ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ
АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
Метою державної антикорупційної політики є створення в
Україні ефективної загальнодержавної системи запобігання та
протидії корупції.
Перелік законодавчих та нормативно-правових актів у сфері
протидії корупції:
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Закон України «Про засади державної антикорупційної політики
в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки»
від 14.10.2014 № 1699-VII
Постанова КМУ від 29.04.2015 № 265 «Про затвердження
Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2015-2017 роки»
Закон України «Про Державне бюро розслідувань» від 12.11.2015
№ 794-VIII
Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України»
від 14.10.2014 № 1698-VII
Указ Президента України від 16.04.2015 № 217/2015 «Про
утворення Національного антикорупційного бюро України»
Закон України «Про Національне агентство України з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів» від 10.11.2015 № 772-VIII
Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014
№ 1700-VII
Постанова КМУ від 18.03.2015 № 118 «Про утворення
Національного агентства з питань запобігання корупції»
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів
юридичних осіб та публічних діячів» від 14.10.2014 № 1701-VIІ
Указ Президента України від 14.10.2014 № 808/2014 «Про
Національну раду з питань антикорупційної політики»
Закон України «Про очищення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII
Постанова КМУ від 25.03.2015 № 171 «Про затвердження Порядку
проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують
на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним
корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України»
Постанова КМУ від 04.12.2013 № 949 «Про затвердження
Положення про Урядового уповноваженого з питань
антикорупційної політики»

ПОВНОВАЖЕННЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
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У складі конкурсної комісії бере участь у відборі кандидатів на посади
членів Національного агентства з питань запобігання корупції.
Надсилає до державних органів запити про перевірку відомостей щодо
претендентів на посади, на які призначає (обирає) Президент України, ВРУ
або КМУ, та узагальнює отриману інформацію.
Організовує проведення спеціальної перевірки у новостворених
державних органах, до моменту утворення у такому новоствореному
органі відповідального за це структурного підрозділу.
Проводить в державних органах перевірки стану дотримання вимог Закону
України «Про державну службу».
Взаємодіє з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.
Забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових
осіб місцевого самоврядування з питань з питань запобігання і протидії
проявам корупції.

Зокрема, протягом 2010-2015 років Нацдержслужбою було забезпечено
підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції
171923 державних службовця та посадові особи місцевого самоврядування
(у 2010 році – 1520 слухачів, у 2011 році – 20395 слухачів, у 2012 році – 40436
слухачів, у 2013 році – 67992 слухача, у 2014 році – 20612 слухачів та у 2015
році – 20968 слухачів).
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СПЕЦІАЛЬНО УПОВНОВАЖЕНІ СУБ’ЄКТИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

СТАН КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
На сьогоднішній день індекс сприйняття корупції України становить
27 балів із 100 можливих.
У світовому рейтингу посідає 130 місце із 168 позицій, йдеться у звіті
Transparency International.
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Сусідами України в антикорупційному індексі є Іран, Камерун, Непал,
Нікарагуа і Парагвай. Найбільш корупційними країнами світу є Північна
Корея і Сомалі з 8 балами.
Трійкою лідерів у відомому світовому антикорупційному рейтингу CPI
2015 року є Данія, Фінляндія і Швеція з 91, 90 і 89 балами відповідно.
Світовий рейтинг

#1 Данія

#10 Німеччина

#16 Австрія
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Крім того, за результатами проведеного у листопаді 2015 року дослідження
Transparency International найбільш корумпованими в Україні є:
 освіта;
 медицина;
 система приватизації землі;
 оформлення закордонних паспортів;
 житлово-комунальна сфера;
 суди та правоохоронні органи;
 податкова сфера;
 митниця.














Державне бюро розслідувань
(ДБР)

 правоохоронна діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття
та розслідування злочинів.

Національне антикорупційне
бюро України (НАБУ)

 оперативно-розшукові заходи;
 досудове розслідування;
 перевірка на доброчесність осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування;
 розшук та арешт коштів та іншого майна.

Прокуратура України

 підтримання державного обвинувачення в суді;
 нагляд за додержанням законів.

Спеціалізована антикорупційна
прокуратура

 нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової
діяльності досудового розслідування НАБУ;
 підтримання державного обвинувачення у відповідних провадженнях;
 представництво інтересів громадянина або держави в суді.

Національне агентство України
з питань виявлення, розшуку
та управління активами,
одержаними від корупційних
та інших злочинів

 формування та реалізація державної політики у сфері виявлення та розшуку активів;
 формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт
у кримінальному провадженні;
 участь у забезпеченні представництва прав та інтересів України у закордонних юрисдикційних органах у справах, пов’язаних з поверненням в Україну активів, одержаних
від корупційних та інших злочинів.

Національна поліція України

 розслідування дрібних корупційних злочинів, не віднесених до підслідності НАБУ чи
ДБР, та корупційних адміністративних правопорушень;
 ведення бази (банків) даних стосовно зареєстрованих кримінальних та адміністративних корупційних правопорушень.

Служба безпеки України (СБУ)

 попередження, виявлення, припинення та розкриття корупції та організованої
злочинної діяльності.

Національне агентство з питань
запобігання корупції (НАЗК)







Національна рада з питань
антикорупційної політики

 підготовка та подання Президентові України пропозицій щодо формування та
реалізації державної антикорупційної політики;
 аналіз стану запобігання і протидії корупції в Україні.

Комітет Верховної Ради України
з питань запобігання і протидії
корупції

 антикорупційна експертиза законопроектів;
 правове регулювання діяльності НАБУ та НАЗК;
 правове регулювання діяльності інших органів у сфері запобігання та протидії
корупції.

Міністерство юстиції України
(Мін’юст)

 антикорупційна експертиза нормативно-правових актів;
 проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
 формування та ведення Єдиного державного реєстру люстрованих осіб.

Урядовий уповноважений
з питань антикорупційної
політики

 формування та забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в
органах виконавчої влади.

формування та реалізація антикорупційної політики;
аналіз стану запобігання та протидії корупції в Україні;
розроблення проектів Антикорупційної стратегії;
контроль та перевірка декларацій;
ведення Єдиного державного реєстру декларацій та Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 затвердження правил етичної поведінки;
 організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із
запобіганням корупції.

