
СТЕНОГРАМА  

засідання Комітету з питань запобігання і протидії корупції  

14 січня 2016 року 

Веде засідання Голова Комітету СОБОЛЄВ Є.В.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, всім вітання знову, прохання представникам 

громадських організацій зайняти свої місця. Вони для нас сьогодні ключові 

гості. Віктор Васильович…  

Всі знають, з якої причини ми сьогодні зібралися. З одного боку, ми 

маємо нову перепону на шляху до впровадження прозорості статків 

посадовців, з іншого боку, навіть, якщо б цієї перепони не було, це дуже 

велике, амбітне і одне з ключових завдань по впровадженню реальної 

боротьби з корупцією, реальної профілактики корупції. І я думаю, що буде 

дуже добре, якщо наш комітет сьогодні розгляне не тільки ту проблему, яка 

була сформована при голосуванні за бюджет, але і всі завдання, які ми як 

парламентський комітет маємо контролювати впродовж всього року. 

Я тому, з вашого дозволу, одразу надам слово представникам 

громадських організацій, щоб вони обмалювали, з одного боку, те, як вони 

бачать вирішення останньої проблеми, а, з іншого боку, які завдання вони 

вважають найбільш проблемними впродовж цього року, щодо розкриття 

декларацій і в цілому прозорості статків посадовців. Я би попросив 

розпочати Дмитра Котляра. 

КОТЛЯР Д. Добрий день! Дякую за можливість виступити, 

представити позицію, я представляю пакет реанімаційних реформ, і я є 

головним експертом антикорупційної групи, а також є експертом Світового 

банку і ПРО ООН у питанні запобігання корупції. Тут також присутній від 

нас інші представники від РПР. Це центр політичної студії та аналітики, це 

Віктор Таран, це Ярослав Юрчишин, це менеджер РПР. А також представник 

від Trancperency International, а також є представники від донорських 

організацій.  
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Щодо декларування, то ви знаєте, що ця проблема вона особливо 

гостро поставилась, після того, як ми дізналися, що Законом про державний 

бюджет було внесено зміни до Закону про запобігання корупції. І було, по 

суті, заборонено Національному агентству з питань запобігання корупції в 

цьому році вводити в дію нову систему електронного декларування. І цю 

проблему її, звичайно, треба вирішувати якнайшвидше, і вже є відповідний 

законопроект. Але це, на жаль, не єдина проблема, пов'язана із електронним 

декларуванням, оскільки є низка інших технічних перешкод, які також слід 

вирішити, і це теж потребує внесення змін до закону.  

Ці перешкоди, це насамперед, те, що Національне агентство з питань 

запобігання корупції ще не готове буде ввести станом до 1 квітня чи будь-

який інший швидший строк, не буде готове ввести повністю систему 

декларування для всіх суб'єктів декларування, ми говоримо десь про 

приблизно  1 мільйон  осіб, це всі ті посадові особи, це всі ті службові особи, 

які зобов'язані згідно з законом подавати щорічно свої декларації про майно, 

доходи, витрати і фінансові зобов'язання відповідно, оскільки 

передбачається, що за новим законом таке подання декларації здійснюється в 

електронній формі. Це означає, що ці особи, що ці суб'єкти декларування 

вони повинні пройти авторизацію, вони повинні мати електронний цифровий 

підпис чи інші способи авторизації, тобто є певні технічні складнощі, які не 

дозволяють НАЗК ввести одномоментно цю систему декларування для всіх 

суб'єктів декларування. Ну і крім того, ми маємо  проблему з тим, що НАЗК 

немає як такого, тобто воно ще не функціонує, хоча є три члени, які були 

призначені Кабінетом Міністрів, але поки що цей орган недієздатний і зараз 

завершується до обрання ще двох членів, але це може зайняти ще один 

місяць. 

Відповідно необхідно внести закон, оскільки вже почалася  кампанія 

декларування  в цьому році і зараз відповідні суб'єкти вони вже мають право 

і навіть обов'язок подавати декларації за старою системою, необхідно  

вирішити низку моментів, пов'язаних ось з цим… із цим перехідним етапом, і 
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це слід врегулювати саме в законі. Тому експертами були підготовлені зміни 

до Закону "Про запобігання корупції". Основні положення цього 

законопроекту – це надається право Національному агентству з питань 

запобігання корупції визначати своїм рішенням момент початку роботи нової 

системи електронного декларування для різних категорій суб'єктів 

декларування, тобто можна буде встановити певну черговість. Ви знаєте, що 

згідно із зобов'язаннями України перед Міжнародним валютним фондом і 

перед Європейським Союзом у рамках візової лібералізації є обов’язок, у 

першу чергу, запровадити нову систему для найвищих посадових осіб, і тому 

НАЗК зможе своїм рішенням поетапно це запровадити, якщо ми внесемо ці 

зміни. 

Крім того, НАЗК може визничити початок здійснення ним повної 

перевірки декларацій, оскільки ми розуміємо, що навіть якщо з 1 квітня 

почнуть подаватися декларації, то ще не буде спроможності їх автоматично 

перевіряти, а згідно з законом чинним у НАЗК є лише 90 днів для того, щоб 

провести таку повну перевірку в обов'язковому порядку, це теж треба буде 

змінити. 

Крім того, пропонується надати додатковий час для подання 

декларацій за новою формою в цьому році, якщо зараз це кінцевий термін це 

1 квітня, то пропонується в цьому році лише встановити, що це буде 1 

червня, і з моменту, коли НАЗК прийме своє рішення про початок роботи 

системи для певних категорій осіб і до 1 червеня вони будуть зобов'язані 

подати декларації в нову систему. 

Крім того, саме НАЗК буде визначати графік проведення повної 

перевірки декларацій щорічно. 

Крім того, є низка технічних моментів, які слід виправити в законі, які 

пов'язані з системою фінансового контролю, зокрема слід визначити, що ті 

органи, в яких працюють суб'єкти декларування, що вони здійснюють 

первинний контроль, контроль факту подання декларацій суб'єктами 

декларування, оскільки самому НАЗК це буде важко зробити. 
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Це ті основні речі, які пропонується змінити в законі, тобто той 

законопроект, який зараз є на розгляді Верховної Ради, він не вирішує всіх 

цих проблем, він лише усуває цю проблему відстрочення до 2017 року, але 

необхідно інші зміни внести в закон. Цей законопроект зараз вирішується 

яким чином він буде поданий, чи від уряду, чи від народних депутатів. І 

прохання до комітету його оперативно розглянути і винести в зал, щоб на 

першому пленарному тижні він був ухвалений Верховною Радою в цілому. 

Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Хто наступний він громадських організацій хоче 

омалювати проблеми і завдання? 

КОТЛЯР Д. По системі декларування у нас в принципі все, якщо 

будуть запитання, то ми відповімо. 

Але є ще ремарка щодо конкурсу на членів НАЗК. Я не знаю, чи зараз, 

чи пізніше, як… 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте одразу, оскільки це пов'язано. 

Віктор Таран. 

ТАРАН В. Добрий день, шановні колеги! Власне, секретар конкурсної 

комісії. 

Хочу сказати, що ситуація склалася з обранням членів не проста і ви 

знаєте, що зараз оголошений новий конкурс, і ми маємо дообрати двох членів 

комісії. Але хотів би звернутися в першу чергу до журналістів, щоби цю 

інформацію ретранслювали. Станом на вчорашній день у нас є лише 5 

кандидатів на посади, власне, це дуже мало і ми вважаємо, що необхідно, 

можливо просто не всі знають, і ми хотіли би все-таки, щоб максимально 

більше достойних кандидатів подалися.  

Дедлайн 18 січня, це через 4 дні. І я хотів би, щоби…Форма подачі 

заявки дуже проста, там особиста заявка в довільній формі, там декларація 

про доходи – це просто, зібрати цей пакет документів. Тому, я хотів би, щоб 

журналісти цю інформацію поширили і ми би все-таки би доотримали 

кандидатів достойних. Що стосується обрання, то я думаю, що якщо  все 
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буде добре, то станом на середину березня ми зможемо комісію 

доукомплектувати, маю такий стриманий оптимізм. 

ЧУМАК В.В. Можна, я тоді питання? В принципі, я хочу… Я прошу 

слова, пане голово. Я один з обраних членів НАЗК. Шановні друзі, я би дуже 

хотів звернутися до комісії: працювати і вдень, і вночі, працювати кожного 

дня, а не працювати раз в тиждень.  

Я просто хочу вас, Вікторе, просто донести це до членів комісії, щоб ви 

це сказали. Середина березня – це дуже пізній термін. Я думаю, що ми 

повинні вибрати членів НАЗК не пізніше першої декади лютого. 

ТАРАН В. Вікторе Васильовичу, маленька ремарка. Спецперевірка  

кандидатів займає близько місяця. Якщо ви зможете переконати, щоб 

спецперевірку, яку робить Державне агентство з питань… Агентство 

державної служби, Міносвіти, СБУ, швидше, будь ласка, останній  раз, коли 

була перевірка кандидатів, яку ви проходили, зайняла більше місяця. Тому, 

комісія зробить, ми будемо засідати і вдень, і вночі. Але оцей … по 

спецперевірці – місяць, ну ми не знаємо як його мінімізувати. Переконайте, 

можливо державний службовець, який здійснює спецперевірку, зробити її 

швидше і ми оберемо швидше, не проблема. 

ЧУМАК В.В. Я думаю, що спецперевірку можна зробити набагато 

швидше тому, що там це… Я знаю, що воно передбачено термінами, але 

можна її зробити швидше. Ми звернемося як і депутати, я попрошу, 

наприклад, пана голову звернутися до всіх органів з прискоренням 

спецперевірки для того, щоб запустити НАЗК, щоб звернулися. І вас, я 

просто-напросто прошу, щоб ви обрали людей набагато швидше для того, 

щоб можна було запустити цю спецперевірку.  

ТАРАН В. Ми будемо працювати, питання спецперевірки – місяць. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Колеги, ясно, дякуємо. Я думаю, що це буде одне з 

рішень комітету, яке ми можемо ухвалити за результатами засідання.  

Я прошу ще Костянтина Квурта додати, його інформацію, він 

представляє групу громадських організацій і журналістів, які власними 
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силами здійснюють перевірку декларацій і відповідності того, що написано 

реальним статкам посадовцям і зустрічають певні проблеми. Я думаю, що 

їхній досвід зараз є важливим з огляду на те, як це врегулювати в масштабах 

всієї держави.  

Прошу Костянтин. 

КВУРТ К. Добрий день! Костянтин Квурт, Інтерньюз – Україна". 

Громадські організації створили вже ресурс, який називається "Декларейшнз 

ком юей", де зібрано 15 тисяч 443 станом на зараз декларацій державних 

службовців, і вони оцифровані, їх легко аналізувати.  

Сотня громадських активістів і журналістів навчені, що з цим робити і 

як робити верифікацію. Знайдемо кілька десятків не відповідностей, між тим, 

що існує в державних реєстрах інших, нерухомості, автомобілів, землі і тим, 

що задекларовано. 

Питання зараз два, перше як налагодити ефективну співпрацю з 

Антикорупційним бюро, і, можливо, потім з НАЗК, коли воно буде 

сформовано, яка буде дія. І друге питання, це що робити з деклараціями за 

2015 рік, чи вони будуть подавати в електронній формі, чи в паперовій, і чи 

продовжувати нам, громадським організаціям ось цю роботу, яку ми вже 

почали. 

Ще раз кажу, два питання: перше – співпраця з правоохоронцями, тому 

що станом на зараз це не призводить ні до яких толком кримінальних 

розслідувань. І друга штука, що робити з 2015 роком.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Костянтине.  

Отже, громадські організації обмалювали три проблеми, які нам треба 

допомогти вирішити як парламентському комітету. Перша проблема, це 

усунення ганебного рішення про відкладення електронного декларування.  

Є один законопроект, який ми можемо розглянути вже зараз, і є один 

законопроект, який розробляється за участю уряду і громадських організацій, 

про які сказав Дмитро.  
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Друга проблема – це прискорити формування агентства з запобігання 

корупції. Віктор Васильович повністю правий, це ключовий орган, і чим 

швидше він запрацює, тим швидше почнеться реальне втілення 

законодавства, бо буде відповідальний і уповноважений орган. 

І третя проблема, яка нам дуже добре знайома, це параліч 

правоохоронних органів, які з'їдені корупцією. Я думаю, що комітет має 

велику кількість свого часу присвячувати просто заслуховуванню 

конкретних історій і конкретних проблем, з якими зустрічаються громадські 

активісти і журналісти. І своєю політичною вагою допомагати, щоб ті чи інші 

посадовці, які спіймані на невідповідності своїх статків, своїм деклараціям 

позбувалися посад і проти них починалися кримінальні провадження. Я 

думаю, це наше одне з ключових завдань цього року. Тому що ми з вами ще 

минулого року говорили, що основні закони прийняті, тепер завдання 

комітету контролювати їхнє виконання, щоб вони реально запрацювали, а не 

залишилися на папері.  

Давайте тоді перейдемо до законопроекту, який зареєстрований 

колегою Денисенком. Він дуже простий, він фактично скасовує ту дописку, 

яка зроблена членами бюджетного комітету. Я для інформації членів нашого 

комітету, скажу, що ми запросили у бюджетного комітету стенограму його 

засідання, на якому це шахрайство відбулося, і запросили керівництво 

бюджетного комітету. На жаль, станом на зараз інформації від них немає. 

Втім, щоб вони не зробили, це точно треба виправляти, і давайте обговоримо 

законопроект, який подається. Ви бачите проект рішення, комітету 

пропонується нашому його підтримати, визнати таким, що відповідає 

вимогам антикорупційного законодавства і рекомендувати парламенту 

ухвалити одразу в цілому, оскільки він складається фактично з усунення двох 

слів. 

Є інші думки, пропозиції, інші варіанти? Прошу, Ігор Попов. 

ПОПОВ І.В. Шановні колеги, зрозуміло, що ми виправимо ту помилку, 

яка допустилася, і бюджетний комітет, і депутати, які голосували за проект 
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бюджету, і зрозуміло, що і наша фракція, я думаю, і конституційна більшість 

у Верховній Раді підтримає це на найближчому пленарному тижні. Проте, 

хочу звернути увагу на кілька моментів, розглядаючи цей законопроект.  

Все одно, треба бездоганність у прийнятті рішень. Перше, черговий раз 

звертаю на те, що порушуються терміни розгляду, тобто від реєстрації не 

пройшло достатньо часу, який дозволяється для внесення альтернативних 

законопроектів. Тобто, це Верховна Рада робить постійно і треба або 

змінювати регламент тоді, і викидати цю норму про альтернативні 

законопроекти або її дотримуватися. 

Друге. Звичайно, хотілося б побачити живого автора проекту і може він 

щось би сказав таке, що нам би теж було важливо. 

Третє – це питання до присутніх, можливо, хтось зможе процитувати 

точні норми угоди про лібералізацію візового режиму щодо  цього.  

Чому я це запитую. Щоб ми потім тричі не переголосовували. От 

виявиться, що ми зараз сформулюємо, що НАЗК своїм рішення запускає, а 

треба було написати "в першій половині 2016 року" або ще щось. Тобто, чи є 

первинний документ. Бо лише того, що одному, чи трьом з нас сказали 

"великі білі люди" на особистій зустрічі, що це не так і це неможна, цього 

може бути недостатньо для прийняття максимально коректного зауваження, 

тобто канонічний текст, якби нам хтось зацитував тут, чи показав, було б 

найкраще. 

Наступне хочу проінформувати, що з'явився буквально от-от висновок 

Науково-експертного управління, яке рекомендує підтримати цей 

законопроект і це теж дуже важливо. Тому що це буквально вчора його не 

було і тому, без нього також це було б трохи порушенням процедури 

розгляду. Але в даному випадку, процедура буде абсолютно… 

СОРОЧИК Ю.Ю. Це ми в сесійну залу не можемо подати, а 

розглядати… 

ПОПОВ І.В. Якщо можна, я закінчу. 
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І щоб ми розуміли, що буде реально з прийняттям цього закону. Тобто, 

ми робимо перший черговий маленький крок, дійсно, для вирішення цієї 

проблеми  про яку ми сьогодні  вже всі говоримо.  

Що буде? Зараз діє чинний закон, і зараз цей мільйон осіб, 

уповноважених на заповнення декларацій, заповнюють їх у правовому 

вигляді і здають за місцем основної роботи. І там, де це вивішується в 

Інтернеті, воно сканується, …. персональні дані, вивішується в Інтернеті. 

Потім, коли сформується НАЗК, коли будуть зроблені всі процедури, 

всі ці люди ще раз зайдуть в систему, перед тим отримають електронний 

ключ і заповнять свою декларацію, копію якої вони залишать, і заповнять ще 

раз. Що, звичайно, спростить доступ всіх тих, хто це перевіряє і в першу 

чергу НАЗК.  

І, звичайно, по термінах. Дійсно, на жаль, терміни можуть бути 

довгими. Тому що і Віктор Таран правильно сказав, що спецперевірка може 

тривати довго. Чому? Із досвіду, якщо це диплом, який був виданий до 2000 

року, до того немає електронних баз даних, і це перевіряється паперовими 

запитами, вузи переформатовані, розпущені і так далі. Якщо це диплом 

виданий закордонним навчальним закладом, перевірка буде набагато довша. 

Тобто є речі, які перевіряються за 2-3 дні. В реєстр подивилися офіційно 

папір написали, щось може затягнути.  

І тому ми маємо бути свідомі того, що середина березня – це час для 

формування п'ятірки НАЗК. Потім кошторис, штатка, офіс, плани роботи, 

тендер, софт, електронні ключі. Тобто, на жаль, навіть 1 червня може бути 

досить оптимістичним дедлайном, для того, щоб ставити в наступному 

законопроекті. І ми, звичайно, повинні як комітет робити все можливе для 

того, щоб прискорити і формування НАЗК, і запуск цього механізму. Але, 

коли будемо вносити наступний законопроект, треба також, можливо, робити 

такі формулювання, які б дозволили потім не переголосовувати. Тому що, 

якщо до 1 червня вони не встигнуть запуститися, щоб знову не збирати 

комітет, законопроект і змінювати закон, а зробити інше формулювання.  
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А так пропоную підтримати.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Марія Стогова, яка якраз і представляє європейську 

комісію, вона може компетентно відповісти на порушене вами запитання 

щодо зобов'язань перед Європейським Союзом.  

Прошу, Маріє.  

СТОГОВА М. Добрый день, уважаемые депутаты! То есть, 

действительно, могу прокомментировать те обязательства, которые взяла на 

себя Украина и они прописаны в шестом отчете по либерализации визового 

режима между Евросоюзом и Украиной.  

Основное требование – это полный запуск НАЗК. И также запуск 

проверки деклараций и конфликта интересов сразу после того как сделан 

запуск. Если вы посмотрите пятый отчет, который был предыдущий, там 

тоже самое сказано про запуск этой системы. То есть, это обязательство на 

самом деле исходит из того, что Украина в октябре 2014 приняла закон в 

котором прописывается, что будет создаваться новый орган и будет 

создаваться новая электронная система декларирования доходов. То есть, это 

как бы не сегодняшняя  норма, это не вчерашняя норма, это норма более чем 

годичной давности. То есть и эта норма очень четко прописана как 

обязательство Украины перед Евросоюзом в первом квартале 2016 года, 

первый квартал это очень важно. То есть, грубо говоря, до 1 апреля мы 

хотели бы видеть и запуск НАЗК, и уже действующую электронную систему 

декларирования, и проверки этих же деклараций. То есть то, что вводится 

сейчас поэтапно, мы это понимаем, потому что, действительно, было очень 

много опозданий, но на самом деле очень важно, чтобы это заработало уже в 

первом квартале, если как бы Украина хочет выполнить те обязательства, 

которые она на себя взяла. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Я дякую Марії за таке пояснення, щоб всі чітко розуміли, 

що не тільки запуск НАЗК, а саме електронне декларування, вірніше, 

системи електронного декларування. А якщо правильно говорити, нова 
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система фінансового контролю, яка повинна бути запроваджена 2016 року, 

яка включає в себе систему електронного декларування плюс систему 

контролю за стилем життя посадових осіб. Оце є, скажемо, те зобов'язання, 

яке взяла на себе Україна в п'ятому, шостому звіті комісії. Я дякую за те, що 

пояснила.  

Тепер щодо можливості запровадження або запуску її в цьому році. Я 

згоден з Ігорем, що треба зараз передбачити такі часові рамки, щоб потім не 

збиратися знову і їх не переносити, напевно це правильно. 

Проект, про який говорив Дмитро Котляр, передбачає продовження 

терміну декларування посадовим особам, які займають особливо важливі 

посади, а також категорію "А" нових там державних службовців до 1 червня 

2016 року. Чи цього буде достатньо? Будемо сподіватися, що так, але ми 

зараз можемо про це говорити тільки в тому вигляді або тоді, коли ми 

побачимо наскільки готове саме програмне забезпечення системи 

електронного декларування.  

Оце програма забезпечення НАЗК і Міністерства юстиції, міжвідомча 

робоча група по запуску НАЗК може побачити в першому наближенні тільки 

20 січня. 20 січня може бути вже показана нам ця відповідь і на ваше 

питання, наскільки ми можемо працювати з електронними деклараціями. 

Тому, я думаю, що саме тоді, після 20 січня, ми зможемо прийняти рішення: 

до 1 червня продовжити термін декларування, або можливо, до 1 липня. Але 

запустити систему, я погоджуюся з Марією, ми повинні в першому кварталі 

цього року. Оголосити про запуск системи, ми повинні в першому кварталі 

цього року. 

(Не чути) І перевірки. 

ЧУМАК В.В. Так, і перевірки. Ми повинні це зробити – це абсолютно 

точно.  

А цей законопроект, щодо цього законопроекту. Без сумніву, його 

треба підтримати, він такий законопроект, що…  
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До речі, якщо хочете, я можу сказати, що говорив Мисик з приводу 

своєї  поправки. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Давайте. 

ЧУМАК В.В. Бо я з Володимиром Юрійовичем спілкувався більше 

трьох разів за останній тиждень. Це автор поправки, яка подалася. І він казав, 

що я… мені незрозуміла була взагалі мотивація цих людей, які подали цю 

поправку. От незрозуміла і все. Тому що, в принципі, якщо б вони про це не 

говорили, вони б спокійно могли б тихенєчко подати в паперовому вигляді 

декларацію і ніхто б на це не звернув увагу. А так вони про це сказали, і зараз 

про це дуже велика суспільна увага до цього всього  подалася.   

Єдина їх мотивація, він так казав про його мотивацію, це те, що НАЗК  

ж немає, НАЗК не працює, тому я вирішив, це перенести на 2017 рік. Хоча в 

принципі він взяв на себе ті, або вони взяли на себе ті обов'язки, які 

покладені на НАЗК запускати саму систему. На НАЗК лежить право 

запускати цю систему. Воно було запущено в 2016 році і можливо, було б 

запущено з травня, з березня, з червня, це вже вирішено було би НАЗК. 

І ще одне питання. Це ж не через цей комітет  треба було проводити. Я 

ж зразу їм сказав, що, люди, якщо б ви прийшли до нас на комітет, і ми 

продискутували би цю проблему, ми б знайшли з вами спільне рішення, і 

була зовсім інша реакція суспільства. А так реакція суспільства достатньо 

негативна.   

Принаймні, от я вам сказав, що їх мотивація була така і цей закон треба 

підтримувати, але головним робити той закон, який зараз розробляється, 

який знаходиться зараз в Міністерстві юстиції практично на узгодженні. Я от 

чекаю, от сьогодні-завтра повинен бути фідбек від міністра юстиції, ми з ним 

постійно на зв'язку з цього приводу, і цей закон робити головним для запуску  

НАЗК і для системи електронного декларування. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дмитро Котляр. 

КОТЛЯР Д. Я хотів лише ще дві речі додати. По-перше, важливо, що 

проектом Денисенка не обмежилися ті зміни, які ми вносимо в закон, 



13 

 

оскільки, якщо буде прийнято лише тільки цей проект, то це вирішить одну 

проблему, але не вирішить головну проблему. Оскільки зараз за чинним 

законом НАЗК воно може ввести в дію або всю систему, або нічого. Цю 

систему НАЗК в першому кварталі не зможе ввести, і це означатиме, що ми 

знову це будемо відкладати і не виконаємо зобов'язання перед ЄС та МВФ. 

І друге питання – це політичне питання, яке слід вирішити теж в цьому 

законопроекті, чим ми це передбачаємо чи ні. Це питання, чи ми 

зобов'язуємо тих, хто вже в цьому році подав декларацію в стару систему, чи 

зобов'язуємо ми їх податки ще декларацію в нову систему. Без змін закону 

ми цього не зможемо зробити, оскільки зараз вони вже виконали свій 

обов'язок. Але ті хто подав, або подасть до моменту введення і дію нової 

системи. Вони виконали свій обов'язок і вони в принципі вже не повинні 

будуть подавати її у нову систему. Але, якщо ми хочемо їх зобов'язати, то ми 

повинні чітко це передбачити у цих змінах. Була така думка компромісна, 

оскільки ми, по-перше, не зможемо забезпечити, щоб у першому кварталі там 

у квітні чи в травні всі суб'єкти декларування, щоб вони всі мали можливість 

продати ці декларації в нову систему. Тому, можливо, обмежити цей 

обов'язок повторної подачі лише найвищими посадовими особами – це ті хто 

в Законі про запобігання корупції вони називаються особи, які займають 

відповідальне або особливо відповідальне становище. І це теж не так мало 

осіб, оскільки це включає всіх суддів, всіх прокурорів, і 1-2 категорію 

державних службовців, можливо їх зобов'язати. Але просто, для розуміння, 

що комітету слід буде визначитися і авторам законопроекту, оскільки це має 

бути чітко в цих змінах передбачено, чи ми покладаємо цей обов'язок. 

Оскільки, якщо це не буде в законі, то потім НАЗК потім не зможе своїм 

рішенням внести, оскільки це буде суперечити юридичній визначеності і 

будуть оскаржені.  

І ще слід врахувати останній момент. Це те, що зараз на розгляді в 

Конституційному Суді знаходиться подання від народних депутатів у якому 

пропонується скасувати велику частину Закону про запобігання корупції в 
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частині фінансового контролю. Це теж ризик, який слід враховувати, ми не 

можемо на нього вплинути через законодавчі зміни, але політично, через 

публічний тиск і для громадськості це також важливо, на це слід звертати 

увагу. Оскільки ми можемо зараз якісь зміни вносити, але Конституційний 

Суд скасує половину обов'язків щодо декларування, і відповідно вся ця 

система не буде працювати. Дякую. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую.  

До нас приєднався колега з бюджетного комітету Василь Амельченко, 

перший заступник голови комітету. Я прошу йому одразу виступити і 

пояснити ситуацію з декларуванням. 

АМЕЛЬЧЕНКО В.В. Стосовно нашої цієї поправки. Дивіться, до 

комітету пропозиція надійшла від суб'єкту, від народного депутата Мисика. 

Під час засідання комітету член комітету Деркач Андрій Леонідович 

запропонував у законопроекті передбачити зазначене положення. За 

підсумками голосування така пропозиція була підтримана більшістю 

присутніх на засіданні членів комітету. Тому склалася ситуація, я не знаю, по 

великому рахунку особисто я не голосував, але більшість із членів комітету її 

підтримала. То я думаю, що якщо у комітету вашого є питання, то можливо 

до авторів, скажемо, цієї поправки скоріше це питання треба задати, що вони 

саме мали на увазі? 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Віктор Чумак. 

ЧУМАК В.В. Я просто, знаєте, хочу запитати шановних колег. Це 

поправка, яка не має зовсім відношення до бюджетного процесу, ця 

поправка, яка не має зовсім відношення до бюджетних законів, до законів, 

які є бюджетоутворюючими. Ця поправка, яка взагалі не мала розглядатися в 

рамках прийняття Закону про державний бюджет. Це абсолютно поправка, 

яка не підпадає під предмет відання вашого комітету. От тут ситуація, от я 

чого не розумію, я розумію, що в тому галасі, який там був, можна було її 

проголосувати. Але принаймні хоча б комітет повинен був вам сказати, що, 

люди, це трохи не з тієї опери. 
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АМЕЛЬЧЕНКО В.В. Вийшло так, що аргументи Деркача були 

сприйнятними і рішення комітету було проголосовано. Я сьогодні просто вам 

констатую ситуацію, яка відбулася під час… Стенограма буде готова 

буквально найближчим часом, я думаю, що буде можливість у кожного з нею 

ознайомитися.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Добре. Я думаю, що її треба оприлюднити для того, 

щоб громадськість отримала повну інформацію про позицію членів комітету. 

І я думаю, що головний висновок всієї цієї історії, перше, не можна 

голосувати за бюджет всліпу, не членам Комітету з протидії корупції це 

розповідати.  

І другий. Насправді ми зараз є жертвами саботажу, який був з боку 

уряду щодо створення агентства із запобігання корупції. Я нагадаю літню 

історію, коли ми підтримували бойкот громадськими організаціями конкурсу 

на виборщиків від громадських організацій через перші фальсифікації. 

Нагадаю зимову історію, коли кілька сильних кандидатів були відверто 

зрізані за допомогою, в тому числі, і маніпуляцій серед виборщиків, і комітет 

розглядав цю ситуацію, взяли її під контроль. Якби в уряду реально було 

бажання запустити агентство із запобігання корупції, за минулий рік все це 

можна було б зробити і сьогодні агентство б чудово працювало, і ніяких би 

проблем не було. Тому це треба розуміти для того, щоб історії не 

повторювалися.  

Колеги, ми з вами дійшли всіх висновків про те, що закон треба 

підтримувати, про те, що ми звернемося до уряду і інших компетентних 

організацій, включно з виборщиками, щоб вони прискорили формування 

агенції із запобігання корупції. Ми з вами домовилися, разом з Міністерством 

юстиції, громадськими організаціями ще раз подумати щодо подальших змін 

цього законодавства і термінів. Ми з вами домовилися про те, що ми будемо 

регулярно заслуховувати громадськість і журналістів про проблеми з 

покаранням посадовців, чиї статки не відповідають їхнім деклараціям. Все це 

ми будемо робити, єдина біда, в нас зараз не вистачає однієї людини для 
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ухвалення рішення. Юрій Юрійович з апаратом проробив величезну роботу, 

я сам просив членів комітету про те, щоб вони всі прибули, на жаль, декілька 

членів не прибули. Я прошу реанімаційний пакет реформ, оприлюднити 

сьогодні список тих, хто прийшов і не прийшов. Але ситуацію сьогодні, ми 

від цього не виправимо.  

Я пропоную не закривати комітет, продовжити його у вівторок тижня, 

коли почнеться робота Верховної Ради, щоб швидко прийняти всі потрібні 

рішення. Нема заперечень? Добре. Ви хотіли виступити, да? 

ПОПОВ І.В. Якщо у вівторок проведемо, на Погоджувальній раді чи 

можна піднімати питання тоді, чи можливо тоді виступити, скажете, що от 

ми у вівторок збираємося.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Рішення вже фактично ухвалено. Там просто треба 

формально його…  

ПОПОВ І.В. Щоб уже поставили в порядок денний буквально на… 

сесію. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Так, безумовно.  

Прошу.  

САВЧУК Ю.П. У мене маленька ремарка до тих, хто буде приймати 

участь в запуску системи цієї електронної. Треба обов'язково подумати про 

безпеку, залучити ДФС. Тому що сьогодні хакери зламують даже натівські 

програми. А ця програма має бути добре захищена.  

ГОЛОВУЮЧИЙ. Щоб не поміняли цифри. 

САВЧУК Ю.П. Ну, …. чути про це. 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Я думаю, що пан Юрій може бути членом комітету, 

який буде слідкувати за впровадження саме електронної системи, це буде 

прекрасно.  

Я ще раз дякую усім парламентарям і представникам громадськості, які 

проробили величезний шлях деякий, через всю країну, щоб бути на засіданні 

комітету. Прошу громадськість оприлюднити перелік прогульників, яких я 
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прямо зараз вам надам. І зустрічаємося тоді у вівторок в перелік роботи. До 

зустрічі, друзі.  

 

 


