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На № 08-3209 від 23.12.2021 

Рахункова палата 

 

Враховуючи листи Прем’єр-міністра України від 11.01.2022  

№ 60262/2/1-21, Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань реінтеграції 

тимчасово окупованих територій України від 17.01.2022 № 60262/3/1-21 та 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету від 10.01.2022  

№ 04-13/12-2022/4845, Національне агентство з питань запобігання корупції у 

відповідь на ваш лист щодо результатів аудиту повідомляє.  

Згідно з п. 2 ст. 36 Закону України «Про Рахункову палату» Національне 

агентство опрацювало рішення Рахункової палати від 07.12.2021 № 32-3 «Про 

розгляд Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів 

державного бюджету, спрямованих Національному агентству з питань 

запобігання корупції, виділених на керівництво та управління у сфері 

запобігання корупції та на фінансування статутної діяльності політичних 

партій».  

З метою виконання рекомендацій та зауважень розроблено План заходів 

щодо усунення порушень і недоліків, виявлених Рахунковою палатою за 

результатами аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, 

виділених Національному агентству з питань запобігання корупції на виконання 

бюджетних програм КПКВК 6331010 «Керівництво та управління у сфері 

запобігання корупції» та КПКВК 6331020 «Фінансування статутної діяльності 

політичних партій», затверджений наказом Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 17.01.2022 № 20/22, що додається. 

 

Додаток: на 10 арк. в 1 прим. 

 

Голова                                                                  Олександр НОВІКОВ 
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НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО 

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 

 

Н А К А З  

 

_______________                                                                             № ___________ 

Київ 

Про затвердження Плану заходів щодо усунення порушень і недоліків, 

виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Національному 

агентству з питань запобігання корупції на виконання бюджетних програм 

КПКВК 6331010 «Керівництво та управління у сфері запобігання корупції» 

та КПКВК 6331020 «Фінансування статутної діяльності політичних 

партій» 

 

 

Відповідно до пп. 1, 10 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про запобігання 

корупції» та рішення Рахункової палати від 07.12.2021 № 32-3 «Про розгляд 

Звіту про результати аудиту ефективності використання коштів державного 

бюджету, спрямованих Національному агентству з питань запобігання корупції, 

виділених на керівництво та управління у сфері запобігання корупції та на 

фінансування статутної діяльності політичних партій» 

 

н а к а з у ю: 

 

1. Затвердити План заходів щодо усунення порушень і недоліків, 

виявлених Рахунковою палатою за результатами аудиту ефективності 

використання коштів державного бюджету, виділених Національному 

агентству з питань запобігання корупції на виконання бюджетних програм 

КПКВК 6331010 «Керівництво та управління у сфері запобігання корупції» та 

КПКВК 6331020 «Фінансування статутної діяльності політичних партій», що 

додається. 

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

Підписувач Новіков Олександр Федорович

Сертифікат 58E2D9E7F900307B04000000FACA2D0037708B00

Дата підписання 17.01.2022 19:42:00

№20/22 від 17.01.2022
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2. Керівникам самостійних структурних підрозділів апарату 

Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити виконання 

Плану заходів, затвердженого п. 1 цього наказу, та про стан виконання 

інформувати Управління планово-фінансової діяльності, бухгалтерського 

обліку та звітності.  

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Голова  

Національного агентства  

з питань запобігання корупції                         Олександр НОВІКОВ 
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