Формування та реалізація антикорупційної політики в Україні
Засади антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) визначаються
Верховною Радою України.
Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить парламентські
слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та оприлюднює щорічну національну
доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
Антикорупційна стратегія розробляється Національним агентством на основі
аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої антикорупційної
стратегії.
Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної програми,
яка розробляється Національним агентством та затверджується Кабінетом Міністрів України.
Керівники державних органів несуть персональну відповідальність за
забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії.
Державна програма з виконання Антикорупційної стратегії підлягає щорічному
перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та
рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.
Антикорупційні програми приймаються в: Адміністрації Президента України,
Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України,
Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, інших
державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних,
Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, державних цільових
фондах - шляхом затвердження їх керівниками;
Апараті Ради національної безпеки і оборони України - шляхом затвердження
Секретарем Ради національної безпеки і оборони України;
Національному банку України - шляхом затвердження Правлінням банку;
Рахунковій палаті, Центральній виборчій комісії, Вищій раді правосуддя,
Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та
Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим - шляхом
затвердження їх рішеннями.
Антикорупційні програми підлягають погодженню Національним агентством.
Антикорупційні програми повинні передбачати:
визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у
відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та
державної антикорупційної програми;
оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх
породжують та умови, що їм сприяють;
заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх
виконання, строки та необхідні ресурси;
навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного
спрямування;
процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією
правопорушенням заходи.
Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі
громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:
1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції, Національному агентству, керівництву чи іншим
представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці
правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;

2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом
України "Про доступ до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо запобігання
корупції;
3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи
нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за
результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних
органів інформацію про врахування поданих пропозицій;
4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання
корупції;
5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення
законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;
6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних
тощо, з питань запобігання корупції;
7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;
8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання
корупції з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.
Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в
наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо
запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація
надається в порядку, встановленому законом.
Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають
надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування
повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів
місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розміщуються на
офіційних веб-сайтах відповідних органів невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів
до дня їх розгляду з метою прийняття.
Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого
самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення законопроектів та
проектів інших нормативно-правових актів, та оприлюднюють їх на своїх офіційних вебсайтах.
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