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Що ми знаємо про корупцію?

- вона скрізь і доволі вигідна

- боротися страшно і небезпечно

- боротися безглуздо і непрактично 

Але яка справжня ціна корупції?
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Ціна корупції в Україні
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Різниця між сталлю та золотом 

Що таке сталь? 

Чому більше

цінують золото? 

Будьте золотом! 4



Що ми можемо робити для 

боротьби з корупцією? 

ЧУТИ та БАЧИТИ це
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Вам допоможуть спеціалізовані ресурси
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сайт www.ti-ukraine.org

сайт http://corruptua.org/



Вам допоможуть спеціалізовані ресурси
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Фейсбук-профіль Центру Протидії Корупції

Фейсбук-профіль Антикорупційної школи ПРООН



Що ми можемо робити для 

боротьби з корупцією? 

ГОВОРИТИ  про це
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Спеціалізований сайт мережі 

громадських антикорупціонерів 

www.anticorruption.in.ua
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Спеціалізована карта корупції 

http://corruptua.org/map/
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Що ми можемо робити для 

боротьби з корупцією? 

ДУМАТИ та 

АНАЛІЗУВАТИ це
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Антикорупційна експертиза НПА

12

Мета антикоррупційної 
експертизи 

- виявлення й усунення 
корупціогенних факторів 
у нормативно-правових 
актах та проектах 
нормативно-правових 
актів. 



Основні корупціогенні фактори :
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1) неправильне визначення функцій, повноважень (обов’язків) і 
відповідальності певних суб’єктів (осіб, на яких поширюється дія 
Закону «Про запобігання корупції»):

1.1) визначення компетенції за формулою «має право»;
1.2) широта дискреційних повноважень;
1.3) надмірна свобода підзаконної нормотворчості;
1.4) відсутність відповідальності за правопорушення;

2) колізії і вади законодавчої техніки;
2.1) колізії;
2.2) корупціогенні вади законодавчої техніки;

3) прогалини в регулюванні:
3.1) прогалини в нормах матеріального права;
3.2) відсутність або недостатність контролю і прозорості;
3.3) відсутність або недостатність адміністративних і судових 

процедур;
3.4) відсутність або недостатність конкурсних (аукціонних) 

процедур;
4) неправильне визначення умов реалізації належного особі –
одержувачу публічних послуг права (необґрунтовані обтяження при 
його реалізації) або умов виконання обов’язку;
5) неправдиві цілі прийняття законопроекту. 

Більше інформації на сайті 

http://pravo.org.ua/protydiia-koruptsii.html



Що ми можемо робити для 

боротьби з корупцією? 
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ДІЯТИ, виходячи з 

можливостей нового 

антикорупційного 

та інформаційного 

законодавства України
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Просвітницькі дії
•навчання груп ризику

•підвищення    

професіоналізму 

активістів

•громадянська просвіта

Правові дії

•надання юридичних консультацій

•розробка нормативних актів

•участь в судових процесах

•стратегічна тяжба

Політичні дії

•переговори з урядовцями

•розміщення інформації в ЗМІ

•формування громадської думки

•засоби міжнародного тиску

Громадянські дії

•пікетування

•марші

•зовнішня агітація

•зустрічі в домівках

•голодування

•мистецькі акції

Основні способи захисту 

прав жертв корупції
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Ви можете: вимагати отримання послуг 

без корупції (поради на http://anticorruption.in.ua/instructions)
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Ви можете: запитувати всю потрібну Вам 

інфу через єдиний сайт https://dostup.pravda.com.ua/



Декларації 

нардепів на 

порталі Ради

Реєстр 

бенефіціарних

власників

Реєстр 

корупціонерів 

(фізичних та 

юридичних осіб)

Реєстр прав 

на нерухомість

Відкритий реєстр 

декларацій 

чиновників

Земельний 

кадастр

Реєстр 

транспортних 

засобів

Дані Вісника 

державних 

закупівель

Держателі реєстрів: 

Нацагентство, 

Мінюст, Держкомзем, 

ДАІ, Мінекономіки

Ви можете: шукати потрібну Вам інфо 

у відкритих реєстрах і базах даних

Можливості для громадян

1. Журналістські розслідування та громадські моніторинги

2. Власні програмні продукти та бази даних
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Ви можете: моніторити закупівлі вашого 

регіону через портал https://tender.me.gov.ua/

Громадський контроль у сфері державних закупівель 

(ст.9 Закону про здійснення державних закупівель)

«Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до 

інформації щодо державних закупівель...»

«Замовники і учасники процедур закупівель та Уповноважений  орган 

повинні сприяти залученню громадськості до здійснення контролю у 

сфері закупівель...»

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів мають право бути 

присутніми журналісти та уповноважені представники громадських 

об’єднань. Замовники зобов’язані забезпечити безперешкодний доступ 

журналістів та громадських об’єднань до розкриття пропозицій конкурсних 

торгів та право на фіксацію технічними засобами

https://tender.me.gov.ua/


Методологія моніторингу стилю життя  доступна 

на сайті http://anticorruption.in.ua/declarations

Ви можете: моніторити стиль життя 

Ваших високопосадовців
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Використання державного чи комунального майна або коштів у 
приватних інтересах

Вимагання, прохання, одержання подарунків для себе чи близьких 
осіб від юридичних або фізичних осіб

Спільна робота повʼязаних осіб

Отримання додаткових благ від людей / організацій, потенційно 
зацікавлених в рішеннях

Ви можете: моніторити прояви конфлікту 

інтересів службовців



Вам готові допомогти:
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Як знайти?

www.ti-ukraine.org

www.platforma-reform.org

http://anticorruption.in.ua/

http://antac.org.ua/

www.nashigroshi.org

www.chesno.org

Ваш партнер 

Transparency International Україна

Реанімаційний Пакет Реформ

Онлайн мережа громадських антикорупціонерів

Центр Протидії Корупції 

Проект «Наші Гроші»

Громадський рух “Чесно”

Вашими партнерами також є відділи (сектори) з питань запобігання і протидії 

корупції, утворені при всіх ЦОВВ та ОДА, а також новостворені Національне 

антикорупційне бюро та Національне агентство з питань запобігання корупції.

http://www.ti-ukraine.org/
http://www.platforma-reform.org/
http://anticorruption.in.ua/
http://antac.org.ua/
http://www.nashigroshi.org/
http://www.chesno.org/


Дякую за увагу!

Олексій Хмара, виконавчий директор 

Transparency International Ukraine

моб. +38(067)670-02-96 оф. +38(044)360-52-42

e-mail: khmara@ti-ukraine.org, 

www.ti-ukraine.org
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