паперів нам в паперовій формі мають принести?!  

І розуміючи, що ми попали в такий часовий проміжок, коли не можна 

нікуди відступити і щось відтермінувати, ми повинні  це проаналізувати. І 

для цього нам відводиться всього 20 днів. Ой, я вибачаюся, 2 місяці. 60 днів. 

Я вибачаюся, 60  днів.  І це при тому,  що, наприклад, на  сьогоднішній день, 

Департамент з питань запобігання політичній корупції, який має всього 

штатної чисельності 23 особи, працює у складі 7 осіб. І ця  ситуація  

впродовж двох місяців іще не зміниться, тому що конкурсний відбір  зараз 

відбудеться через дві неділі у нас тестування, а потім, ви ж знаєте, 

спецперевіка. Тобто, це ще місяць пройде добрий, а робити роботу потрібно 

зараз і яку роботу – методологічну. А далі – перевіряти. А ті, хто прийдуть, їх 

іще потрібно навчити перевіряти і тут ми не маємо уже такої системи 

електронного декларування.  

І тут я уже ініціювала питання, і я буду звертатися безпосередньо, і я  

тут буду частий гість як то кажуть у вашій компанії з тим, щоб ми в закон 

внесли положення про електронну форму звітності. Тому що, якщо ми йдемо  

в Європу, то ми не повинні уже цуратися нічого і повинні все робити в 

більш-менш пристойному вигляді. З тим, щоб колись сказали наші діти, що 

дякуємо, що ви живете в  Україні і нікуди не поїхали і щоб з гордістю 

говорили: ми - українці як така нація, яка живе в країні з мінімізованим 

ризиком, з найнижчим рівнем сприйняття корупції. Так, це амбітні плани. 

Але, розумієте, ми пройшли дуже важкий час і ми розуміємо, що у нас 

запитають і ніхто не спитає, що ви маєте і на чому ви працюєте.  

І тому у нас тут журналісти і я не узгодила цю ситуацію з нашими 

колегами. Я не можу запросити всіх журналістів до нас, ну можливо, 

домовитися і хтось би один би прийшов і подивився, де розміщується НАЗК, 
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і де ми сидимо, і як ми працюємо. І співставив, що коли суспільство каже "де 

електронне декларування". І намагаєшся пояснювати: електронна декларація 

– це ні що інше як папірець, наприклад, який перенесений в електронну 

форму. А далі, що робити? Значить, потрібно цей продукт адаптувати, 

варифікувати, приєднати до бази даних. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталія, ми це зрозуміли. І давайте будемо 

чесними, Верховна Рада ухвалила законодавство про цю систему ще в 2014 

році. Весь 2015 рік ми воювали з урядом Арсенія Яценюка. І Роман Греба був 

частим гостем цього комітету, як людина, яка фактично маніпулювала умова 

конкурсу. І ми разом з громадськістю боролися за те, щоби конкурс відбувся 

у відповідності до тих процедур, які написані в законі. І будемо чесними нам 

це не вдалося, принаймні настільки наскільки би ми хотіли.  

Я хочу проінформувати зараз членів комітету, що Володимир Сущенко 

делегований нами як парламентом до комісії виборщиків членів агентства 

просто подав у відставку з цієї посади. Тому що, ви знаєте, ситуація пов'язана 

з вибором п'ятого члена агенції це суцільний скандал. Тому давайте чесно 

відділяти проблему в законодавстві і проблему виконання законодавства. 

Якщо ви зараз можете зазначити, що вам ще треба, це буде розумно, бо 

скаржитися на когось ні вам, ні нам… 

КОРЧАК Н.М. Ми якраз і не скаржилася.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …ні уряду вже більше не вдасться.  

КОРЧАК Н.М. Ми просто не скаржилися.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми почули про те, що ви хочете зробити електронну 

звітність партії, я думаю, що це дуже добра ідея яку комітет підтримає. Ми 

просто з вами домовимося про маленьку робочу групу, щоби внести таку 

поправку в законодавство.  

Що стосується відкриття інформації про банківські операції. Я думаю, 

що це теж розумна вимога, але нам треба залучити Національний банк і 

разом це зробити на початку, щоби вони потім в кінці цьому не протидіяли.  

КОРЧАК Н.М.  Да, спільними зусиллями.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Тут жодних проблем немає. Інформуйте.   

Про доступ до бази даних. Я знаю, що Артем Ситник, який сам 

пройшов цей шлях як директор Антикорупційного бюро, всіляко готовий вам 

допомогти і показати як ці меморандуми, як ці угоди з іншими установами 

укладати і він відкритий до співпраці, наскільки я розумію максимально.  

Щодо творення єдиної платформи, а ще бажано відкритої платформи, 

на якій буде робитися програмне забезпечення для різних реєстрів, це  

величезна антикорупційна проблема. Тому що дуже багато бізнесу 

нечесного, дуже багато схем робиться якраз на веденні власних реєстрів і 

власних баз даних. Ви знаєте, від старої проблеми сплати роялті за бази, які 

держава  профінансувала і створила, але комусь, чомусь має сплачувати,  до 

простої проблеми, що дуже  важко оцінити, скільки це  коштує, і просто  

дуже багато грошей списується, відмивається через створення таких баз 

даних.  

Ми – великі прихильники цієї ідеї. Ми це обговорювали з Президентом 

і з  іншими  посадовцями держави рік тому на спеціальному засіданні Ради 

реформ з антикорупційної політики. Проблема не рухається. Тому давайте 

підійдемо до цього реалістично. Разом з Артемом, з його допомогою 

укладайте дані і забирайте інформацію з тими, з ким ви можете. І якщо ви 

будете бачити проблему, приходьте до нас як до парламентарів і кажіть: це 

відомство не дає нам дані. Ми прийдемо туди в гості  і запитаємо, чому. Я 

думаю, що це єдиний реалістичний  шлях. 

І я просимо, якщо ви зачепили цю тему, прошу вас окремо розповісти 

про систему звітування партій в нинішньому законодавчому полі. Тому що 

вони до нас звертаються і кажуть: ми не можемо почати звітувати, оскільки 

агенція не затвердила форму. А неможливість почати звітувати означає,  що 

закон не може запрацювати і ви це дуже добре знаєте.    

Але спочатку давайте справді послухаємо  пана Руслана Радецького. Бо 

всіх, найбільше, хто тут зібрався, цікавить система відкритих декларацій 

посадовців.  
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РАДЕЦЬКИЙ Р.С. Я вам дуже дякую. 

Доброго дня, шановні народні депутати та присутні! Перед своїм 

виступом, я хотів би зробити ремарку: мені дуже приємно сидіти навпроти 

Віктора Васильовича Чумака, бо колись, в 2012 і 2013 роках, ми створювали 

Експертну раду разом, в цій же залі,  а зараз уже знаходимось навпроти.  

ЧУМАК В.В. Ми й тоді сиділи навпроти. 

РАДЕЦЬКИЙ Р.С. І тоді сиділи навпроти, так? Ви пам'ятаєте.  

Наталія Миколаївна окреслила всю проблематику, яка існує, я на ній не 

буду вже зупинятися, бо тому що вона широко це окреслила. 

Хотів би коротко зауважити, що дійсно, створено новий превентивний 

антикорупційний орган. Я як один з членів НАЗК виступаю за найшвидший 

запуск цього органу. Для цього між членами НАЗК закріплені певні ділянки 

роботи.  

Зокрема, хочу доповісти, і відзвітувати про проведену роботу 

Департаментом фінансового контролю та моніторингу способу життя, який 

координую цей департамент з 28 квітня 2916 року відповідно до рішення 

НАЗК.  Станом на сьогодні в департаменті працює два працівники. Чому 

два? Тому що відповідно до Закону про державну службу оголошено конкурс 

на заміщення вакантних посад.  

Такі обставини, за таких обставин департаментом у відповідності до 

Закону України "Про запобігання корупції" та положення про департамент  

підготовлено першочергової нормативно-правові документи, які необхідні 

для запуску системи електронного декларування. Зокрема, форма декларації 

осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; форма повідомлення про суттєві зміни в майновому стані  

суб’єкта декларування; також порядок формування, введення та 

оприлюднення, надання інформації Єдиного державного реєстру  декларацій  

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. Розроблено технічні вимоги до заповнення полів форми 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
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місцевого самоврядування та форми повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані суб’єкта декларування. Ще розроблено технічні вимоги до 

заповнення полів  форми від повідомлення про суттєві зміни в майновому 

стані суб’єкта декларування. Відповідні проекти нормативних документів  

роздано усім структурним підрозділам НАЗК для розгляду та надання 

пропозицій.  

Станом  на 10.06.2016 року заплановано розгляд та затвердження НАЗК  

відповідних документів. На звітну дату знаходяться в стадії  звершення 

методичні рекомендації щодо проведення фінансового контролю та 

перевірки декларацій. Також працюємо над підготовкою  порядку 

проведення моніторингу способу життя. Заплановано підготовку таких  

порядків.  Зокрема, інформація НАЗК  про відкриття валютного рахунку, 

перевірки моніторингу способу життя. 

Хотів би звернути увагу, що з моменту запуску сайту НАЗК це дасть 

можливість кожному суб'єкту декларування ознайомитися з усіма 

нормативно-правовими документами та можливістю заповнити в тестовому 

режимі електронну декларацію. 

В якості інформаційного матеріалу щодо заповнення електронної 

декларації буде розміщено інформаційний ролик, який буде чітко  

показувати, як суб'єкту декларування потрібно здійснити заповнення 

декларації. 

Я налаштований на найшвидшому запуску в електронному 

декларуванні. Я переконаний також, що мої колеги, які відповідають за інші 

ділянки роботи, теж хочуть якнайшвидшого запуску НАЗК і зможуть 

забезпечити ділянку своєї  роботи та доповісти вам. Дякую за увагу.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Руслане, було запитання про те, як буде 

врегульовано: чи буде електронний підпис, чи за допомогою Bank-ID, чи за 

допомогою обох інструментів. 

РАДЕЦЬКИЙ Р.С. Ми обговорювали це питання, зокрема з самими 

розробниками. Да, я особисто пропонував Bank-ID поки що приховати, але  
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ми знайшли спільну мову, залишити розкриту, тому що все-таки суспільство 

рухається вперед, і рано чи пізно він стане зареєстрованим офіційним, і ми 

щоби потім не втрачати час зразу ж його запустити.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Bank-ID?  

РАДЕЦЬКИЙ Р.С. Да.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Нацбанк вже врегулював це. Ми просили і постанова 

ухвалена. Про порядок введення Bank-ID постанова точно ухвалена 

Національного банку. 

РАДЕЦЬКИЙ Р.С. Тоді беремо на заміточку і починаємо працювати. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре.  

У мене пропозиція. Якщо 10-го будете затверджувати, я би залучив 

шановану громадськість до того, щоби вони подивилися ці проекти рішень 

разом з вами до затвердження. 

Наш досвід співпраці з ними показує, що їхній внесок інколи 

вирішальний в якість документів.  

РАДЕЦЬКИЙ Р.С. Залюбки. І я готовий…. відкритий, завжди радий 

спілкуватися і долучати громадськість до нашої роботи. Більше того, це 

велика допомога, тому що сьогодні у мене, як я зазначив, лише два 

працівника працюють в департаменті.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Які є запитання у членів комітету? Прошу, Ігор 

Попов.  

ПОПОВ І.В. Шановні колеги, ми розуміємо, що вам одночасно треба 

вирішувати ряд завдань, починаючи із організаційних, тому що створення 

нового органу влади це в нашій бюрократичній системі і нашими 

інструкціями це досить довго.  

Верховна Рада поклала на вас кілька завдань. І одне – це, власне, 

створення методичних рекомендацій, інструкцій для превенції. Це, звичайно,  

процес тривалий і тут і комітет готовий підключатися, і я думаю, і 

громадськість. 
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Друге, що ми обговорили в контексті електронних декларацій - це, я б 

сказав, технічні частини. І це, починаючи від створення інструкцій на 

виконання закону і закінчуючи технічними регламентами і системою захисту 

інформації. І це, знову ж таки як на мене, завдання дуже важливе, але не 

настільки  відповідальне і не настільки політичне. 

Коли Верховна Рада України приймала рішення про створення 

Національного агентства, коли Верховна Рада приймала новий пакет 

законодавства про боротьбу з корупцією, то головне, чого ми очікували від 

Національного агента запобігання корупції – це контроль декларацій на 

відповідність способу життя і на відповідність видаткам. І що ми хотіли би 

побачити в цих деклараціях і в вашій роботі – це, власне, систему того як 

буде контролюватися спосіб життя. 

В своєму виступі Наталія Миколаївна згадувала питання офшорів. І от 

питання моє в тому, чи буде у формі електронних декларацій спеціальний 

пункт про наявність офшорних компаній і про статус декларанта у цих  

офшорних компаніях. І як НАЗК все-таки буде перевіряти достовірність цієї 

інформації, і чи буде враховано опубліковані "панамські документи" так 

звані і чи буде звірятися із даними. Тому що із 100 тисяч осіб, які вже через 

3-4 місяці, ми сподіваємося, подадуть свої електронні декларації – це 

найвищі посадові особи, яким заборонено займатися будь-якою  іншою 

діяльністю крім тієї, якою вони займаються на державній службі. Серед цих 

осіб є і засновники, і бенефіціари, і навіть особи, які займали адміністративні 

посади в офшорних компаніях. І це питання є важливим для українського 

суспільства, а декларацію вони заповнюватимуть за 2015 рік. Частина з них 

уже визнала, що так, у них були офшорні компанії, тобто, є навіть їхні 

особисті публічні заяви, а частина вже була опитана вашими колегами з 

Національного антикорупційного бюро. Тобто, за вами буде логічна крапка в 

тому, щоб перевірити ці дані. І офшорна інформація – це лише приклад того, 

як необхідно і як треба буде перевіряти заповнені електронні декларації із 

реальним способом життя.  
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Щодо перевіряння за допомогою відкриття банківської таємниці. То, я 

думаю, що навряд чи Верховна Рада зможе це зробити, тому що ми вже 

обмежили банківську таємницю для тих, хто отримує субсидії. Якщо ми ще 

для мільйона громадян обмежим банківську таємницю то у нас люди, взагалі, 

перестануть звертатися до українських банків і банківській системі це буде 

величезна загроза. Крім того, це не відповідатиме світовим стандартам з 

дотримання банківської таємниці. Щодо рішення суду, так. Щодо підозр, так. 

Але не більше того.  

Тобто все-таки питання чи буде перевірятися інформація про офшорні 

компанії і як буде перевірятися інша інформація, які дані будуть залучатися.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я пропоную, пане Ігорю, що ми як домовлялися 

зібрали би робочу групу з Національним банком… 

Колеги, колеги, не сперечайтеся. Ми це продовжимо в робочій групі.  

Зберемо групу з Нацбанком, з комерційними банками, з агентством, 

запросимо громадськість і поговоримо як це врегулювати. Я, наприклад, не 

бачу в цьому великої проблеми окрім не бажання людей, щоби їхні витрати і 

доходи були прозорими. Але це треба обговорити на окремій дискусій дуже 

відвертій.  

А на всі інші запитання, прошу.  

РАДЕЦЬКИЙ Р.С. Дякую за запитання воно дійсно слушне. І у нас 

сьогодні на слуху громадськості і не тільки громадськості, а і політичних 

активістів, діячів, щодо офшорів. Давайте ми будемо виходити із нашого… 

А! Щодо юридичних осіб, які можуть чи будуть внесені до реєстру. 

Даний реєстр передбачений… Я вам можу надати, перепрошую, що не 

роздрукував, тому що можливостей таких технічних немає поки що. Даний 

реєстр має пункти, в якому зазначатися будуть, де декларант має зазначити 

інформацію про юридичну особу, яка зареєстрована не в юрисдикції України, 

це перший пункт. Даний пункт… існує.  

Питання інше. Якщо особа ця не зазначила, компетенція НАЗК. НАЗК 

відповідно не … заповнення декларації. Якщо не заповнила, інші обставини. 
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Якщо підтверджуватися будуть обставини, що тут є ознаки кримінального 

правопорушення, приховування, звичайно ми будемо складати висновок і 

подавати до правоохоронного органу.  

Щодо засобів масової інформації, про ту інформацію, яку ви 

повідомили, я залюбки долучуся до цієї групи разом з Національним банком, 

тому що, дійсно, у них вся інформація є про рух коштів, які виходять з 

території України, да. І відпрацювання, опрацювання цього регламентно-

методологічного документу, тому що досить великий і вагомий цей 

документ, в який має бути залучені інші спеціалісти. 

Що ще говорили? Здається, все. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Є пропозиція. Це для всіх, хто захоче прийняти 

участь. В четвер наступного тижня в перерві між засіданнями парламенту 

зібрати цю робочу групу. Ми запросимо Нацбанк, громадськість одразу 

запрошена і поговоримо, як  сформулювати ці поправки до законодавства. 

Прошу, Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Дякую, пане Єгоре. 

Доброго дня, шановні колеги. Дякую, Наталія Миколаївно, за ваш 

чудовий виступ.  

Невеличка ремарка по відношенню до пана Ігоря Попова. Я хочу 

сказати, що банківська таємниця сьогодні у світі стає достатньо умовною. А 

особливо по відношенню так званих ПЕПів, тобто це особи, які займають 

політичні посади. До них взагалі банківська таємниця не застосовується, 

вони всі повинні бути… всі банки повинні повідомляти компетентним 

органам інформацію щодо таких ПЕПів, якщо вони є кінцевими 

бенефіціарами, осіб, які мають там великі статки або, можливо, будуть… 

можливо їх запідозрювати в відмиванні брудних коштів. Тому тут про 

банківську таємницю краще не говорити, ми можемо це зразу сказати, що 

уповноважений орган НАЗК може отримувати такі банківські в принципі 

відомості від відповідних українських банків по відношенню до всіх 

українських ПЕПів. І це абсолютно нормально. 
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Але в мене є два питання до вас. Наталія Миколаївно, у мене до вас 

саме два питання.  

Перше. Я хочу зрозуміти, що ви сказали, що до середини серпня була 

зроблена повністю система електронного декларування. Ви запустите 

систему електронного декларування. Чи правильно я розумію, що будуть 

вирішені всі питання щодо комплексного захисту інформації в системі 

електронного декларування, будуть створені відповідні обладнання і буде 

надана відповідне обладнання щодо розміщення ваших серверів і буде 

повністю система ця захищена. Це перше питання. 

І друге питання стосується політичний партій. Ви сказали, що воно не 

може розпочатися… контроль, вірніше, за фінансуванням політичний партій 

не може розпочатися без зміни до законодавства – чи правильно я так 

розумію? – або без створення вами відповідно форми, звітності політичної 

партії в електронному вигляді. 

А тепер питання. чи готовий у вас софт для  контролю декларування 

політичний партій? Хто є розробником такого софта? Чи цей софт теж 

враховує всі необхідності захисту персональних даних, які можуть бути в 

цьому декларуванні політичний партій? Дякую.  

КОРЧАК Н.М.  Дякую за запитання.  

Стосовно першої частини, пов'язаної з тим, чи буде ця система 

захисту… система електронного декларування захищена. 

Ми для того і визначилися із серпнем-місяцем і зробили необхідні 

прорахунки при допомозі Держспецзв'язку з  тим, щоб ця система була, 

дійсно, захищена, а не відбувалася в режимі  експериментально-дослідного 

запуску. І тому Держспецзв'язок  нам пообіцяв (бо це не наша… не наші дії), 

що вони в ці графіки  вкладуться. Навіть, якщо відбудеться невеличка 

затримка, ну це обчислюється, можливо, днями, ця система захисту буде… 

комплексна система інформації буде захищена.  

…може ж йде про те, що ми не можемо сказати, що ми запускаємо  цей 

продукт 1 липня, наприклад тому що знову ж таки… вчора читала я статтю в 
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Інтернеті. Написано, що 15 березня уже була розроблена програма, вона була 

презентована. Давайте не забувайте, це була презентація електронної  

системи… електронної програми системи  декларування. Але, скажімо, лише 

до кінця червня закінчується контракт у розробника над… щодо завершення. 

І ця робота відбувалася ще з 15 травня до цього періоду в частині внесення 

певних доповнень, уточнень. Так? Але ми не можемо запустити цю систему, 

якщо вона не буде мінімально захищена. Це інтерес держави. 

Взагалі питання протидії корупції – це сфера РНБО, ну боротьба з 

корупцією. Тому ми говоримо зараз не про якісь приватні інтереси чи 

моніторинг стилю життя, наприклад. Ми говоримо про державний проект і 

державний продукт, який повинен бути захищений. Це стосовно першої 

частини питання. 

Стосовно політичних партій. Те, що я сказала, що потрібно електронну 

форму декларації, електронну форму звітності на майбутнє запровадити, це я 

говорю про майбутнє. Це те, що ми будемо (обговорити) обговорювати в 

межах реалізації даного закону в частині удосконалення механізмів. Зараз ми 

розуміємо, що ми повинні запустити реалізацію своїх повноважень щодо 

прийняття рішення по фінансуванню політичних партій за результатами 

аналізу декларацій за перший і другий квартал. 

В силу об'єктивних умов І квартал, останній термін спливу подачі 

декларацій, ой, форм звітності для політичних партій закінчився, був 10 

травня. Це якраз той період, коли ми тільки були, створювалися. Тому 

об'єктивно ми в цю форму… А, на НАЗК лежить обов'язок розробити цю 

форму звітності. 

Зараз 1 липня закінчується другий квартал, а далі відводиться по закону 

40 днів на заповнення електронних форм звітності. І два місяці, 60 

календарних днів, для того, щоб НАЗК перевірило цю звітність на 

відповідність заявам… у законі вимогам. І тому ми, ми прекрасно розуміємо, 

що говорити про те, що… І взагалі ми навіть не піднімаємо питання про 

відтермінування строків, про критику… 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Це ми зрозуміли. А про виконання… 

КОРЧАК Н.М. Да… Так, що ми зробили за цей період? Мобілізувавши 

всі свої ресурси, оцей поодинокий колектив, який у нас існує, але 

заручившись підтримкою громадських організацій, представниками таких 

політичних партій… Я вам можу зараз сказати, враховуючи, що під 

пристальне поле зору НАЗК підпадуть політичні партії, які подолали 5-

відсотковий бар'єр згідно із тих, згідно перехідних положень, які були 

внесені ще в жовтні минулого року, до Закону "Про політичні партії". А це: 

БЮТ, партія "Батьківщина", Радикальна партія Олега Ляшка. До речі, партія, 

от мені цікаво, чи є представники з партії "Батьківщини" хтось тут? Тому що 

ми запрошували… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. З партії "Батьківщини" якраз прогулює засідання, 

представник в комітеті.   

КОРЧАК Н.М. Ми запрошували до себе в НАЗК представників цієї 

партії. Тобто що означає представники партії? Приходили, як правило, 

юристи, бухгалтера з центральних офісів, і ми з ними працювали. До нас 

відгукнулися і в перші ж дні прийшли від "Блоку Петра Порошенка", юрист і 

бухгалтер, вони нам задали тон. Радикальна партія Олега Ляшка, вчора була. 

"Самопоміч" у нас був. Не було "Народного фронту", "БЮТ" і "Опозиційного 

блоку". Бачте, як я вже прозвітувала кого не було.  

Ми з ними ретельно опрацювали запропоновану нами форму звітності. 

Але, в процесі цього нам допомогу і сприяння надала Міжнародна фундація 

виборчих систем "IFES", програма. І вони визнали нашу запропоновану 

декларацію кращою, ну, більш якіснішу, але разом… І ще сьогодні 

працівники департаменту проводять з ними перемовини щодо уточнення 

певних позицій з урахуванням обміну інформації. Чому? Тому що всі ті 

вимоги, які вказані в законі щодо позицій, які повинні бути відображені в 

електронному звіті, ми включили, але є ще певні аспекти, які бухгалтером 

сприймаються по-одному, економістом – по-іншому. Це є технічні питання, 

да, які принципово не впливають на форму звітності.  
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ГОЛОВУЮЧИЙ. То коли у вас буде форма?  

КОРЧАК Н.М. Так. І ми цю форму хочемо затвердити на завтрашньому 

засіданні Національного агентства.  

Далі.  

(Не чути) 

КОРЧАК Н.М. Електронної немає, паперове. Це електронна, це наш 

амбітний проект, і ми уже маємо певні думки з цього як… Нам знову ж таки, 

ми співпрацюємо вже і з представниками Венеціанської комісії. Далі, шведи 

нам вислали п'ять форм електронних звітів і інформацію… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталя! Пані Наталя, давайте… 

КОРЧАК Н.М. Далі. Що не затвердили.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. …ближче до справи. Дивіться. Можна  я уточню, 

щоби ми всі однаково розуміли. Значить, звітність ви плануєте затвердити 

завтра. 

КОРЧАК Н.М. Так.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. А, що ми будемо робити з тим, що політичні партії 

пропустили звітування за перший квартал? Яка ваша пропозиція?  

КОРЧАК Н.М. Но не забувайте, ми маємо затвердити завтра цю форму 

звітності, але ми ще повинні її цю форму заюстувати. І тому тут ми б дуже 

просили, щоб Міністерство юстиції, скажімо, в найкоротші терміни, 

враховуючи отаку нагальність, прийняв відповідне рішення. І таким чином 

до 1 липня ми встигаємо, але закон нам не забороняє, щоб ми отримали звіти 

за перше півріччя. Іншими словами, це називається подача звітності з 

наростаючим підсумком от. Але звіти за перший, другий квартал – це не що 

інше, як звіти за перше півріччя. Тобто, і ми так тут ще порадитися маємо, да, 

як ми маємо цей… Тому що, дійсно, ніхто не може дати відповіді на 

конкретне питання, тому що це є нове. Так, можливо, це буде форма з двох 

позицій складатися, але всі ті дані, які стосуються по першому кварталу і 

другому кварталу, вони в нас будуть. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Уточнення. 
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КОРЧАК Н.М. Так. 

ЧУМАК В.В. Маленьке уточнення, але, напевно, суттєве уточнення. Це 

для громадськості, журналістів і для всіх. Тому я розумію, що без такої 

форми, без затвердження форми звітності, без подачі всієї цієї звітності 

політичними партіями щодо НАЗК і перевірки НАЗК цієї звітності жодне 

фінансування з державного бюджету політичних партій неможливе на 

сьогодні. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так.  

КОРЧАК Н.М. Тому що в законі написано: фінансування здійснюється 

з третього кварталу, так. І для чого… От дивіться, давайте звернемо увагу на 

часові простори. Закон вступає в силу, тобто дана вимога щодо подачі звітів, 

з 1 січня, но НАЗК не було. Партії б логічно за І квартал подали б звіти, зараз 

– за другий  квартал. Далі, за результатами, по-перше, позачергових виборів, 

тобто це протоколи Центральної виборчої комісії, ми це знаємо вже. Далі, за 

результатами аналізу звітів. Далі, закон ще зобов'язує, що політичні партії 

повинні відкрити рахунки, тому що це елемент прозорості. І політичні партії 

повинні ще внести зміни до статуту, – це теж вимога чинного законодавства. 

На підставі оцих – скільки нарахувала – чотирьох, да, чи трьох пунктів, 

да, НАЗК тоді прийме рішення про фінансування від… Ми маємо таку 

ситуацію, ми не можемо щось пришвидшити, але фактично-фактично ми… 

Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ми тут єдині. Спочатку має бути звітність, 

затверджувати її… Я думаю, що представники відсутніх партій, вони, 

можливо, передадуть в терміновому порядку. "Народний фронт", да, зокрема. 

Ігор Луценко у відпустці, від "Батьківщини", ну, можна передати в 

"Батьківщину" в робочому порядку, в секретаріат.  

Прошу, Юрій Дерев'янко, Борислав Береза, Олег Барна.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановний головуючий! Шановні колеги! Шановні 

представники НАЗК! Члени НАЗК!  Я думаю, що це дуже добре, що сьогодні 

присутні всі члени НАЗК. Крім того, дуже добре, що сьогодні ми можемо 
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почати плідну співпрацю нашого комітету профільного з вами 

безпосередньо. Я розумію, що той великий шлях, який ви пройшли по 

відбору, по конкурсу і в решті отримали повноваження, цей шлях нас всіх 

надихає на те, що це найкращі, найгідніші представники були обрані в НАЗК. 

І ми би хотіли, щоби так само ця робота кожного з вас і кожного з нас була в 

такому самому ключі.  

В зв'язку з цим. Ми дуже сильно боролися і билися за те, щоби з 1 січня 

запрацювало електронне декларування. Ми розуміємо, що це найважливіше 

зараз на етапі тотальної політичної корупції і представників у владі, які 

сьогодні уникають максимально можливості і гальмують цей процес.  

Я чесно кажучи не до кінця зрозумів відповідь після питання пана 

Чумака. Чому я це хочу акцентувати, тому що нам важливо, щоби, чи це буде 

15 серпня, чи це буде 1 серпня, чи 1 вересня, але, щоб це була якась дата 

чітка, коли ми би розуміли як комітет, хто персонально несе 

відповідальність, за яку ділянку роботи, пов'язану з тим, щоби ця система 

запрацювала.  

Абсолютно очевидно, абсолютно очевидно, що ми сьогодні маємо 

кілька процедур паралельних.  

Перша процедура, це юридичні документи, які треба підготувати і 

затвердити. Проекти всіх рішень, проекти всіх форм і так далі, це юридична 

процедура. І я розумію, що якимось чином між вами, мабуть, поділена ця вся 

робота і ці ділянки. І тому нам би хотілось чітко знати, що такий член НАЗК 

персонально відповідає за те, щоби цей пакет документів не пізніше як до 

такого то числа був затверджений. Ми собі це фіксуємо і здійснюємо 

моніторинговий контроль. Це перше.  

Друге. Нам би хотілось, щоби так само інший член НАЗК, який 

відповідає, скажімо, за технічну частину, за частину того, що є, там, 

програмний продукт буде переданий тоді-то, там-то буде встановлений. Чи 

то буде, як ви сказали, державне підприємство Держспецзв'язку, чи інше 

якесь підприємство, яке має з вами співпрацю цю, він відповідає за те, щоб 
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ця співпраця була результативною. Щоб так не сталося, що через місяць чи 

через два ми будемо показувати на якісь інші установи чи організації в той 

час, як один з вас, членів НАЗК, мав би за це відповідати повністю. 

Так само я вчора подивися на сайт НАЗК, якого я не знайшов, і я 

розумію, що реєстр цей має запрацювати через сайт НАЗК. І в мене виникає 

питання: хто з вас персонально відповідає за сайт НАЗК, тому що сайт НАЗК 

так само має працювати хоча б для того, щоб можна було ознайомитися всім 

тим, кого це буде стосуватися, по електронному декларуванню. І в тому 

числі, щоби хоча б в тестовому режимі наша громадськість могла долучитися 

до аналізу того, що це програмне забезпечення враховує всі елементи, які ми 

тут критикували, пам'ятаєте, і по МВС, по базі даних, і по базі даних, 

значить, Мін'юсту стосовно нерухомості. Тому що моніторинг, моніторинг 

здійснюється не тільки вами, а моніторинг здійснюється і громадськістю. І 

для того, щоби ці елементи, ці всі фрагменти необхідні інформаційні були 

доступні, добре було би, щоб в якомусь тестовому режимі це прямо з'явилося 

в доступі хоча би для громадськості, але це неможливо, якщо не працює сайт. 

Тому, будь ласка, я би хотів, щоб Наталія Миколаївна нам зараз чітко 

сказала, хто персонально із присутніх тут 4 членів НАЗК відповідає: перше, 

за нормативку, і ця нормативка має бути зроблена там, це перше; друге, за те, 

щоби всі питання, пов'язані, господарські, фінансові, не знаю там, тендерні, 

будь-які інші з Держспецзв'язку чи іншими органами, врегулювати 

господарськи; третє, щоб сайт працював. І щоб ми чітко розуміли, з ким нам 

співпрацювати, чиї пропозиції нам враховувати для того, щоб тиснути на 

керівництво Верховної Ради, якщо треба якісь зміни внести. Можливо, треба 

якесь фінансування додатково, якщо у вас цього немає, можливо ще щось. 

Але це тоді буде у нас конструктивна співпраця. 

Тому дякую, що ви всі сьогодні тут, що ми можемо один одному 

подивитися сьогодні в очі і налагодити роботу саме в такому, в такому ключі. 

Прошу. 
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ЧУМАК В.В. Наталія Миколаївна, скажіть просто-напросто розподіл 

функціональних обов'язків між членами НАЗК… 

КОРЧАК Н.М. Дуже гарно. Конкретно. Да, але… Так, але я зразу 

скажу: не зважаючи на те, що ми колегіальний орган, відповідальність ми 

беремо всю на себе. Тому що ми знали, на що ми йшли. І все, що хтось щось 

не доробив чи не зробив, це елемент нашої згуртованості. Тому ми це все 

розуміємо. 

Ну стосовно функціонального розподілу обов'язків то, можу сказати 

наступне. Як ви вже зрозуміли, Радецький Руслан Станіславович, він 

відповідає за напрямок фінансового моніторингу, декларування. Те, що 

називається господарська частина, ресурсне забезпечення, це безпосередньо 

сфера відання голови Нацагенства, ну, по закону, так. Тому, якщо до 

господарської частини, звертайтеся до мене.  

Але, знову ж таки робота з відповідними органами – це наша спільна 

співпраця. Тому що тут не можна відділити побудову і системи електронного 

декларування, нормативного … Але для конкретизації так скажу.  

Далі. Коли мова іде про сайт, він скоро у нас буде. У нас зареєстрована 

офіційна сторіночка в Фейсбуці, а сайт уже на стадії доопрацювання. Тому 

до 1 липня у нас буде офіційний сайт. І безпосередньо сайтом займається 

Департамент антикорупційної політики, яким відає Рябошапко Руслан 

Георгійович. І він активно в цій роботі працює, тому тут все гаразд. 

Ну, що ще. 

? ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б.  І по термінам, будь ласка. 

КОРЧАК Н.М. Ну, терміни… А! І ще. Да, забулася. Ми для того, щоби 

якимось чином згуртувати навколо НАЗК всі державні органи, які задіяні в 

цьому складному процесі, ми підготовили до Кабінету Міністрів проект 

Розпорядження про затвердження плану заходів щодо запуску системи 

електронного декларування.  
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Нам надходять вже пропозиції на узгодження цього певного заходу, де 

чітко розписуються відповідальні уже особи. Держспецзв'язок за яку частину. 

Ну, Мін'юст за яку частину і так далі.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте так зробимо. Я попрошу пані Наталю, щоб 

вона нам передала план роботи, затверджений НАЗК, до комітету, щоби ми 

всі могли разом дивитися, що треба робити. Так?  

КОРЧАК Н.М. Це поки що проект розпорядження, так, який зараз 

погоджується, але… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Для на нас не обов'язково мати… 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Єгор, маленьке уточнення.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, одну секунду. Я хочу зробити приємну дуже 

справу, представити нашого дорогого гостя, директор Transpareny 

International пан Хосе Угас. Привітав нас в нашому комітеті. (Оплески) 

(Привітання іноземною мовою)   

Колеги, я хочу сказати від імені всього комітету і, якщо дозволите, 

Агентство запобігання корупції, що нам дуже приємно вітати гостя. Ми 

продовжимо обговорення роботи Агентства з запобігання корупції, а потім 

присвятимо всю увагу директору Transpareny International знаменитому  

спецпрокурору, який ув'язнив президента своєї держави за різні зловживання. 

Прошу, Юрій Дерев'янко, уточнення. Далі – Борислав Береза.  

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Наталія Миколаївна, будь ласка, скажіть, коли 

може громадськість долучитися до тестового випробовування цього реєстру, 

сайту… на сайті який має з'явитися, щоби врахувати всі ті потреби для 

моніторингу з боку громадськості за способом життя чиновників в тому 

числі. По часу коли це може бути?  

Я маю на увазі, якщо тільки в червні програмне забезпечення 

розробником має бути передано вам, я так зрозумів з тої чисто відповіді,  які 

ви сказали. 

КОРЧАК Н.М. Так, це елемент нашої інформаційної компанії, яка буде 

проводитися уже починаючи з липня-місяця. 
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Я не можу чіткої дати зараз сказати, ну тому що це питання… Но в 

режимі електронного тестування… в режимі 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тестування. 

КОРЧАК Н.М. Тестування всі буть мати можливість. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. То єсть в кінці червня ви цю програму маєте 

отримати і громадськість може почати тестувати…  

КОРЧАК Н.М. Так. Ми просто ще не отримали передачу дану 

програмного продукту. До кінця червня закінчується термін  передачі. І 

готуються відповідні документи. 

А от уже з липня ми уже будемо відкриті і сайтом, і інформаціями. 

Сайт зараз наповнюється необхідною інформацією. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Тобто з початку липня це має все…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій, зрозуміло.  

Я думаю, що варто все-таки громадськість залучати на кожному етапі 

навіть  розробки проектів рішень чи тестування бази даних проекту, який вам 

не належить, бо ви просто отримаєте цінних порадників раніше, ніж 

почнуться проблеми. 

Я думаю, ПРОООН точно, залучено співпрацю з ними ще задовго до 

березня, там жодних проблем немає. 

Ви хочете щось важливе додати?   

(Не чути)  

ДРІК О.М. Я, я хотіла буквально кілька слів. Важливо, члени НАЗК 

говорять про те, що важливо долучати громадськість. Але, окрім сайту, 

насправді зараз відбувається відбір тих, хто працюватиме в НАЗК. І я тут не 

бачу прозорості взагалі. Тобто на етапі формування там НАБУ Громадська 

рада була так само залучена до відбору цих людей. В НАЗК теж передбачена 

Громадська рада. І якщо ви хочете швидше долучити з більшими 

можливостями нас, то ініціюйте перед Кабміном швидше створення 

Громадської ради, долучайте нас до цього процесу. Бо інакше у нас 

виникатиме уявлення про те, що ви проводите туди своїх людей, або хтось 
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намагається провести туди своїх людей, бо це не прозоро відбувається. Оце 

дуже важливий момент. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це справді важливий момент. 

КОРЧАК Н.М. Я хочу зараз передати слово Рябошапку Руслану 

Георгійовичу, він займається цим питанням. Але ми зараз поки що не 

оголосили про  офіційний запуск  національного агентства. І тому, звісно, ми 

в цей період не можемо розпочати роботу по формуванню ще громадської 

ради. Однак ми зараз вивчаємо досвід НАБУ, так. І, скажімо, працюємо над 

змінами до тої постанови про формування громадської ради, яка була 

затверджена в минулому році. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пані Наталя, там все дуже просто: електронний 

конкурс, система вже є. Вам Громадська рада потрібна з першого дня. Коли 

вас було вже четверо, вам була потрібна Громадська рада. Вони не мають 

приходити в кінці процесу. Правильно зауважила Олександра: в 

антикорупційному бюро вони зіграли ключову роль в успіху кадрового 

рекрутингу членів. Вам вони потрібні на етапі конкурсів. Це ті люди, які 

будуть вам допомагати негідників відсіяти, а гарних людей рекрутувати, 

заманити їх в агентство. З цим не можна зволікати. 

Прошу Руслана відповісти. І далі – багатостраждальний Борислав. 

РЯБОШАПКА Р.Г. Дякую, дякую, шановний пане голово, шановні 

народні депутати, шановні учасники цього зібрання. Перше, із конкурсом 

хотів би закінчити. Перша теза, те, що конкурс буде відбуватися із 

тестуванням, комп'ютерним тестуванням. Ми не беремо участі в розробці цієї 

комп'ютерної програми саме для того, щоб ми були усунуті для того, щоб цей 

процес був об'єктивним. Це перше. 

Другий момент. У складі нашої конкурсної комісії беруть участь 

представники громадськості через антикорупційні групи РПР було відібрано 

представника, і сьогодні у нас присутній Ярослав Юрчишин, який є членом 

нашої конкурсної комісії. Плюс членом нашої конкурсної комісії є 

представник Програми розвитку ООН, і ми хотіли би запросити ще 
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представника Європейської комісії в України для того, щоб цей процес був… 

контролювався і з боку громадськості, і з боку міжнародної спільноти. 

Другий момент. Це наша веб-сторінка. Дякуючи нашим дуже хорошим 

друзям-партнерам з Програми розвитку ООН фактично на фінальній стадії ця 

веб-сторінка. Окрім того, що там буде вичерпна інформація про те, що ми 

робимо, як ми робимо, методичні матеріали як робити все, будуть три 

важливих підрозділи. Це …, де кожен може поінформувати про факти 

корупції, причому цей інтерфейс буде максимально  зручним для  людини, 

яка буде інформувати. Там будуть підказки, роз'яснення, на що саме звертати 

увагу. 

Другий розділ "Задекларуй", де, власне, кожен може подати свою 

декларацію  або повідомити про зміни в майновому стані.  

І третій розділ "Запитай", де кожен може отримати вичерпну 

інформацію, консультацію на ті питання, які виникають. 

Закони надзвичайно складні, вони нові, вони місять багато такої 

складної інформації, яку звичайний користувач може не знати. Тому ми б 

хотіли запровадити свого роду call-центр, який буде відповідати як в режимі 

онлайн, як наприклад в "Приват24" зокрема, на ті запитання, які будуть 

стосуватися  в тому числі заповнення декларації. 

Другий момент. Що ми зараз робимо? Мабуть, мало хто знає в цьому 

залі, що в Україні є антикорупційна програма – державна  антикорупційна 

програма. Не тому мало про неї знають, що вона погана, її насправді 

підтримали експерти Європейської комісії, OECD, Програма розвитку ООН, 

вона хороша. Проблема в тому, що вона не виконується. Ми зараз 

переглядаємо цей документ. Ми хочемо, щоби антикорупційна програма, 

переглянута програма стала би програмним документом нового уряду і 

оскільки не було орану, який би відповідав за  коронацію і контроль за її 

виконанням таким органом зараз стало Національне агентство з питань 

запобігання корупції.  
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Одним із важливих пунктів цієї програми є створення робочої групи по 

моніторингу впровадження нового Закону про запобігання корупції. Цей 

закон фактично є напрацюванням трьох ключових суб'єктів. Перше, це 

антикорупційна група РПР…  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Руслане, це вже заглибоко обговорення проекту 

Ми зрозуміли, що ми готові залучати громадськість, ми просимо це зробити 

просто з першого дня. Це добре, що є такі люди, як Ярослав. Але включайте 

все коло, бо більше голів, більше відкритості і більше якості.  

Прошу Борислав Береза.  

БЕРЕЗА Б.Ю. Доброго дня! Шановне панство, ми дуже вдячні, що ви 

прийшли і звітуєте нам. Ми раді, що ви з нами готові спілкуватись.  

В мене чотири невеликих запитання. Наталя Миколаївна! Я вибачаюсь, 

я запізнився, але я чув ваш виступ, чув виступ пана Радецького. Ваше, 

панове, вибачте, не чув. Тому запитання будуть не до вас. 

Скажіть мені, будь ласка, вчора я чув виступ пані Сироїд, яка є віце-

спікером українського парламенту, яка сказала, що відкладається запуск 

декларування партій, і вона не впевнена, що в цьому році ми зможемо 

запровадити декларування українських партій і фінансування українських 

партій. Це… 

(Не чути) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Що?  

(Не чути) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Хто?  

(Не чути) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Вибачте, я не чув. Це, по-перше.  

По-друге, питання в мене. Скажіть, будь ласка, я знаю, що… Це до 

пана Радецького. Я знаю, що в вашому відділі повинні працювати майже 50 

людей. Це так? Але я знаю, що зараз там вони не працюють. Чому вони зараз 

не працюють? Коли буде призначений конкурс? Коли пройде цей конкурс? 

Хто керує цим конкурсом? Чи залучена громадськість до цього конкурсу?  
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І третє питання. Я є прихильником естонської моделі контролю, коли 

дійсно відкриті всі дані. Але кожна людина, котра інтересується тою чи 

іншою персоною, залишає слід в системі, де її верфікують за допомогою його 

ІD. В Україні це поки неможливо. Але, якщо ми хочемо щось приймати, ми 

повинні приймати це згідно зі стандартами Європи. Бо ми вже наприймали 

закони, так званий закон Савченко, котрий, ну, дуже гарні ідеї були його 

приймати, але ми бачимо зараз побічні ефекти.  

Скажіть, будь ласка, чи буде знати хтось, хто зайшов, хто цікавиться 

будь-яким ПЕПом, як каже пан Чумак. Бо завтра хтось поцікавиться паном 

Чумаком… 

ЧУМАК В.В. (Не чути) 

БЕРЕЗА Б.Ю. Я ж кажу. Поцікавиться паном Чумаком. Взнає, що у 

нього є дуже непогана полуниця, покраде її, він пишається цією полуницею, 

ви знаєте. Покраде її. А хто це буде? Чи можете ви гарантувати безпеку  

кожного ПЕПу? Це дуже важливе питання.  

І четверте, останнє питання. Скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що ви 

декларуєте, що в серпні вже буде електронне декларування. А якщо в серпні 

його не буде, що буде далі? До якого терміну, крайнього терміну, ви будете 

відкладати.  

І останнє запитання таке. Скажіть, будь ласка, ви розумієте, що з 

першого разу може не всі заповнять це, ці декларації, як це потрібно. Чи є 

якась методологія, щоб цього уникнути? Дякую.  

РАДЕЦЬКИЙ Р.С. Я коротко. Дійсно, у мене в Департаменті 

фінансового контролю та … способу життя існує п'ять відділів. Вони розбиті 

по регіонах. Загальна кількість всього департаменту складає 56 чоловік. На 

сьогоднішній день… 56. Ну я враховую з директором департаменту, 

заступником і це все.  

На сьогоднішній день працює два працівника. Ці працівники були 

залучені до роботи шляхом переведення з інших органів державної влади. Всі 
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інші посади вони є вакантними і оголошені на конкурси: від директора 

департаменту до провідного спеціаліста ці посади оголошені на конкурс. 

Щодо конкурсної комісії, то, Наталія Миколаївна, мабуть, вам краще 

відповісти як голові комісії…    

КОРЧАК Н.М. Записати: голова комісії. Тому що у нас сформований 

склад  конкурсної комісії. Як ми уже сказали, враховуючи, що ми все ж таки 

повинні розбудовувати ся на прозорих засадах, ми проводимо тестування на 

знання законодавства, і розроблені логічні тести. І як уже сказав пан 

Рябошапка, що не ми були авторами цих завдань, а це була міжнародна 

організація ПРООН, так. І відповідно це з нашої ініціативи ми до складу 

конкурсної комісії включили представників Transparency International, це пан 

Юрчишин, якщо я не помиляюся. Так? Да. За згодою. Ну, і представника з 

ПРООН.  

Ми, вчора було засідання конкурсної комісії щодо вирішення питання 

допуску за результатами опрацювання матеріалів, поданих на цей проект. І 

можу сказати, що подали на заміщення вакантних посад приблизно 550 осіб. 

Ну, лише невелику кількість ми відсіяли за певними формальними ознаками. 

Це буквально невеличка, це кілька чоловік.  

І ми плануємо, що через два тижні, ми ще маємо провести засідання у 

п'ятницю конкурсної комісії, де остаточно визначимося з датою проведення 

засідання.  

І ще один аспект. Враховуючи, що у нас немає своїх можливостей 

технічних провести тестування, ми уклали угоду з КПІ і, скажім так, 

враховуючи їхні потужності, будуть, скажім, на їхніх ресурсах відбуватися 

конкурсний добір.  

Як і зрозуміло, як і будь-яка перша справа, вона може мати певні 

помилки, певні пророки, але це не перший конкурс. І ми розуміємо, бо навіть 

по документам, які нам подають, що не всі ті, хто подали розуміють, куди 

вони подають. Так. Тому може бути навіть так, що за конкурсом ми не 

зможемо заповнити вакантні посади, тоді ми будемо оголошувати новий 
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конкурс. Але при цьому уже це буде відповідати новому Закону про 

державну службу.  

Тому, розуміючи саме те, що… у нас часу не вистачає. Ми створені в 

такий були період, що не могли провести конкурс за старим законодавством. 

Але ми намагалися якнайшвидше перевести людей на рівнозначні посади, 

наприклад. Це те, що ми змогли зробити в перші дні. Але буквально через, по 

закінченню місяця, ну, тобто ми фактично, березень, квітень місяць 

працювали, а з травня вступив, набув силу новий Закон про державну 

службу, який ускладнює процедуру конкурсного набору. І ми, розуміючи, що 

ми не маємо права розтягувати це задоволення в часі, там є додаткові вимоги 

до документів, так. І ми пішли на такий крок, щоб найбільш в оптимальні 

терміни провести цей конкурс.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бориславе… 

БЕРЕЗА Б.Ю. У мене ще одне  запитання. Я вибачаюсь. Я почув, що ви 

– керівник, голова цієї комісії. Ми з Ярославом Юрчишиним, він може 

підтвердити, приймали участь у відборі антикорупційних прокурорів. І там 

саме в цьому питанні, що це протирічить закону, і це може бути конфліктом 

інтересів, Назар Холодницький відмовився бути головою комісії. Чи 

розумієте ви, що якщо хтось буде оскаржувати, ну, це є конфлікт інтересів, і 

це може відмінити всі результати конкурсів. Тому що ви і голова комісії, ви є 

і керівника НАЗК. Ну, це дійсно протиріччя. 

КОРЧАК Н.М. Коли ми приймали рішення про формування 

конкурсного складу, нас було всього 4 члени Національного агентства. Тобто 

рішення ми прийняли. І в законі, в законі… Можливо, ми подумаємо, це буде 

предметом нашого обговорення. Дякую за таке зауваження, да. 

БЕРЕЗА Б.Ю. Да-да, я дуже з повагою, я з повагою відношусь до вас, 

але це є дійсно порушення, ви розумієте? Саме на цьому може хтось інший 

зовнішньо оскаржити рішення вашої комісії. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Бориславе, це не є порушення. Але я пропоную в 

робочому порядку з Ярославом, з пані Наталею це обговорити. Керівник 
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відомства має право очолювати конкурсну комісію, бо він набирає людей в 

це відомство. 

КОРЧАК Н.М. Так. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олег Барна. 

КОРЧАК Н.М. Я зараз іще хочу тут… 

БЕРЕЗА Б.Ю. …я не почув про відповідну. безпеку. Безпеку доступу до 

інформацію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Про це було дуже докладно на початку розказано. Я 

прошу пана Віктора Чумака вам усе переповісти. 

Олег Барна, Олег Осуховський, і будемо завершувати цю частину 

роботи. 

БАРНА О.С. Дякую. Шановні… прийшли. Дуже приємно … той 

факт… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Олеже, натисни кнопку, будь ласка. 

БАРНА О.С. Що, дійсно, здійснюється, і як доповів пан Руслан 

Станіславович, превентивні заходи щодо інформації і попередження про 

корупційний злочин державних службовців. І особливо щодо контролю 

громадськості, коли населення повинно дійсно бути просвітлене щодо 

антикорупційних дій або виявлення корупційних дій службовців. Поряд з 

тим, дійсно треба наголосити на такі напрямки, факти щодо змісту 

заповнення оцієї декларації, в якій повинні передбачити якомога більш повні 

умови заповнення цієї декларації, щоб в ній відобразити якомога більше 

наявного майна посадовців, тобто всього. Це і банківські рахунки, рухоме, 

нерухоме, земельні ділянки, наявність бізнесу. 

І доступ до банківських рахунків повинен бути беззаперечний і вільний 

для державних службовців певного рангу. Можливо, це потрібно встановити  

і законом, які саме… щоб уникнути будь-яких непорозумінь. Але поряд з тим 

мене найбільше хвилює факт того, що більшість майна або …. буде 

скриваться за кордоном. Тобто які дії буде чинити ваша структура, і чим ми 

можемо допомогти, щоби долучити міжнародні організації чи відповідні 
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угоди із закордонними  антикорупційними організаціями чи юстиції і так далі 

щодо виявлення і перевірки того ж самого майна державних посадовців 

України за кордоном банківські рахунки рухомого, нерухомого майна, 

бізнесу у тому числі офшорного для того, щоби якомога повно відобразити 

майнові статки посадовців і відповідно те, що ви маєте зробити у 

відповідність їхнього майна до  офіційних доходів. Дякую.  

? КОРЧАК Н.М. Дякую за запитання. 

Щодо повноти декларації, інформації в декларації, то у нас відповідно 

до Закону про запобігання корупції…передбачено перелік тієї інформації, яка 

має бути зазначена в формі електронного декларування.  

Я вже піднімав це питання. Точніше, піднімав це питання Ігор 

Володимирович щодо юридичних осіб, які зареєстровані не в українській 

юрисдикції, передбачено формою пункт, в якому буде зазначатися, де 

декларант має… зобов'язаний подати інформацію про  юридичну особу, яка 

зареєстрована не  українській юрисдикції. Не в межах України.  

Щодо банківської… доступу до банківської  інформації, то дякую вам, 

ви зазначили досить слушно питання поставили відповідно до державних  

службовців категорія "А" і "Б", які мають, мабуть, дійсно, до них має бути 

відкритий… вільний доступ без всяких перепон у НАЗК. За таких обставин 

ми зможемо бачити, звичайно, рух коштів, якими вони володіють. Тим паче 

Національний банк України володіє повністю всією інформацією тими 

коштами, які виходять за межі України. Так відповідно до Постанови 

Національного банку України, інструкції вони чітко визначають порядок 

реєстрації виходу цих коштів за кордон. То за таких обставин, якщо ми 

будемо мати доступ, нам буде легше працювати. Легше працювати чому. 

Тому що ми будемо бачити цей рух і відповідно оперативно реагувати. 

Оперативно реагувати шляхом звернення до таких декларантів, отримання 

пояснень. І у разі, якщо дійсно будуть виявлені порушення, складати 

адміністративний протокол про адміністративне корупційне 

правопорушення. В іншому випадку, якщо ця інформація буде 
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приховуватися, відповідно до статті 48, то ми здійснюємо перевірку щодо 

правильності та повноти заповнення, тобто, якщо не буде повністю 

заповнена, ми також будемо складати протокол. Якщо будуть ознаки 

кримінального правопорушення, ми відповідно складаємо, як я зазначав, 

висновок, і цей висновок будемо направляти до правоохоронних органів.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Прошу, Олег Осуховський. Останнє запитання від 

членів комітету.  

ОСУХОВСЬКИЙ О.І. Вітаю шановне товариство! Дякую агенції за те, 

що відзвітували. Я думаю, що однозначно ви будете мати підтримку нашого 

комітету і будемо разом з вами працювати, щоби агентство ефективніше 

запрацювало.  

Ви нещодавно звітували в Брюсселі і презентували дорожню карту, 

шість основних сфер такої дорожньої карти. Хотілося би знати по, зокрема, 

по пунктах, по датах, коли ви зможете реалізувати всі ті пункти, тому що 

затягування грає на руку корупціонерів, і ми не можемо зараз затягувати.  

І ще би хотілося б порадити вам також тісніше співпрацювати з 

Національним антикорупційним бюро і з Антикорупційною прокуратурою. 

Дякую.  

РЯБОШАПКА Р.Г. Ця дорожня карта, про яку ви говорите, це 

фактично той план дій, чи проект план дій, який ми подали на розгляд уряду і 

який зараз Кабмін має затвердити.  

Ті дати, про які ми говорили сьогодні, 15 серпня, наприклад, це крайня 

дата запуску реєстру електронних декларацій. Вони так само відображені в 

цьому плані дій.  

Шість напрямків. Я їх зараз точно всі не пам'ятаю. Перше, це 

нормативне забезпечення. Друге, побудова комплексної системи захисту 

інформації. Третє, інформаційна компанія. Повідомлення усім громадянам і 

державним службовцям як заповнювати декларації. Четверте, навчання 

власних, власного персоналу, яким чином здійснювати перевірки цих 



40 

 

декларацій. П'яте, шосте, просто зараз не пам'ятаю. Але мова йде саме про 

такі головні компоненти цього плану. Так, звичайно.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую дуже, Руслане.  

Давайте два фінальних запитання чи коментаря від представників 

громадськості. Віталій Шабунін і Ярослав Юрчишин, які, як з'ясувалося, вже 

в конкурсній комісії працюють.  

ШАБУНІН В.В. Доброго дня, шановний комітет! Є два різні процеси. 

Один процес – це запуск декларування. Тобто можливість державними 

службовцями на сайті заповнити власну декларацію. І інший процес – коли 

НАЗК, маючи або не маючи доступу до реєстрів, перевіряють ці дані. Так от 

перший процес – запуск декларації – технологічно надзвичайно простий. 

Відповідний софт вже два місяці як готовий. Проекти всіх нормативних 

актів, які має затвердити НАЗК, були готові ще в квітні.  

Чому цей процес такий важливий? Тому що від моменту подання 

державним службовцем заповненої декларації, наголошую, від моменту 

подання, не перевірки НАЗК цих даних, що є складнішим процесом, 

включається кримінальна відповідальність за брехню в декларації. Саме це є 

ключовою причиною максимального затягування запуску цієї системи. Я 

можу …погодитися на … СЗІ не в тестовому режимі в частині доступу до 

реєстрів для перевірки цієї інформації. Але немає жодних проблем запуску 

системи в частині заповнення декларацій в тестовому режимі, в дослідному 

режимі. Більшість українських баз, в тому числі державних, працює в якраз 

тестовому режимі. І з цим немає жодних проблем. Тому затягування запуску 

системи подання декларацій є абсолютно штучним.  

Я хочу проінформувати комітет, для чого це робиться. Про одну 

небезпеку скасування всієї системи декларування  ви вже знаєте, це подання 

в КСУ. Подання 38… 40 депутатів… 48 "Опоблоку" для того, щоб скасувати 

весь цей процес. Спеціально затягується розгляд до серпня, щоб це було 

мертве поле, і ми не могли протидіяти. Про це ви знаєте. Я вас інформую, що  
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є… Зараз. Тому що мертве поле медійне, і нікого  нема, хто буде цим 

опанувати на вулицях і в медіа. 

Є ще одна небезпека, яка зараз знаходиться для всієї системи 

декларування електронного. В надрах Комітету  податкової політики  вже 

готовий законопроект про податкову амністію. Я вас інформую, що 

законопроект написаний таким чином, що це не податкова  амністія, яка 

необхідна цій країні, а амністія корупційних капіталів. У разі прийняття 

цього законопроекту притягти до відповідальності будь-якої і не лише 

кримінальної, корупціонерів, які показали свої маєтки – буде неможливо. 

Тому я   стверджую, що запуск цього декларування спеціально затягується, 

щоб цей закон було прийнято, чим буде вбито всі здобутки, які, дякуючи 

цьому комітету, закладені в  цю систему. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Віталію. 

Бачите, для чого з самого початку потрібна громадська рада, щоби не 

було  таких дискусій потім.  

Я думаю, що той ризик про який сказав  представник центру протидії 

корупції, справді є серйозним. Легалізація корупціонерів зараз є їхньою 

головною метою, оскільки далі законодавство стає просто невідворотнім 

щодо всіх. Ви пам’ятаєте, яка була бійка для того, щоби не зазначати вартість 

рухомого майна, а це саме коштовності і предмети мистецтва в яких 

зберігається  величезна кількість корупційних капіталів. Я думаю,  що вони 

готуються їх легалізувати цим рішенням, ну тут пропозиція традиційна і 

будемо з вами об’єднувати зусилля, і щоб цього   не допустити, комітет буде 

весь боротися за збереження високих вимог з протидії  корупції. 

Ярославе, ви можете завершити це обговорення. 

ЮРЧИШИН Я.Р. Я, буквально коротко. 

Насправді, повністю розуміючи про те, що ми формуємо агентство в 

етапі там "палаючої пожежі" і воно ліпиться максимально швидкими 

темпами, і тут не може бути помилок. В мене велике прохання до керівників 

агента просто не створювати додаткових  вам іміджевих загроз. Бо насправді,  
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так, я делегований до комісії, але про вчорашнє  засідання, я фактично 

інформації від агентства не отримав, отримав обхідним шляхом через 

ПРОООН,  я навіть не знав, чи я маю бути присутнім, тобто я не розумію, як 

це було.   

Наступні моменти, які би просто хотілося сказати. Ми маємо вже 

шалений досвід насправді запуску подібних комісій, і наша головна функція, 

як громадськості – зняти з вас будь-які можливі звинувачення в тому, що ви 

щось робите неправильно. Бо ми переконані, що ми спільно хочемо  одного 

результату, щоб антикорупційні механізми запрацювали якнайшвидше і 

якнайефективніше. Але якщо у нас як в громадськості не буде достатньої 

інформації, просто за принципом людської логіки ми будемо думати про вам 

погано. Тому щоб ми не думали про вас погано, ми переконані, що ви 

спільно з нами, спільно з комітетом, спільно з тими людьми, які 

започаткували ефективний механізм боротьби з корупцією, а ми з Хосе, 

власне, спілкувалися з представниками влади і на кожній зустрічі говорили 

про те, що законодавче забезпечення ….дуже перспективне, механізми 

імплементації потребують реального контролю і  вдосконалення.  

Ми як громадськість, як міжнародні партнери максимально зацікавлені, 

щоб вам вдалося і все зробимо, щоб вам допомогти. Тільки в моментах, коли, 

скажемо, не буде  достатньо інформації, ми реально будемо включатиме інші 

механізми впливу, які у нас. Тому ми відкриті до співпраці, весь досвід ми 

готові ділитися і, розуміючи в якому ви цейтноті знаходитесь, готові 

максимально допомогти від громадськості вам зробити максимально 

прозоро, максимально ефективно запуск цієї складної інституції. І я лише 

співчуваю  і, чесно кажучи, захоплюючись вашою позицію, бо реформування 

на марші, багато механізмів ми фактично… ви фактично формуєте йдучи. Я 

би дуже просив політиків не робити швидких висновків, а справді  

запрошувати комуні кувати і допомагати, бо це наша з вами спільна 

відповідальність. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую всім учасникам  цієї дискусії. 
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Шановні члени комітету, я пропоную ось який метод. Нам треба 

затвердити проект рішення парламенту про те, як виконується і не 

виконується антикорупційне законодавство. В парламенті були слухання, 

треба ухвалити проект  постанови. 

Я пропоную включити  все важливе, що сьогодні  лунало – від 

створення громадської ради якомога швидшого до інших важливих речей – в 

цей проект рішення парламенту, щоби його сила була більша.  

Юрій Юрійович залучить громадськість, коаліцію, декларації під 

контролем для того, щоб всі потрібні речі туди були включені. Так само пані 

Наталія може передати власні побажання разом з колегами по агентству. І ми 

наступної середи його затвердимо на нашому засіданні комітету, і будемо 

просити спікера, щоб він якомога швидше поставив це на голосування в залу 

Верховної Ради. Щоби не приймати два рішення на одну тему, підготувати 

рішення парламенту, що є вищим в нашій ієрархії. 

Ми з вами зустрічаємося тоді в рамках робочої групи в четвер 

наступного тижня о 2.15. Прямо приходьте, або присилайте спеціалістів, які 

будуть брати в цьому участь. Я думаю, на першу зустріч варто прийти самим, 

щоби ми політичні рішення разом з Нацбанком обговорили. 

Я думаю, що всі члени комітету погодяться, що ми ваші партнери. 

Якщо щось не робить Міністерство юстиції, або інший орган не дає вам 

інформацію, одразу давайте знати. Ми будемо на них тиснути, щоб вони це 

робили. Так само ще раз залучайте громадськість. Всі досягнення цього 

комітету базуються на співпраці з ними, вони зробили нас настільки 

результативними. 

Ще раз дякую. Великих вам успіхів. Сподіваюся, не раз побачимося на 

засіданні нашого комітету. 

Колеги, я пропоную без перерви одразу надати слово пану Хосе. Для 

нас, повторюся, ще дуже велика честь і приємність бачити вас тут. Ми багато 

чули про ваш шлях. Хочу сказати, що місцевий офіс Transparency 

Internаtional є дуже стійким і ефективним партнером нашого комітету, за що 
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ми дуже вдячні. І творення потужного законодавства, власне кажучи, робота 

агентства, яке ми зараз обговорюємо, яка тільки почалася, – це є наслідок цієї 

самої співпраці членів нашого комітету з Transparency International Україна, з 

іншими громадськими організаціями. Із задоволенням передаю вам слово. 

ХОСЕ УГАС. Всім добрий день! Я дуже дякую за запрошення. Я 

багато чув про роботу цього комітету дуже хорошого.  

Transparency International є найбільшою глобальною організацією, що 

займається боротьбою з корупцією і впроваджує прозорість всіх політичних 

процесів. Ми представлені у більш ніж 100 країнах світу включаючи 

українське представництво Transparency International. 

І наше представництво в Україні запросило мене сюди з приводу тих 

подій, які відбуваються останнім часом в Україні, після того, ну, після подій, 

які сталися два роки тому після того як режим Януковича був скинутий.  

Декілька тижнів тому було антикорупційне засідання у Лондоні, де 

були представники багатьох країн, і урядів, і бізнесу. І містер Кемерон сказав 

дещо, що на мою думку відображає ситуацію з корупцією у світі зараз. Він 

сказав, що корупція зараз на першому місці серед світових тем, і ми повинні 

закінчити з безнаказанністю корупції. І декілька урядів різних країн 

підписали документ, у якому вони виразили свою готовність боротися з 

корупцією, це було зроблено у світі панамських документів тому, що 

відбувається зараз у світі. І ми привітали, що стосується України, ми 

привітали Україну із запровадженням декількох антикорупційних нових 

організацій, а також таких як антикорупційна агенція, а також запровадження 

електронної системи декларування доходів урядовців. І наше таке послання 

Україні, урядовцям України є таким, що, на жаль, дуже часто між 

пропозиціями, словами і законами, і реальними діями є дуже велика відстань. 

І вчора я робив презентацію в університеті, і я розказував і показував те, що 

агенції, антикорупційні агенції, які створюються у світі, більшість із них, 

окрім двох, вони. ну, їх діяльність провалилася, на жаль.  



45 

 

На сьогоднішній день правильно працюють тільки антикорупційна 

комісія в Гонконзі і Індонезійська антикорупційна агенція. А чому у інших не 

виходить? Тому що у них, всі інші не є незалежними. І я думаю, що це 

ключовий момент успіху.  

Іншою проблемою є також відсутність політичної волі. Яка повинна 

забезпечувати достатньо персоналу, достатньо ресурсів для того, щоб 

імплементувати всі ці зміни, які необхідні.  

І ми бачили багато прикладів, коли система декларування була 

впроваджена, але ці всі декларації вони просто у пачках лежали, ну, просто 

лежали без ніяких дій. Я думаю, що зараз в Україні ситуація є унікальною і 

найбільш придатною для того, щоб побачити чи є в Україні політична воля 

для того, щоби реалізувати всі ці зміни, які були внесені за останній час.  

Як ви знаєте наші, наш український підрозділ дуже активно співпрацює 

з українською владою для того, щоб впровадити антикорупційні заходи і 

організації.  

І наш візит в Україну, його найголовніша ціль, це висловити нашу 

готовність, ну, підтримувати Україну на цьому шляху, нашу готовність 

підтримувати наш підрозділ український. І ми висловили і Президенту 

України, і міністру юстиції цю готовність допомагати і досвідом, і знаннями 

у створенні ефективних механізмів боротьби з корупцією.  

І у нас є деякі гарні новини. І гарні новини полягають в тому, що, 

можливо, боротися і побороти корупцію навіть у тих країнах у яких вона 

дуже глибоко занурена є системною як в Україні. Але для цього нам 

необхідна дуже чітка, чіткий мессидж і чіткий список дій.    

Як ви знаєте, випадок Януковича є дуже важливим і відомим, він був 

визнаним найгіршим випадком корупції за 2015 рік. Тому ми дуже 

зацікавлені в тому, щоб були результати по цій справі, щоб були поверненні 

кошти і щоб люди, які за це відповідальні, понесли відповідальність 

адекватну.  
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І як я показав, ми тут перш за все для того, щоби підкреслити нашу 

готовність сприяти Україні, українському уряду в покращені клімату щодо 

корупції в Україні, щоби від цього перш за все виграли українські люди, 

українське населення. Дякую.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже знову приємно і важливо почути ці думки від 

вас. Я хочу бути чесним, ми часто це обговорюємо в середині комітету. 

Насправді, слово, які ви кілька разів згадували в своєму виступі, політична 

воля зі знищення корупції, є найбільшим дефіцитом як в парламенті так і в 

роботі інших гілок влади.  

Ми маємо величезний запит з боку суспільства. Ми маємо новостворені 

органи з протидії корупції як наслідок євромайдану і втечі Януковича. Ми 

маємо навіть частину нас з нас в парламенті як наслідок цього самого 

повстання людей. Але будемо чесними, ситуація скоріше виглядає так, що 

нове суспільство продовжує боротися зі старою державою і старими 

політиками. Я маю на увазі не вік, а ставлення до влади як до способу 

збагачення. І це є основною трагедією нашого комітету і законодавство, що 

ми спромоглися провести після Євромайдану.  

Тому, користуючись нагодою, я би попросив допомоги вас як 

представника великої міжнародної інституції, що бореться з корупцією, в 

двох напрямках. Напрямок номер один. Ми в комітеті починаємо 

обговорювати виборчі правила, політичні правила як інструмент протидії 

корупції. Основне прокляття, основний неуспіх України в тому, що 

клпептократи, як я їх часто називаю, зберігають контроль над основними 

виборчими інституціями. Від Центральної виборчої комісії до правил 

виборів. І ми зараз все більше розуміємо, що поки ми не полегшимо 

можливість для громадян делегувати добропорядних представників для 

управління державою, ми весь час будемо боротися проти чергового 

Прем'єра, Президента і парламентської більшості, які будуть по факту 

слугувати не громадянам, а власному збагаченню. Мій колега Віктор Чумак є 

великим прихильником законодавчої заборони мати бізнес всім родичам, а не 
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тільки самому політику. Я зараз більше вірю в новий виборчий закон як 

антикорупційний крок, який би підірвав можливість для олігархів, зокрема 

скуповувати голоси людей.  

Втім, ми би хотіли загалом попросити підтримки в зміні інституційних 

правил формування української демократії, делегування влади людьми. Бо 

без цього, я боюся, ми клептократію ще один рік не переможемо, і нам 

доведеться робити не одне повстання.  

І друга річ. Я думаю, що історія з Януковичем і історія з Фірташем, яка  

далі продовжилася за ініціативи Сполучених Штатів, вона показує, що 

корупція міжнародна. Люди, які збагачуються незаконно в цій країні, вони 

далі інвестують величезні гроші в  Західну Європу, в їхній бізнес, в маєтки, в 

інші активи. І наскільки ми можемо бачити, вони загрожують 

корумповуванням їхніх систем. Те, що зараз відбувається в Австрії,  воно 

говорить про великі ризики, які  можуть бути просто експортом корупції з 

України. Або, якщо хочете, імпортом корупції з боку Австрії. Тому я, 

наприклад, вважаю, що нам час замислюватися про  міжнародні  команди 

нищення корупції не тільки як окремі проекти, як це було  в тій самій 

Гватемалі, а як про постійні інституції. Корупція стала глобальною. Наші 

олігархи насправді тісно пов'язані з російськими олігархами, чиї зв'язки 

ведуть по всьому світу невідомо куди. Кажуть, що навіть до нинішніх 

кандидатів в президенти  Сполучених Штатів. І нам потрібні міжнародні  

інституції, які б нищили цю корупцію, яка є міжнародною. 

Я думаю, що ви з вашим досвідом попереднім як спеціального 

прокурора і нинішнім як керівник міжнародної організації  дуже добре це 

розуміє… 

Ми, наприклад, мріємо про те, щоби Антикорупційне бюро, яке 

складається з молодих недосвідчених людей переважно, тому що всі старі  

корумповані, щоб воно отримало в партнери ФБР або групу OLAF 

європейську для розслідування. Так само ми мріємо про те, щоби міжнародна 

система  правосуддя або система правосуддя успішних країн там на кшталт 
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Сполучених Штатів чи тієї самої Великої Британії допомогли нам  

сформувати антикорупційний суд. Це зараз, мабуть, основне прокляття нашої 

країни. Немає місця, де ти можеш отримати правосуддя. І ми просимо вашої 

підтримки в цьому, формування міжнародного поля для протидії і нищення 

корупції в окремих країнах. Тому що, повторюся, сама корупція давно стала 

міжнародною, якщо ми говоримо про грант-корупцію.  

Я хочу сказати, що тут присутні зараз і члени нашого комітету, який в 

парламенті вважається найбільш рішучим. Тут є всі керівники 

новоствореного Агентства з протидії корупції. Тут є багато лідерів 

громадських організацій і експертів, які прийшли для того, щоб послухати 

вас. Якщо ви не проти, я зараз попрошу у вільному виборі ставити запитання, 

і якщо будете ласкаві, то ви могли би на них відповісти.  

Прошу, Віктор Чумак. Члена нашого комітету, мій заступник.  

ЧУМАК В.В. Дякую. 

Віктор Чумак, заступник голови комітету. Я був головою комітету в 

минулому скликанні. Саме в минулому скликанні були прийняті найбільш 

такі серйозні закони – про Національне антикорупційне бюро і Національне 

агентство із запобігання корупції. Але, на жаль, в минулому скликанні втік з 

країни Президент Янукович, бувший Президент Янукович.  

Ми всі сьогодні говоримо про те, що статки, які виведені Президентом   

Януковичем і його компанією, командою за кордон, вони сягають мільярдів 

доларів. Ми розуміємо, що це дуже важко… дуже важко повернути в країну. 

Я вас хочу запитати дуже просте питання. Чи долучиться Transpаrency 

International по всьому світу щодо розшуку цих грошей, які знаходяться за 

кордоном і виведені командою Януковича. Своїми можливостями. Я 

розумію, що можливості обмежені. І чи зможе Transpаrency International 

сприяти своєю вагою, впливом, міжнародним тиском щодо повернення таких 

коштів на Україну?  

ХОСЕ УГАС. Я буду по черзі. Перш за все, дуже важливе питання було 

підняте стосовно виборів і важливості, їх прозорості. Тут нічого нового 
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неможливо винайти в цьому. Базові такі речі, які необхідні, це 

демократичний шлях виборів, це відкритість фінансів партій і, звичайно, 

наша організація зробить все можливе, щоб передати найкращий досвід, 

найкращі практики у тому, щоб процес виборів був відкритим і 

демократичним, я зконтактую вас з нашими експертами по цьому питанню і 

все, можливо, буде зроблено.  

І стосовно грант-корупції, і те, що корупція на сьогоднішній день є 

глобальним явищем, ви також праві звичайно. І на лондонському саміті 

містер Кемерон говорив про … Афганістану і Нігерії як найбільш 

корумпованих країн. І з моєї країни, наприклад, також багато грошей було 

вивезено в розвинуті країни для того, щоби їми насолоджувалися 

корумповані люди у Лондоні, у Нью-Йорку і так далі. Тому, звичайно, окремі 

країни, ні ми, не можемо зробити багато, якщо у нас не буде міжнародної 

співпраці, ні вони, тобто необхідно створити міжнародну стратегію боротьби 

з корупцією.  

І зараз є дуже багато ініціатив щодо методів, глобальних методів 

боротьби з корупцією. Ви пригадали випадок в Гватемалі, який є дуже 

хорошим прикладом у Міжнародної кооперації, Об'єднаних Націй і інших 

організацій в боротьбі з корупцією. І зараз є дуже, є також ініціатива і 

пропозиція створити Міжнародний суд з корупції, ну, я думаю, що це буде 

трошки складно. Але, що вже є на сьогоднішній день це Конвенція 

Об'єднаних Націй, Європейська антикорупційна конвенція, G-20, ну, про 

принципи, антикорупційні принципи, тобто дуже багато уже на сьогоднішній 

день робиться у цьому напрямку.  

І, повертаючись до вашого питання, я скажу, що вчора ми були на 

зустрічі з Президентом. І хтось із президентського офісу сказав, що 

Transparency International повинна повернути гроші, що були украдені 

Януковичем. Я хочу сказати, що ні, це не наша задача і відповідальність 

повертати ці гроші. Звичайно, цим буде займатися вже український уряд, це 
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його задача. Але що ми можемо зробити і зробимо, це ми підтримуємо у 

всьому і будемо допомагати цьому процесу. 

У нас є представництва у багатьох країнах, в тому числі у країнах, де 

зараз перебувають, можливо, гроші, викрадені Януковичем. І ми будемо 

робити все можливе. Наприклад, от як було з Панамським случаєм, з 

Панамським випадком, де 5 (звучить англ. мова), 5 мільярдів доларів було 

викрадено урядом, у уряду. Ну, і міжнародні організації залучилися до 

співпраці по цьому випадку. Тобто ми сподіваємося на таку ж тісну і 

ефективну співпрацю у випадку з Україною. 

Тобто наше зобов'язання, ми зобов'язуємося працювати з нашим 

представництвом в Україні і з іншими представництвами щодо цього кейсу з 

Януковичем і щодо загальної стратегії роботи.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Юрій Дерев'янко. 

ДЕРЕВ'ЯНКО Ю.Б. Шановний пан Карлос! Перш за все, я  хочу вам 

подякувати за ваше бажання допомогти знанням і досвідом нашим 

правоохоронним органам, і нашій владі, і нам, зокрема, у боротьбі з 

корупцією.  

Ви сказали про те, що тільки дві країни були успішні їхні комісії 

антикорупційні тільки тому, що була сильна політична воля і була 

незалежність цих органів. Зважаючи на ваш досвід і на той моніторинг, який 

ви здійснюєте в тому числі відносно України, я хотів би запитати, як ви 

оцінюєте за десятибальною шкалою сьогодні наявність політичної волі, 

наявність політичної волі у боротьбі з корупцією, враховуючи всі останні 

події, які відбулися з новим поштовхом щодо боротьби з корупцією, пов'язані 

з офшорними скандалами? І реакцію відповідну всієї світової спільноти, і 

зокрема українських можновладців, українського Президента на ці нові 

виклики і на ці події, які відбулися. Як ви оцінюєте сьогодні за 

десятибальною шкалою політичну волю в Україні по боротьбі з корупцією за 

останні буквально два-три місяці, якщо можна сказати? 
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ХОСЕ УГАС. Треба мати трішки вам терпіння і почекати до виходу 

нашого наступного індексу у корупції 2017 року, у 2017 році. Я можу сказати 

на сьогодні, що це дуже хороший старт, але це тільки старт, і ми ще повинні 

побачити, що буде зроблено насправді. 

Стосовно Закону щодо Агенції з упередження корупції. У 9 статті, мені 

здається, говориться про те, що він відповідає і він звітує перед парламентом, 

тобто він є залежним від парламенту. А в той же самий час в 11 статті  

говориться про те, що він є незалежним. Що я хочу сказати, що  це є 

абсолютно необхідною умовою для успіху, щоб така агенція була абсолютно  

незалежна.  

Тому що, якщо ми знову-таки будемо говорити про те, що відбувалося 

в Індонезії, то там агенція, вона була, агенція почала переслідувати  і як би 

наближатися до президентського оточення і ініціювала арешт головного 

поліцейського країни. І декілька з членів, а також голова, керівник цієї 

агенції, були заарештовані. Тобто наявною така свобода не була на той 

момент. Але люди вийшли на вулиці, і вони сказали, що, якщо ви зараз 

закриєте  цю агенцію, цей комітет, то ми просто припинимо дію цього уряду, 

і саме тоді  почалися реальні зміни. 

Тому те, що я хочу сказати, що між законом і його реальним 

виконанням є різниця, і  зміни починаються саме  з реальних якихось  подій.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо хочуть громадські активісти і члени агенції, 

журналістам ми потім віддамо Хосе "на поїдання". Якщо зараз хоче хтось з 

присутніх, це хороший момент. Transparency International не можна 

запитувати, всім іншим – будь ласка.  

Ще раз дуже дякуємо за візит. Сподіваємося залишатися з вами в 

контакті. Я одразу попереджаю, що на вас нападе багато журналістів. 

Можливо, ми звільнимо вам тут місце, для того щоб ви могли 

поспілкуватися.  

ХОСЕ УГАС. Дуже дякую.  
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