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ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності громадської організації «Всеукраїнський центр
протидії корупції та сприяння правоохоронним органам
«Антикорупційна ініціатива» протягом року до дня подання заяви
Громадська організація «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння
правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива» (далі - ГО ВЦПКСПО
«Антикорупційна ініціатива») створено 11 січня 2012 року, з метою реалізації
законних інтересів її членів у розробці та впровадженні на державному рівні
національної антикорупційної політики шляхом залучення громадськості до участі у
законотворчому процесі, встановлені громадського контролю за дотриманням
Конституції та законів України посадовими особами органів державної влади,
місцевого самоврядування, правоохоронних органів та судів, а також сприяння їх
діяльності в запобіганні та протидії корупційним правопорушенням. Організація
має відокремлені підрозділи у всіх областях України.
Діяльність Організації спрямована на надання правоохоронним органам
об’єктивної інформації щодо вчинення корупційних правопорушень, згуртовує
зусилля держави та громадянського суспільства з проблем протидії корупції, а тому
зустрічає підтримку населення.
'
У 2018-2019 роках силами членів Правління було організовано ретельну
обробку інформації за фактами корупції, що надходила від громадян, з метою
своєчасного прийняття рішення щодо її реалізації через можливості
правоохоронних органів.
Так, протягом 2018-2019 років до Організації надійшло більше 100 звернень
громадян. У ході розгляду звернень, їм надавалася юридична оцінка, після чого за
фактами протиправної корупційної діяльності до правоохоронних та інші
державних органів направлялася письмова інформація у порядку ст. 21 Закону
України «Про запобігання корупції». За результатами розгляду звернень громадян
було підготовлено та направлено до правоохоронних органів (СБ України,
Національної поліції, НАБУ, прокуратури) відповідні інформування.
Представниками Центру неодноразово взято участь у проведенні круглих
столів, форумів та семінарів, провідною темою яких були визначені питання:
причини та передумови виникнення корупції; шляхи боротьби з корупцією на
всеукраїнському та місцевому рівнях та форми громадського контролю, взаємодія

громадськості та органів державної влади для ефективної боротьби з корупцією.
Зокрема на тему «Захист та відновлення прав внутрішньо переміщених осіб:
міжнародні стандарти та національний досвід»; другій міжнародній конференції на
тему «Урядування в секторі безпеки і оборони: роль демократичних інституцій і
кращі міжнародні практики»; громадських обговореннях проекту антикорупційного
скорингу «Громадська антикорупційна експертиза результатів державних тендерів в
Україні»; конференції «Солідарність проти корупції: Антикорупційна діяльність
профспілок: найкращі практики, досвід та перспективи»; міжвідомчому науковопрактичному семінарі "Боротьба з організованою злочинністю: Актуальні проблеми
та шляхи вирішення в умовах реформування правоохоронних органів".
Відповідні заходи проводилась в різних регіонах України за підтримки
міських та обласних адміністрацій та за участі представників правоохоронних
органів й громадських організацій.
Також, діяльність Центру активно здійснюється у напрямку розширення
співробітництва з керівництвом громадських рухів, організацій антикорупційної та
правозахисної спрямованості, представниками центральних і регіональних органів
влади та управління. Наразі Центр співпрацює з
Державним університетом
інфраструктури та технологій, Міжнародним науково-технічним університетом ім.
академіка Ю.Бугая, Університетом державної фіскальної служби України,
Київською державною академією водного транспорту ім. гетьмана Петра
Конашевича-Сагайдачного,
Асоціацією
«Український
правовий
альянс»,
Всеукраїнською Асоціацією автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД),
громадською організацією “Ветерани військової контррозвідки України”,
друкованим ЗМІ “Сматрітек”, метою яких є поєднання спільних зусиль у сфері
запобігання та протидії корупції.
Представники Центру входять до складу Громадських рад при МВС України,
ДФС України, органів місцевого самоврядування м. Києва, а також Громадських рад
при Київській, Миколаївській, Вінницькій, Житомирській та Полтавській ОДА.
У ході здійснення інформаційно-просвітницької кампанії, що спрямована на
підвищення правової обізнаності молоді та спільної діяльності у сфері запобігання
та протидії корупції представниками Організації було проведено низку лекцій на
тему боротьби з корупцією зі студентами декількох ВУЗів м. Києва.
З тією ж метою на сайті ГО та на сторінці в соціальній мережі Фейсбук
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