ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України стосовно
приведення статусу Національного антикорупційного
бюро України у відповідність з вимогами Конституції України
_____________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України “Про Національне антикорупційне бюро України”
(Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 47, ст. 2051; 2015 р., № 17,
ст. 118; 2018 р., № 36, ст. 272; 2019 р., № 50 ст. 352; 2020 р., № 2, ст. 5):
1) у статті 1:
в абзаці першому частини першої слова “державним правоохоронним
органом” замінити словами “центральним органом виконавчої влади із
спеціальним статусом”;
частину другу викласти в такій редакції:
“2. Національне бюро утворюється і здійснює свою діяльність
відповідно до цього Закону.”;
2) частину першу статті 2 доповнити абзацом такого змісту:
“Закон України “Про Кабінет Міністрів України”, Закон України “Про
центральні органи виконавчої влади”, інші нормативно-правові акти, що
регулюють діяльність органів виконавчої влади, та Закон України “Про
державну службу” застосовуються до Національного бюро, його службовців
та працівників з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.”;
3) у статті 4:
абзац другий частини третьої після слів “які стосуються” доповнити
словами “організації діяльності Національного бюро, безпосереднього
здійснення повноважень Національного бюро, визначених законом, та”;
доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
“4. Діяльність Національного бюро спрямовується і координується
безпосередньо Кабінетом Міністрів України в межах і у порядку,
встановлених цим Законом.”;
4) частину третю статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
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“Вимоги Кабінету Міністрів України щодо формування структури
апарату центрального органу виконавчої влади не поширюються на
Національне бюро.”;
5) у статті 6:
частину першу викласти в такій редакції:
“1. Керівництво діяльністю Національного бюро здійснює його
Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом
Міністрів України в порядку, визначеному цим Законом.”;
частину другу після слів «громадянин України, який» доповнити
словами «є компетентним та доброчесним»;
у частині четвертій слова «указ Президента України» замінити словами
«акт Кабінету Міністрів України»;
6) у статті 7:
частину третю викласти в такій редакції:
“3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України;
2) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України на підставі
пропозицій партнерів з розвитку, які протягом останніх двох років до дня
завершення строку повноважень Директора Національного бюро або до дня
дострокового припинення його повноважень надавали Україні міжнародну
технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та
реалізацію державної політики з питань залучення міжнародної технічної
допомоги, визначає перелік таких партнерів з розвитку не пізніше ніж за три
місяці до завершення строку повноважень Директора Національного бюро
або протягом трьох робочих днів з дня дострокового припинення його
повноважень (звільнення) у порядку, встановленому цим Законом.
Кожен такий партнер з розвитку може запропонувати Кабінету
Міністрів України будь-яку кількість кандидатів до складу Конкурсної
комісії або погодити пропозицію спільного списку кандидатів до складу
Конкурсної комісії.
Рішення про визначення членів Конкурсної комісії приймається на
відкритому засіданні Кабінету Міністрів 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 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”.
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Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження її в
повному складі, передбаченому цією частиною.
Строк повноважень члена Конкурсної комісії становить сім років.”;
у частині четвертій слово “п’яти” замінити словом “чотирьох”;
у частині п’ятій:
у другому реченні абзацу другого слова “Офіційному інтернетпредставництві Президента України” замінити словами “офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України”;
в абзаці третьому слова “Президента України” замінити словами
“Кабінету Міністрів України”;
абзац четвертий викласти у такій редакції:
“Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів
України. Фінансування діяльності Конкурсної комісії та її членів може
здійснюватися за рахунок залучення міжнародної технічної допомоги.”;
частину шосту викласти у такій редакції:
“6. Конкурсна комісія:
1) визначає та оприлюднює регламент своєї роботи;
2) визначає та оприлюднює критерії та методику оцінки кандидатів на
посаду Директора Національного бюро;
3) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
4) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
5) визначає порядок проведення та проводить оцінювання професійних
знань та якостей кандидата, відповідність кандидата критеріям професійної
етики та доброчесності, дослідження матеріалів про кандидата;
6) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на
своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна
перевірка, передбачена Законом України “Про запобігання корупції”, і
перевірка, передбачена Законом України “Про очищення влади”;
7) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які
пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, одного
кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має
найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових
обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Кабінету
Міністрів України щодо призначення одного із зазначених кандидатів на
посаду Директора Національного бюро;
8) оприлюднює інформацію про осіб, які подали заяву на участь у
конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для
проходження співбесіди, для проведення зазначених в пункті 4 цієї частини
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перевірок, та про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для подання
на розгляд Кабінету Міністрів України;
9) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у
зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора
Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами
спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України “Про
очищення влади”.
Конкурсна комісія вносить подання про призначення кандидата на
посаду Директора Національного бюро Прем’єр-міністру, який
зобов’язаний внести відповідне подання на розгляд Кабінету Міністрів
України протягом 14 днів з дня його внесення Конкурсною комісією.
Прем’єр-міністр не може відмовити у внесенні на розгляд Кабінету
Міністрів України подання про призначення кандидата на посаду Директора
Національного бюро, визначеного Конкурсною комісією, а Кабінет
Міністрів України не може відмовити у призначенні такого кандидата на
посаду Директора Національного бюро.”;
в абзаці другому частини сьомої і останньому абзаці частини восьмої
слова “Президента України” замінити словами “Кабінету Міністрів
України”;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
“9. Конкурсна комісія вносить подання про призначення кандидата на
посаду Директора Національного бюро Прем’єр-міністру, який
зобов’язаний внести відповідне подання на розгляд Кабінету Міністрів
України протягом 14 днів з дня його внесення Конкурсною комісією.
Прем’єр-міністр не може відмовити у внесенні на розгляд Кабінету
Міністрів України подання про призначення кандидата на посаду Директора
Національного бюро, визначеного Конкурсною комісією, а Кабінет
Міністрів України не може відмовити у призначенні такого кандидата на
посаду Директора Національного бюро.”;
7) пункт 11 частини першої статті 8 викласти в такій редакції:
“11) присвоює в установленому законодавством порядку ранги
державних службовців працівникам Національного бюро та спеціальні
звання особам начальницького складу, вносить Кабінету Міністрів України
подання про присвоєння рангів державних службовців та вносить
Президенту України подання про присвоєння спеціальних звань вищого
начальницького складу Національного бюро;”;
8) частину шосту статті 26 викласти в такій редакції:
“6. Зазначену оцінку проводить комісія зовнішнього контролю у складі
трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі
пропозицій партнерів з розвитку, які протягом останніх двох років до
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проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері
запобігання і протидії корупції.
Визначення партнерів з розвитку та подання ними пропозицій щодо
кандидатів до складу комісії зовнішнього контролю здійснюються
відповідно до частини третьої статті 7 цього Закону.
Комісія зовнішнього контролю затверджує та оприлюднює критерії та
методику проведення оцінювання ефективності діяльності Національного
бюро.
Членами комісії зовнішнього контролю можуть бути особи, які мають
значний досвід роботи в органах досудового розслідування, прокуратури,
судах за кордоном чи міжнародних організаціях, володіють необхідними
знаннями та навичками для проведення 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.
Для проведення оцінки (аудиту) члени комісії зовнішнього контролю
мають право:
доступу до матеріалів кримінального провадження, досудове
розслідування у якому здійснювалося Національним бюро, іншої інформації
(документів), що перебуває у володінні Національного бюро (з
обмеженнями, передбаченими Законом України “Про державну
таємницю”);
проводити конфіденційні інтерв’ю з працівниками Національного
бюро, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури,
працівниками інших державних та правоохоронних органів, а також іншими
особами, які володіють інформацією (документами), необхідними для
проведення оцінки (аудиту).
Члени комісії зовнішнього контролю забезпечують нерозголошення
даних досудового розслідування та не можуть втручатися у здійснення
досудового розслідування.
Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності
Національного бюро вважається ухваленим, якщо за нього проголосували
всі члени комісії зовнішнього контролю.
Висновок незалежної зовнішньої оцінки (аудиту) діяльності
Національного бюро оприлюднюється, включається як додаток до
письмового звіту Національного бюро та заслуховується Верховною Радою
України.”;
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9) частину другу статті 31 викласти в такій редакції:
“2. Положення про Раду громадського контролю та про порядок її
формування затверджуються Кабінетом Міністрів України.”.
2. У Законі 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):
1) пункт 6 частини третьої статті 3 після слів “Голову Національного
агентства з питань запобігання корупції та його заступників” доповнити
словами “Директора Національного антикорупційного бюро України та
його заступників”;
2) частину першу статті 91 після слів “Національного агентства з
питань
запобігання
корупції”
доповнити
словами
“, Національного антикорупційного бюро України”.
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Особа, яка станом на день набрання чинності цим Законом обіймає
посаду Директора Національного антикорупційного бюро України,
продовжує здійснювати повноваження Директора Національного
антикорупційного бюро України до призначення Директора Національного
антикорупційного бюро України в порядку визначеному цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання
чинності цим Законом:
1) забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації цього Закону;
2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
3) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом.
4. Встановити, що Кабінет Міністрів України забезпечує формування
комісією з проведення конкурсу на зайняття посади Директора
Національного антикорупційного бюро України протягом трьох місяців з
дня набрання чинності цим Законом.
5. Встановити, що відкритий конкурсний відбір на зайняття посади
Директора Національного антикорупційного бюро України оголошується за
два місяці до завершення строку повноважень Директора Національного
антикорупційного бюро України, який станом на день набрання чинності
цим Законом займає зазначену посаду, або протягом 14 днів з дня
дострокового припинення повноважень (звільнення з посади) Директора
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Національного антикорупційного бюро України у встановленому законом
порядку.
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