Указ
Президента України
Про Національну раду з питань антикорупційної політики
{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 145/2015 від 14.03.2015
№ 563/2015 від 26.09.2015}
Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції
України поста нов ля ю:
1. Утворити Національну раду з питань антикорупційної політики як
консультативно-дорадчий орган при Президентові України.
2. Затвердити Положення про Національну раду з питань антикорупційної
політики(додається).
3. Ліквідувати Національний антикорупційний комітет.
У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність:
Указ Президента України від 26 лютого 2010 року № 275 "Про утворення
Національного антикорупційного комітету";
Указ Президента України від 26 березня 2010 року № 454 "Питання
Національного антикорупційного комітету";
Указ Президента України від 1 вересня 2011 року № 890 "Питання
Національного антикорупційного комітету";
Указ Президента України від 16 березня 2012 року № 201 "Про деякі
питання Національного антикорупційного комітету";
Указ Президента України від 30 травня 2012 року № 362 "Про внесення
змін до Положення про Національний антикорупційний комітет";
Указ Президента України від 12 жовтня 2012 року № 598 "Про внесення
змін до Положення про Національний антикорупційний комітет";
Указ Президента України від 1 лютого 2013 року № 59 "Про внесення змін
до пункту 7 Положення про Національний антикорупційний комітет";
Указ Президента України від 21 березня 2013 року № 149 "Про зміни у
складі Національного антикорупційного комітету";
Указ Президента України від 31 грудня 2013 року № 719 "Про зміни у
складі Національного антикорупційного комітету".
4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України
м. Київ
14 жовтня 2014 року
№ 808/2014

П.ПОРОШЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 14 жовтня 2014 року № 808/2014
ПОЛОЖЕННЯ
про Національну раду з питань антикорупційної політики
1. Національна рада з питань антикорупційної політики (далі - Національна
рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.
2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, актами та дорученнями Президента України, актами
Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим
Положенням.
3. Основними завданнями Національної ради є:
1) підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо
визначення, актуалізації та вдосконалення антикорупційної стратегії;
2) здійснення системного аналізу стану запобігання і протидії корупції в
Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що
вживаються для запобігання і протидії корупції;
3) підготовка та надання Президентові України узгоджених пропозицій
щодо поліпшення координації та взаємодії між суб'єктами, які здійснюють
заходи у сфері запобігання і протидії корупції;
4) оцінка стану та сприяння реалізації рекомендацій Групи держав проти
корупції (GRECO), Організації економічної співпраці і розвитку (ОЕСР),
інших провідних міжнародних організацій щодо запобігання і протидії
корупції, підвищення ефективності міжнародного співробітництва України у
цій сфері;
5) сприяння науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і
протидії корупції.
4. Національна рада відповідно до покладених на неї основних завдань:
1) здійснює комплексну оцінку ситуації і тенденцій у сфері запобігання і
протидії корупції в Україні, аналізує національне антикорупційне
законодавство та заходи щодо його виконання;
2) здійснює моніторинг та аналіз ефективності реалізації антикорупційної
стратегії, вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії органів,
відповідальних за її імплементацію;
3) бере участь у підготовці для внесення Президентом України на розгляд
Верховної Ради України законопроектів у сфері запобігання і протидії
корупції;
4) готує пропозиції щодо законопроектів, проектів інших нормативноправових актів у сфері запобігання і протидії корупції;
5) бере участь у підготовці послань Президента України до народу,
щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і
зовнішнє становище України в частині реалізації антикорупційної політики;

6) організовує вивчення громадської думки з питань, що розглядаються
Національною радою, забезпечує висвітлення у засобах масової інформації
результатів своєї роботи;
7) сприяє науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і 7)
протидії корупції, проведенню аналітичних досліджень, розробленню
методичних рекомендацій у цій сфері;
8) готує пропозиції щодо підвищення ефективності міжнародного
співробітництва України у сфері запобігання і протидії корупції.
5. Національна рада має право:
1) запитувати та одержувати в установленому порядку від органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств,
установ, інших організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для
виконання покладених на Національну раду завдань;
2) створювати робочі групи для розроблення та впровадження напрямів
реалізації антикорупційної політики, у тому числі з метою підготовки проектів
нормативно-правових актів, залучати в установленому порядку до роботи в
таких групах посадових і службових осіб органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, інших
організацій, вітчизняних та іноземних учених і фахівців, експертів
міжнародних організацій, представників об'єднань громадян;
3) запрошувати на свої засідання керівників і представників
правоохоронних та інших органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ, інших
організацій, експертів, залучати їх до обговорення відповідних питань;
4) ініціювати проведення громадського обговорення проектів законів,
інших нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції;
5) брати участь у співпраці з міжнародними організаціями у сфері
запобігання і протидії корупції;
6) організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань,
віднесених до її компетенції.
6. Національна рада у процесі виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з органами законодавчої, виконавчої та судової влади,
правоохоронними органами, Радою національної безпеки і оборони України,
громадськими об'єднаннями, співпрацює з іншими допоміжними органами і
службами, створеними Президентом України.
7. Національна рада утворюється у складі голови, виконавчого секретаря
та інших членів, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.
Національну раду очолює голова, який призначається Президентом
України.
Виконавчим секретарем Національної ради є за посадою Заступник Глави
Адміністрації Президента України, до відання якого віднесено питання
протидії корупції.
{Абзац третій пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 145/2015 від 14.03.2015}
До складу Національної ради також входять:

{Абзац четвертий пункту 7 в редакції Указу Президента № 563/2015 від
26.09.2015}
заступники Глави Адміністрації Президента України, до відання якого
віднесені питання правового забезпечення реалізації Президентом України
визначених Конституцією Україниповноважень;
{Абзац п'ятий пункту 7 в редакції Указів Президента № 145/2015 від
14.03.2015, № 563/2015 від 26.09.2015}
голова комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого
належать питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією (за
згодою);
дві особи, кандидатури яких запропоновано Кабінетом Міністрів України;
особа, кандидатура якої запропонована Радою суддів України (за згодою);
особа, кандидатура якої запропонована Генеральним прокурором України
(за згодою);
особа, кандидатура якої запропонована Головою Рахункової палати (за
згодою);
сім представників громадських об'єднань та/або громадських експертів, які
мають досвід підготовки пропозицій щодо формування та реалізації
антикорупційної політики (за згодою);
{Абзац одинадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 563/2015 від 26.09.2015}
один представник від всеукраїнських асоціацій місцевого самоврядування
(за згодою);
два представники від об'єднань підприємців (бізнес-асоціацій);
{Абзац тринадцятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 563/2015 від 26.09.2015}
глава делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи
проти корупції (GRECO);
{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента №
563/2015 від 26.09.2015}
бізнес-омбудсмен.
{Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Указом Президента №
563/2015 від 26.09.2015}
Персональний склад Національної ради затверджує Президент України.
8. Основною організаційною формою роботи Національної ради є
засідання, які проводяться за потребою, але не рідше одного разу на два місяці.
Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні
більше половини від її складу.
9. Рішення Національної ради приймається на засіданні більшістю голосів
від її складу.
За результатами засідання Національної ради оформляється протокол, який
підписують голова та виконавчий секретар Національної ради.
Рішення Національної ради в разі потреби реалізуються шляхом видання в
установленому порядку актів Президента України, внесення Президентом
України на розгляд Верховної Ради України відповідних законопроектів.

10. Діяльність Національної ради є відкритою і гласною.
Відкритість діяльності Національної ради забезпечується шляхом
створення умов для присутності на її засіданнях представників засобів масової
інформації (крім випадків проведення закритого засідання), гласність шляхом розміщення інформації про діяльність Національної ради, прийнятих
рішень та проектів відповідних рішень на веб-сайті Офіційного інтернетпредставництва Президента України.
Голова Національної ради у разі необхідності може прийняти рішення про
проведення закритого засідання.
Національна рада систематично інформує громадськість про свою
діяльність.
11. Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної ради
здійснюється Адміністрацією Президента України у взаємодії та співпраці з
Міністерством юстиції України, а організаційно-технічне та інше
забезпечення - Адміністрацією Президента України та Державним
управлінням справами (у межах компетенції).
Наукове супроводження діяльності Національної ради здійснюється
Національним інститутом стратегічних досліджень.
Глава Адміністрації
Президента України

Б.ЛОЖКІН

