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РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ В
БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ – 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ РІШЕННЯ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

№ 13-Р/2020

Директорат правосуддя та
крим�нальної юстиц�ї



НАСЛІДКИ РІШЕННЯ КСУ № 13-Р/2020 

скасування основних завдань
уповноважених п�дрозд�л�в
(уповноваженої особи) з питань
запоб�гання та виявлення корупц�ї

скасування контролю та перев�рки
декларац�й, встановлення
своєчасност� подання та їх повної
перев�рки 

скасування подання пов�домлення
про суттєв� зм�ни у майновому стан�
суб’єкта декларування

скасування окремих прав та
повноважень НАЗК

5

скасування особливостей
врегулювання конфл�кту �нтерес�в

визнання неконституц�йною
статтю 366-1 КК України 

7
скасування обов’язку державної
реєстрац�ї М�нюстом НПА НАЗК та
включення до ЄДР НПА

8
скасування в�дкритого ц�лодобового
доступу до Єдиного державного
реєстру декларац�й 

9 скасування в�дпов�дальност� за
корупц�йн� правовпорушення



Пол�тико-правов� насл�дки р�шення КСУ № 13-р/2020
 

Рішення порушує та ставить під сумнів
низку ключових зобов’язань України в її
відносинах із міжнародними
партнерами

у державі

у відносинах із
міжнародними

партнерами
 

втрата НАЗК повноваження щодо
врегулювання конфлікту інтересів

неможливість НАЗК
розглядати звернення

припинення доступу до публічної частини
Реєстру декларацій

внеможливість НАЗК ініціювати
притягнення до відповідальності

неможливість НАЗК складати
протоколи, вносити приписи,
звертатися до суду 

неможливість НАЗК проводить
перевірки можливих порушень прав
викривачів



В�дновлення 
 �нституц�йного механ�зму 

запоб�гання корупц�ї
 

Закон України
№ 1079-ІХ 

Р�шення РНБО 
в�д 29.10.2020

 

 Р�шення
Уряду 

забезпечено публ�чний доступ до Реєстру
декларац�й;

забезпечено доступ НАЗК до державних
реєстр�в та баз даних; 

в�дновлено право НАЗК проводити
спец�альн� перев�рки, що дозволило
розблокувати призначення ос�б на посади 

Закон України
№ 1080-ІХ 

Закон України
№ 1074-ІХ  

визначено додатков� особливост� щодо зд�йснення повноважень
НАЗК стосовно судд�в, судд�в Конституц�йного Суду України;

врегулювало питання дотримання конституц�йних гарант�й
незалежност� судд�в;

встановлено адм�н�стративну та крим�нальну в�дпов�дальност� за
декларування недостов�рної �нформац�ї, а також крим�нальну
в�дпов�дальн�сть за умисне неподання декларац�ї



ЗАКОНОДАВЧЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

Робочу групу з питань законодавчого
забезпечення ефективної д�яльност� у
сфер� запоб�гання корупц�ї та
удосконалення законодавчого
регулювання окремих аспект�в роботи
Конституц�йного Суду України

Зг�дно з Постановою ВРУ в�д 28 с�чня 2021 року №  1148-IX проєкт Закону
реєстр. №  4533 направлено до Ком�тету з питань правової пол�тики для
п�дготовки на повторне перше читання.

Внесено на розгляд ВР
проєкт Закону України 
«Про конституц�йну процедуру» 
(реєстр. № 4533)

Утворено у ВР



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!


