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01 лютого 2017 року

Протоколи про адміністративні правопорушення та результати їх розгляду судами
(за 2016 рік)
Назва статті Кодексу України про адміністративні
правопорушення

Номер
статті та
частини
КУпАП

Кількість
Кількість
Кількість
складених
направлених до
повернутих
протоколів про суду протоколів
судами
адміністративні
про
протоколів про
правопорушенн адміністративні адміністративні
я
правопорушення правопорушенн
я

Накладено
адміністратив
не стягнення

Закрито справи у зв’язку з
звільненням від відсутністю події
адміністративної
і складу
відповідальності адміністративно
при
го
малозначності
правопорушенн
правопорушення
я

Порушення встановлених законом обмежень щодо
одержання подарунків

1725 ч.1

1

1

-

-

-

-

Несвоєчасне подання без поважних причин декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування

1726 ч.1

11

11

-

3

4

-

Неповідомлення особою у встановлених законом випадках
та порядку про наявність у неї реального конфлікту
інтересів

1727 ч.1

2

2

-

1

-

-

Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального
конфлікту інтересів

1727 ч.2

2

2

-

1

-

-

21221 ч.1

23

22

-

7

-

1

39

38

-

12

Порушення встановленого порядку або строків подання
фінансового звіту про надходження і використання коштів
виборчого фонду, звіту політичної партії про майно,
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру або
подання фінансового звіту, оформленого з порушенням
встановлених вимог

Усього:

5

Щодо вимог про усунення порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
інших вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"
Кількість вимог

Запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів (стаття 28)
Усього:

направлених

врегульованих

33
33

17
17

Кількість складених протоколів про
адміністративні правопорушення
(стаття 18846 КУпАП)
-

Щодо приписів про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших
вимог та обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції"
Кількість приписів
Припис про порушення вимог
Щодо заборони протягом року з дня припинення відповідної діяльності
представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що
розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство,
установа, організація, в якому (яких) вони працювали на момент припинення
зазначеної діяльності)
Щодо обмеження спільної роботи близьких осіб
Щодо передання в управління іншій особі підприємства та корпоративних
прав; заборони передання в управління підприємств та корпоративних прав
на користь членів своєї сім’ї
Щодо не забезпечення умов для повідомлень про корупцію, в т.ч. анонімних
Щодо проведення спеціальної перевірки
Щодо не притягнення до дисциплінарної відповідальності особи, яка
вчинила правопорушення, пов’язане з корупцією
Усього:

Кількість складених
протоколів про
адміністративні
правопорушення
(стаття 18846 КУпАП)

Номер статті та
частини Закону
України "Про
запобігання корупції"

складених

внесених

виконаних

п. 3 ч.1 ст. 26

1

1

1

–

ч.2 ст. 27

1

1

1

–

ч.1 ст. 36

1

1

–

–

ч.4 ст. 53
ст. ст. 56-58

2
3

2
3

2
–

–
–

ч.2 ст. 65

1

1

–

–

9

9

4

–

Подання е-декларацій у 2016 році

Бюджет НАЗК у 2017 році
Діаграма 1

Оплата комунальних послуг і енергоносіїв - 2
112,6 тис. грн.

1,3%
Оплата товарів, предметів і послуг (крім
комунальних послуг) та інші видатки 16 839,3 тис. грн.

10,4%
Капітальні видатки 66 200,0 тис. грн.

40,6%
47,7%

Оплата праці і нарахування на заробітну плату 77 736,4 тис. грн.

Оплата товарів, предметів і послуг (крім комунальних послуг) та інші видатки грн.

16 839,3 тис.

Всього видатки з Державного бюджету України за бюджетною програмою КПКВК 6331010 "Керівництво та управління у сфері
запобігання корупції" - 162 888,3 тис. грн.

Структура капітальних видатків НАЗК у 2017 році:

42,5 млн гривень

18,5 млн гривень
Модернізація програмного
забезпечення системи едекларування

28%

3%
5%

64%

2,1 млн гривень
розроблення програмного
забезпечення Єдиного
державного реєстру осіб, які
вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією
правопорушення
3,0 млн гривень
Придбання 2х мікроавтобусів необхідних для роботи
та відряджень уповноважених осіб НАЗК

Придбання апаратного та
серверного обладнання
забезпечення
функціонування Єдиного
державного реєстру
декларацій та Єдиного
державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або
пов’язані з корупцією
правопорушення

Отримано доступ до державних реєстрів та баз даних
№
Державний орган

Реєстр

1

МВС України

База даних підсистеми НАІС «Єдиний державний реєстр МВС» (пошук транспортних засобів)

2

Національна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

Реєстр платників податків – фізичних осіб, які мають у власності (іншому праві користування) значні пакети
акцій (10 і більше відсотків статутного капіталу) емітентів

3

Мін’юст

(вивантаження баз даних за запитом НАЗК)
Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

4

Мін’юст

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

5

Фонд державного майна України

з.п.

Єдиний реєстр об’єктів державної власності

(у відкритому доступі)
6

Державна служба України з питань
геодезії, картографії та кадастру

Інформація про набуті до 01 січня 2013 року речові права на земельні ділянки, а також про вартість їх
придбання

Мін’юст

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

7
(наявність чи відсутність обтяжень рухомого майна)
8

Державна служба з безпеки на
транспорті
(Укртрансбезпека)

Державний судновий реєстр України та інформація зі Суднової книги України
(витяг з бази на робочих місцях працівників)
Державний реєстр цивільних повітряних суден України

9

Державна авіаційна служба України

(у відкритому доступі)
10

Державна фіскальна служба

Інформація про суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них
податку з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою 1ДФ

Бази даних, прямий доступ до яких не отримано НАЗК
№
Державний орган

Реєстр

з.п.
• Державний реєстр актів цивільного стану,
1

2

3

4

5

Міністерство юстиції України

Пенсійний фонд України

• Єдиний реєстр довіреностей,
• Спадковий реєстру.
Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо
накопичення, зберігання та використання інформації про збір та ведення обліку єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, його платників та
застрахованих осіб.

Міністерство соціальної політики
Інформація про осіб, які отримують соціальні виплати.
України
Інформація з Інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ
МВС України
України.
Інформація про сплачені платежі за землю та орендну плату, інформація з модулю
«Податковий блок» інтегрованої автоматизованої інформаційної системи ДФС в т.ч.
Державна фіскальна служба
інформація про доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу та
інформацію про загальний обсяг доходу, зазначеного у податковій декларації платника,
єдиного податку фізичної особи-підприємця.

Архітектура системи е-декларування

Витрати на функціонування ІТС Реєстр у 2017 році
№ з/п

Найменування

Одиниця
виміру

Всього:

Загальний фонд
Вартість (місяць)

К-ть

620 129,00

Cума
(рік)
7 441 548,00

1

Колокейшн обладнання Реєстру

міс.

230 099,00

12

2 761 188,00

2

Оренда серверного обладнання
Реєстру

міс.

216 000,00

12

2 592 000,00

3

Адміністрування Реєстру

міс.

174 030,00

12

2 088 360,00

Подання декларацій у 2017 році
За січень 2017 року до ІТС Реєстр подано 20669 документів, у тому
числі:
- 8021 щорічних декларацій;
- 2965 виправлених декларацій;
- 2003 декларацій перед звільненням;
- 937 декларацій після звільнення;
- 6133 декларації кандидатів на посаду;
- 610 повідомлень про суттєві зміни в майновому стані.
Станом на 31.01.2017 року в ІТС Реєстр зареєстровано 183675
суб'єктів декларування, з них: 50782 нових (з 01.01.2017 по
31.01.2017)

Проведення спеціальних перевірок НАЗК
(з 01.01.2017 по 31.01.2017)

• Надійшло запитів – 1447
• Повернуто без розгляду – 720
• Взято до розгляду – 727
- з них - 653 ВККС, 74 - інші державні органи
- з 727 перевірено – 690 ( з яких 653 ВККС, 37 – інші)
Основні проблеми. Доступ до Реестру ДФС «1ДФ», який є джерелом
інформації про доходи фізичних осіб, був отриманий 27.01.2017. Причому,
інформація що надходила, була згрупована без зазначення ПІБ (лише
податковий номер), суми згруповані по кварталах.

