ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу
Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України»
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 47, ст.2051)
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства
Зміст відповідного положення (норми) проекту акта
Стаття 1. Статус Національного антикорупційного бюро Стаття 1. Статус Національного антикорупційного бюро
України
України
1. Національне антикорупційне бюро України (далі - 1. Національне антикорупційне бюро України (далі Національне бюро) є державним правоохоронним Національне бюро) є центральним органом виконавчої
органом, на який покладається попередження, виявлення, влади з правоохоронними функціями, на який
припинення, розслідування та розкриття корупційних покладається попередження, виявлення, припинення,
правопорушень, віднесених до його підслідності, а також розслідування та розкриття корупційних правопорушень,
запобігання вчиненню нових.
віднесених до його підслідності, а також запобігання
Завданням Національного бюро є протидія кримінальним вчиненню нових.
корупційним правопорушенням, які вчинені вищими Завданням Національного бюро є протидія кримінальним
посадовими особами, уповноваженими на виконання корупційним правопорушенням, які вчинені вищими
функцій держави або місцевого самоврядування, та посадовими особами, уповноваженими на виконання
становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття функцій держави або місцевого самоврядування, та
інших передбачених законом заходів щодо протидії становлять загрозу національній безпеці, а також вжиття
інших передбачених законом заходів щодо протидії
корупції.
корупції.
2. {Положення частини другої статті 1 визнано таким, що 2. Виключити
не відповідає Конституції України (є неконституційним),
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 11-р/2020 від
16.09.2020} Національне бюро утворюється Президентом
України відповідно до цього та інших законів України.
3. Діяльність Національного бюро спрямовується та
Відсутня
координується Кабінетом Міністрів України.

Закон України "Про центральні органи виконавчої
влади", інші закони, що регулюють діяльність органів
виконавчої влади, а також Закон України "Про
державну службу" застосовуються до Національного
бюро та його працівників у частині, що не суперечить
цьому Закону.
Стаття 6. Директор Національного бюро
Стаття 6. Директор Національного бюро
1. {Положення частини першої статті 6 щодо надання Виключити
Президенту України повноважень призначати на посаду та
звільняти
з
посади
Директора
Національного
антикорупційного бюро України визнано таким, що не
відповідає Конституції України (є неконституційним),
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 11-р/2020 від
16.09.2020} Керівництво діяльністю Національного бюро
здійснює його Директор, який призначається на посаду та
звільняється з посади Президентом України в порядку,
визначеному цим Законом.
Верховна Рада України за наявності підстав, визначених
пунктами 6-12 частини четвертої цієї статті, за пропозицією
не менш як третини народних депутатів України від
конституційного складу Верховної Ради України може
прийняти рішення про звільнення Директора Національного
бюро з посади.
1-1. Керівництво діяльністю Національного бюро
здійснює його Директор, який призначається на посаду
Відсутня
та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України в
порядку, визначеному цим Законом.
Верховна Рада України за наявності підстав, визначених
пунктами 6-12 частини четвертої цієї статті, за
пропозицією не менш як третини народних депутатів
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України від конституційного складу Верховної Ради
України може прийняти рішення про звільнення
Директора Національного бюро з посади.
…

…

4. Повноваження Директора Національного бюро
припиняються у зв’язку із закінченням строку його
повноважень або смертю.
Директор Національного бюро звільняється з посади в разі:

4. Повноваження Директора Національного бюро
припиняються у зв’язку із закінченням строку його
повноважень або смертю.
Директор Національного бюро звільняється з посади в разі:

…

…

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду 6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду
стосовно нього або набрання законної сили рішенням
стосовно нього;
суду про притягнення його до адміністративної
відповідальності
за
вчинення
правопорушення,
пов’язаного з корупцією;
…
…
Директора Національного бюро не може бути звільнено, а Директора Національного бюро не може бути звільнено, а
указ Президента України про його призначення не може акт Кабінету Міністрів України про його призначення не
може бути скасовано, крім підстав, зазначених у цій частині.
бути скасовано, крім підстав, зазначених у цій частині.
Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення Стаття 7. Порядок конкурсного відбору та призначення
Директора Національного бюро
Директора Національного бюро
…
…
3. До складу Конкурсної комісії входять:
3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) {Положення пункту 1 частини третьої статті 7
визнано таким, що не відповідає Конституції України (є Виключити
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неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020} три особи, яких визначає
Президент України;
Відсутня

1-1) три особи,
прокурора;

2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;
3) три особи, яких визначає Верховна Рада України.

2) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України;
3) три особи, визначені Верховною Радою України.

Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які
мають бездоганну ділову репутацію, високі професійні
та моральні якості, суспільний авторитет. Не можуть
бути членами Комісії особи, зазначені в пунктах 13 частини першої статті 13 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, відповідно до Закону
України "Про запобігання корупції".
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі
затвердження в її складі не менше шести осіб.

Членом Конкурсної комісії може бути призначений
громадянин України, який володіє державною мовою,
має вищу юридичну освіту та стаж професійної
діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років,
належить до правничої професії та відповідає критерію
політичної нейтральності. Не можуть бути членами
Комісії особи, зазначені в пунктах 1-4 частини першої
статті 13 цього Закону, особи, які займають чи впродовж
останніх 10 років займали посаду керівника, входили до
складу органу управління або були членами
громадського об’єднання, іншого непідприємницького
товариства, яке безпосередньо або через будь-яких
третіх осіб отримує чи отримувало кошти, майно,
послуги від іноземних держав, органів влади чи
посадових осіб іноземних держав, міжнародних
неурядових організацій чи неурядових організацій
іноземних держав або від іноземних юридичних осіб,
іноземних громадян, осіб без громадянства чи
уповноважених ними осіб, або з будь-якого іншого
джерела фінансування, розташованого за межами
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визначені

Офісом

Генерального

…

України, та особи, уповноважені на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, відповідно до
Закону України “Про запобігання корупції”.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії
за квотою Кабінету Міністрів України приймається на
відкритому засіданні Кабінету Міністрів України. Таке
рішення повинно містити перелік визначених членів
Конкурсної комісії, а також перелік кандидатів на заміну
членів Конкурсної комісії у разі дострокового
припинення їх повноважень.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії
за квотою Офісу Генерального прокурора приймає
Генеральний прокурор про що видає відповідний наказ.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії
за квотою Верховної Ради України приймає відповідний
Комітет Верховної Ради України до предмету відання
якого належить формування антикорупційної політики.

9. Відібрані Конкурсною комісією два або три кандидати
Виключити
подаються на розгляд Президенту України.
{Положення абзацу другого частини дев'ятої статті 7
визнано таким, що не відповідає Конституції України (є
неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020} Президент України
призначає на посаду Директора Національного бюро одного
з відібраних Конкурсною комісією кандидатів протягом
десяти днів з дня внесення Конкурсною комісією
відповідного подання.
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Відсутня

9-1. Конкурсна комісія подає три кандидатури з числа
учасників конкурсу на розгляд Кабінету Міністрів
України. Кабінет Міністрів України протягом 10 днів з
дня оголошення та розміщення конкурсною комісією
результатів
призначає
на
посаду
Директора
Національного бюро.

Стаття 26. Контроль за діяльністю Національного бюро та Стаття 26. Контроль за діяльністю Національного бюро та
його підзвітність
його підзвітність
…

…

6. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит)
ефективності діяльності Національного бюро, його
операційної та інституційної незалежності, у тому числі
шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень,
досудове
розслідування
у
яких
здійснювалося
Національним бюро та було завершено.
{Положення другого речення абзацу другого частини
шостої статті 26 щодо визначення Президентом України
одного члена комісії зовнішнього контролю визнано таким,
що
не
відповідає
Конституції
України
(є
неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020} Зазначену оцінку (аудит)
проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох
членів. Президент України, Верховна Рада України та
Кабінет Міністрів України щороку визначають по одному
члену комісії з числа осіб, які мають значний досвід роботи
в органах досудового розслідування, прокуратури, судах за
кордоном чи міжнародних організаціях, володіють

6. Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит)
ефективності діяльності Національного бюро, його
операційної та інституційної незалежності, у тому числі
шляхом вибіркового аудиту кримінальних проваджень,
досудове
розслідування
у
яких
здійснювалося
Національним бюро та було завершено.
{Положення другого речення абзацу другого частини
шостої статті 26 щодо визначення Президентом України
одного члена комісії зовнішнього контролю визнано таким,
що
не
відповідає
Конституції
України
(є
неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного
Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020} Зазначену оцінку (аудит)
проводить комісія зовнішнього контролю у складі трьох
членів. Щороку Верховна Рада України зобов’язана
визначити одного, а Кабінет Міністрів України двох
членів комісії з числа осіб, які є громадянами України,
мають вищу юридичну освіту та стаж професійної
діяльності у сфері права не менше п’ятнадцяти років,
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необхідними знаннями та навичками для проведення такої
оцінки (аудиту), а також мають бездоганну ділову
репутацію. Не можуть бути членами комісії зовнішнього
контролю особи, зазначені в пунктах 1-3 частини першої
статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування відповідно
до Закону України "Про запобігання корупції". Члени
комісії зовнішнього контролю діють незалежно та не
повинні виконувати будь-які доручення, вказівки, надані
будь-якою особою.
Стаття
31. Рада
громадського
контролю
при
Національному бюро

належить до правничої професії та відповідає критерію
політичної нейтральності. Не можуть бути членами
комісії зовнішнього контролю особи, зазначені в пунктах 13 частини першої статті 13 цього Закону, та особи,
уповноважені на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування відповідно до Закону України "Про
запобігання корупції". Члени комісії зовнішнього контролю
діють незалежно та не повинні виконувати будь-які
доручення, вказівки, надані будь-якою особою.

…

…

Стаття
31. Рада
Національному бюро

громадського

контролю

при

2. {Положення частини другої статті 31 визнано таким,
що
не
відповідає
Конституції
України
(є
неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Виключити
Суду № 11-р/2020 від 16.09.2020} Положення про Раду
громадського контролю та про порядок її формування
затверджуються Президентом України.
Відсутня

2-1. Положення про Раду громадського контролю та
про порядок її формування затверджується Кабінетом
Міністрів України.
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Закон України «Про державну службу»
(Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 4, ст. 43; 2017 р., № 7–8, ст. 50, № 45, ст. 405; 2019 р., № 43, ст. 250)
Стаття 91. Особливості проходження державної служби в Стаття 91. Особливості проходження державної служби в
окремих державних органах
окремих державних органах
1. Дія цієї статті поширюється на керівників центральних 1. Дія цієї статті поширюється на керівників центральних
органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету
Міністрів України, та їх заступників, керівників апаратів Міністрів України, та їх заступників, керівників апаратів
(секретаріатів),
допоміжних
органів,
утворених (секретаріатів),
допоміжних
органів,
утворених
Президентом України, Представництва Президента України Президентом України, Представництва Президента України
в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного в Автономній Республіці Крим, Антимонопольного
комітету України, Державного комітету телебачення і комітету України, Державного комітету телебачення і
радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради радіомовлення України, Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини, Фонду державного майна України, України з прав людини, Фонду державного майна України,
Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих
спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої спеціалізованих судів, Вищої ради правосуддя, Вищої
кваліфікаційної комісії суддів України, Національного кваліфікаційної комісії суддів України, Національного
агентства з питань запобігання корупції, Ради національної агентства з питань запобігання корупції, Національного
безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також антикорупційного бюро України, Ради національної
державних колегіальних органів, посади голів та членів безпеки і оборони України, Рахункової палати, а також
яких не належать до посад державної служби.
державних колегіальних органів, посади голів та членів
…
яких не належать до посад державної служби.
…
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
його опублікування.
2. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом
Національне антикорупційне бюро України набуває статусу
центрального органу виконавчої влади з правоохоронними
функціями, що не потребує проведення процедур,
пов’язаних з ліквідацією та реорганізацією державних
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органів.
Національне антикорупційне бюро України як центральний
органу виконавчої влади є правонаступником прав та
обов’язків Національного антикорупційного бюро України
як державного правоохоронного органу;
3. Установити, що з дня набрання чинності цим Законом
повноваження Директора Національного антикорупційного
бюро України, його першого заступника та заступників,
Керівника Головного підрозділу детективів, або осіб, які
виконують їхні обов’язки, членів Ради громадського
контролю при Національному антикорупційному бюро
припиняються достроково.
Кабінет Міністрів України упродовж п’яти робочих днів з
дня набрання чинності цим Законом призначає тимчасово
виконуючого
обов’язки
Директора
Національного
антикорупційного бюро України, який має повноваження
Директора Національного антикорупційного бюро України,
передбачені Законом України «Про Національне
антикорупційне бюро України».
Особі, яка тимчасово виконує обов’язки Директора
Національного
антикорупційного
бюро
України,
забороняється розголошувати інформацію з обмеженим
доступом, отриману у зв’язку з виконанням його обов’язків,
крім випадків, встановлених законом.
Особі, яка тимчасово виконує обов’язки Директора
Національного антикорупційного бюро України, на час
виконання таких обов’язків за рахунок коштів державного
бюджету виплачується грошова компенсація в розмірі
посадового
окладу
Директора
Національного
антикорупційного бюро України, передбаченого Законом
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України " Про Національне антикорупційне бюро України".
Повноваження
особи,
яка
тимчасово
здійснює
повноваження Директора Національного антикорупційного
бюро України, припиняються у день призначення на посаду
Директора Національного антикорупційного бюро України
у порядку, визначеному Законом України "Про Національне
антикорупційне бюро України".
Кабінету Міністрів України, Офісу Генерального прокурора
та Верховній Раді України у 30-денний строк з дня набрання
чинності цим Законом визначити своїх представників до
Конкурсної
комісії
із
призначення
Директора
Національного антикорупційного бюро України.
4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк із дня
набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття нормативно-правових актів,
передбачених цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із
цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
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