ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про відновлення дії окремих положень
Закону України «Про запобігання корупції»
та Кримінального кодексу України»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
27 жовтня 2020 року Конституційним Судом України ухвалено Рішення №
13-р/2020, яким визнано такими, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними), пункти 6, 8 частини першої статті 11, пункти 1, 2, 6–101, 12,
121 частини першої, частини другу – п’яту статті 12, частину другу статті 13,
частину другу статті 131, статтю 35, абзаци другий, третій частини першої статті
47, статті 48–51, частини другу, третю статті 52, статтю 65 Закону України «Про
запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700–VII зі змінами; а також
статтю 3661 Кримінального кодексу України.
У зв’язку з цим рішенням у тексті чинного Закону № 1700 виникли суттєві
за обсягом і характером законодавчі прогалини, зокрема в частині регулювання
діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції та
функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Такий стан антикорупційного законодавства не сприяє забезпеченню
виконання Україною міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання
корупції.
2. Мета законопроекту
Метою законопроекту є відновлення положень Закону № 1700–VII в редакції,
що діяла до рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13р/2020, та створення умов для законодавчого забезпечення дотримання
міжнародно-правових зобов’язань України у сфері запобігання корупції.
3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Законопроектом передбачається внесення змін до Закону України «Про
запобіганні корупції», якими пропонується відновити права Національного
агентства з питань запобігання корупції, зокрема надати право одержувати в
установленому законом порядку за письмовими запитами від державних органів,
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб,
громадян та їх об’єднань інформацію, у тому числі з обмеженим доступом,
необхідну для виконання покладених на нього завдань; мати безпосередній
автоматизований доступ до інформаційно-телекомунікаційних і довідкових
систем, реєстрів, банків даних, у тому числі тих, що містять інформацію з
обмеженим доступом, держателем (адміністратором) яких є державні органи або
органи місцевого самоврядування, користуватися державними, у тому числі

урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та
іншими технічними засобами; вести облік та оприлюднення декларацій;
здійснювати їх контроль та перевірку; здійснювати моніторинг способу життя
відносно суб’єктів на яких поширюється дія Закону № 1700.
При цьому, враховуючи правову позицію Конституційного Суду України,
пропонується доручити уряду розробити законопроект щодо особливостей
правових та організаційних засад функціонування системи запобігання корупції
щодо суддів, а також механізму притягнення їх до відповідальності.
4. Стан нормативно-правової бази у зазначеній сфері правового
регулювання
Регулювання правовідносин у зазначеній сфері здійснюється
Конституцією України, законами України «Про запобігання корупції», «Про
судоустрій і статус суддів», «Про Вищу раду правосуддя».
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація положень законопроекту здійснюватиметься в межах коштів,
передбачених у Державному бюджеті України на 2020 рік.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
Закону
Прийняття цього законопроекту як закону забезпечить виконання рішення
Конституційного Суду України, врегулює роботу Національного агентства з
питань запобігання корупції, створить належні умови для законодавчого
забезпечення дотримання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері
запобігання корупції.
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