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розроблено відповідно до:

 ЗУ “Про засади державної антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія)” на 

2014 - 2017 роки

 Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017 роки

 Стандартів, встановлених Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про корупції

 Рішення Ради Європейського Союзу  2007/845/JHA від 6 грудня 2007 року щодо 

співпраці між офісами з повернення активів у сфері розшуку та виявлення доходів 

від злочинів або іншого майна, пов’язаного із злочинами

 Директивою ЄС 2014/42/EU “Про замороження і конфіскацію знарядь і доходів від 

злочинів у Європейському Союзі” від 3 квітня 2014 року.

 Кращі світових практик та досвіду США, Франції, Нідерландів, Бельгії, Румунії.

Необхідність створення агентства із повернення активів є одним із 
основних критеріїв виконання Україною Плану дій з лібералізації 
візового режиму з ЄС.

Проект закону 



 Закріплює на законодавчому рівні  інституційний 
механізм розшуку активів, які підлягають арешту, їх 
повернення та управління арештованими активами

 Визначає правові засади організації та діяльності 
окремого незалежного органу, відповідального за 
провадження такої діяльності - Національного 
агентства України з питань розшуку та 
розпорядження активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів

Проект закону 

Забезпечує невідворотність покарання 
за кримінальні корупційні злочини – 

позбавляє можливості отримувати 
дохід від злочинно набутих активів



 компактне - 100 осіб
 із широкими 

повноваженнями
 гарантіями незалежності
 контрольними механізмами 

з боку фахівців та 
громадськості

 спеціально уповноважене 
на розшук та 
розпорядження 
кримінальними активами

АГЕНТСТВО / Модель

Управлін
ня

Пове
рнен

ня

Франція. Поєднання 3 функцій в одному 
органі



АГЕНТСТВО / Модель
є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом

забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері 
виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у 
кримінальному провадженні, та/або розпорядження активами, на 
які накладено арешт або які конфісковано  у кримінальному 
провадженні

є підзвітним перед Верховною Радою України,  підконтрольним та 
відповідальним перед Кабінетом Міністрів України.

утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції 
України, цього та інших законів України



1. Призначення  Голови Агентства з числа найкращих кандидатів, обраних під 
час прозорої, змагальної  процедури спеціально призначеною 
конкурсною комісією;

2. Обмежений і чітко визначений у Законі перелік підстав для звільнення 
Голови Агентства;

3. Законодавчо закріплені умови оплати праці, які повинні забезпечити 
комплектування Агентства висококваліфікованими кадрами;

4. Широкі повноваження Агентства щодо отримання інформації про активи, 
доступу до інформаційних ресурсів, забезпечені відповідними обв'язками 
органі влади

5. Незалежний фаховий та громадський контроль за діяльністю Агентства, 
прозорість та підзвітність його роботи.

 
Керівник Агентства обиратиметься комісією з числа суспільних 
авторитетів (3 особи, які обиратимуться парламентом), а також 
професійних фахівців, які представлятимуть головних учасників 
відносин, пов'язаних із розшуком та конфіскацією активів: 
Генеральну прокуратуру, Національне антикорупційне бюро, 
Міністерство юстиції, Держфінмоніторинг, Мінфін.

АГЕНТСТВО / Гарантії 
незалежності



АГЕНТСТВО / Структура

Центральний апарат – до 100 
осіб

В тому числі - відряджені фахівці 
з інших державних органів: 
Прокуратури, Національного 

антикорупційного бюро, 
Держфінмону, МВС, Міністерства 

фінансів

В тому числі -  територіальні 
управління



 Принцип самоокупності 
 Державний бюджет
 Спеціальний фонд
 Міжнародна технічна допомога

АГЕНТСТВО / Фінансування



АГЕНТСТВО / Функції

Виявлення 
та розшук

Оцінка активів, 
одержаних 

злочинним шляхом

облік та
 розпорядження 
активами, на які 

накладено арешт у 
кримінальному 
провадженні 

ведення Єдиного 
державного реєстру 

активів, здобутих 
злочинним шляхом

співробітництва із 
органами іноземних 

держав



АГЕНТСТВО / Управління 
активами
Національне агентство здійснює розпорядження активами, на 
які накладено арешт у кримінальному провадженні із 
встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися 
такими активами, сума або вартість яких дорівнює або 
перевищує 200 розмірів мінімальних заробітних плат:

Рішення про передачу для реалізації або технологічної 
переробки активів вартістю понад 10 тисяч розмірів 
мінімальних заробітних плат погоджується спеціально 
створеною при Національному агентстві міжвідомчою 
комісією з питань реалізації активів.

грошовими 
коштами 

банківським
и металами

рухомим та 
нерухомим 

майном

цінними 
паперами

майновими 
та іншими 
правами



Надходження перераховуються до спеціального фонду Державного 
бюджету України та спрямовуються на:
• відшкодування витрат, пов'язаних із розпорядження активами;
• забезпечення підвищення ефективності кримінального судочинства, 

зокрема, проведення негласних слідчих дій, забезпечення безпеки осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві, заохочення та захист 
осіб, які повідомляють про факти корупційних правопорушень

АГЕНТСТВО / Надходження
1. %, нараховані як плата за користування банками коштами або 

банківськими металами, розміщеними на вкладних (депозитних) 
рахунках Агентства

2. доходи від використання активів, переданих в управління
3. 25% коштів, одержаних від реалізації або технологічної переробки 

арештованих активів, які підлягають конфіскації або спеціальній 
конфіскації

Агентство є головним розпорядником 
коштів, що надходять до спеціального 
фонду Державного бюджету України від  
розпорядження активами.



Агентство формує та веде Єдиний державний реєстр активів, на які 
накладено арешт у кримінальному провадженні

АГЕНТСТВО / Реєстр активів

 активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні; 
 сума коштів, опис, характеристики та оціночну вартість активів;
 орган, слідчий якого розслідує відповідний злочин, ПІБ слідчого; 
 суд, який або слідчий суддя якого постановив ухвалу про арешт 
 прокуратуру, прокурор якої скасував арешт майна, ПІБ прокурора; 
 суд, в якому здійснюється судовий розгляд у відповідному кримінальному 

провадженні;
 номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань; 
 дані щодо особи підозрюваного, обвинуваченого;
 судове рішення про конфіскацію або спеціальну конфіскацію активів
 рішення іноземних компетентних органів щодо накладення арешту та конфіскації 

активів в Україні, стан їх виконання;
 рішення компетентних органів України щодо накладення арешту та конфіскації 

активів за кордоном, стан їх виконання;
 міжнародні угоди щодо розподілу та повернення активів до України.



АГЕНТСТВО / Контроль
Щороку проводиться незалежна оцінка (аудит) ефективності 
діяльності Національного агентства.

Оцінку (аудит) проводить комісія зовнішнього контролю у складі 
трьох членів від Президента, ВР та Кабміну.

Громадський контроль за діяльністю Національного агентства 
забезпечується через Громадську раду, яка утворюється та 
формується Головою Агентства з 9 осіб на підставі результатів 
конкурсу. 

Щорічно Агентство звітує про: 

• вартість активів, які виявлені, на які накладено арешт
• доходи отримані від розпорядження активами та 

видатки
• надходження до спеціального фонду Державного 

бюджету
• результати звернень до суду із позовами 



АГЕНТСТВО / Вимоги до Голови

Громадянин України з вищою юридичною освітою, 5-тирічним 
стажем роботи у галузі права, 3-річним досвідом роботи на 
керівних посадах в органах влади, установах, організаціях, у 
тому числі за кордоном, або міжнародних організаціях, зі 
знанням державної мови
Призначається на посаду строком на 5 років

Проходить спецперевірку та 
оприлюднює декларацію

Призначається Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-
міністра України, який вносить для призначення  на посаду 
кандидата, відібраного за результатами конкурсної процедури 
відповідно до проекту закону



АГЕНТСТВО / Конкурсна 
комісія
Верховна РадаВерховна Рада

По 1 особі, визначеній:

 

По 1 особі, визначеній:

 

• Генеральним прокурором
• Директором Національного антикорупційного 

бюро
• Міністром юстиції України
• Головою центрального органу виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері 
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансуванню тероризму та фінансуванню 
розповсюдження зброї масового знищення;

• Міністром фінансів України.

Склад конкурсної комісії 
затверджується Кабінетом Міністрів 
України 



АГЕНТСТВО / Конкурс
 Тривалість: 15 днів
 Засідання конкурсної комісії відкриті для журналістів
 Секретаріатом Кабміну забезпечується відео- та аудіофіксація і 

трансляція у режимі реального часу 
 Тестування кандидатів за допомогою визначеної конкурсною комісією 

автоматизованої системи
 Співбесіди з відібраними кандидатами 
 Оприлюднення на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України 

інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, були 
відібрані за результатами тестування, та про кандидата, відібраного 
конкурсною комісією для призначення на посаду Голови Національного 
агентства

Рішення вважається прийнятим, якщо за 
нього на засіданні конкурсної комісії 
проголосували не менше 6 членів 
конкурсної комісії.



Дякую за увагу!
Питання?

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ 
УКРАЇНИ
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