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Збірник містить матеріали науково-практичного семінару, в якому взяли 
участь науковці, викладачі та здобувачі вищих навчальних закладів та науко-
вих установ України і зарубіжжя, а також фахівці-практики правоохоронних 
органів, працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, 
представники громадських організацій. Тематика публікацій охоплює актуа-
льні питання протидії корупції. 

Матеріали семінару можуть бути використані в науково-дослідній робо-
ті та навчальному процесі спеціалізованих ВНЗ, а також у законотворчості та 
правоохоронній діяльності. 
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ваної реалізації зарубіжних стратегій протидії корупції необхідно вивчати. 
Цей досвід неможливо і навіть небезпечно копіювати в нашій країні, тому що 
антикорупційні стратегії завжди реалізуються в умовах дії багатьох різнома-
нітних чинників розвитку тих чи інших країн, які в інших країнах можуть ді-
яти інакше або не працювати зовсім. Але успішний антикорупційний досвід 
зарубіжних країн показує, яких помилок не слід припускатись і в яких умо-
вах які антикорупційні заходи стають більш ефективними. Облік такого за-
рубіжного досвіду, включаючи й рекомендації ГРЕКО, може дозволити на-
шій країні істотно знизити рівень корупції в усіх сферах діяльності за істори-
чно короткий період часу. Але для цього необхідна не лише політична воля, а 
й цілеспрямована, довгострокова спільна робота коаліції органів влади, при-
ватного бізнесу, некомерційних організацій та громадян. Від цієї коаліції, як 
показує світовий досвід, будуть вимагатися постійні зусилля з моніторингу 
модифікацій корупції і на його основі настільки ж постійні зусилля щодо ви-
рішення цієї складної і самовідтворювальної соціальної проблеми. 
_____________________ 
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РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОФІЛАКТИЦІ  

КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ В УКРАЇНІ 
 

Для України є важливими питаннями побудова правової держави, за-
хист прав громадян, протидія корупції, злочинам, правопорушенням. Але, на 
жаль, недовіра громадян до правоохоронних, контролюючих, судових держа-
вних органів досягла критичного рівня. За даними Інституту соціології НАН 
України (2012 р.), серед опитаних громадян недовіра міліції складає 66,5 %, 
прокуратурі – 64,7 %, судам – 66,2 %. Більшість громадян не звертаються до 
міліції (90,4 %), суду (91,9 %), прокуратури (96,3 %). Решта звертались, але 
допомоги не отримали: до міліції – 7,1 %, прокуратури – 2,1 %, суду – 4,7 %; 
звертались та отримали допомогу – 2,2 %, 1,2 %, 3,0 % відповідно. Опиту-
вання, проведене фондом «Демократичні ініціативи» та соціологічною служ-
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бою Центру Разумкова фіксує негативну оцінку діяльності правоохоронної 
системи України: діяльність міліції негативно оцінили 64 %; діяльність про-
куратури – 64 %; діяльність судів – 69 %. З іншого боку, частина громадян 
(19 %) ставиться до самосуду як до єдиного способу здійснення правосуддя, 
значна частина (35 %) вважає самосуд в окремих випадках виправданим, а 
38 % – неприпустимим. У такій складній ситуації на території України акти-
візується діяльність, розвиток правозахисних організацій, рухів, які разом зі 
спеціалізованими державними організаціями, а іноді незалежно надають до-
помогу фізичним та юридичним особам (незалежно від форм власності, в то-
му числі державним, комунальним), яку не в змозі надати державні структу-
ри. Довіра до недержавних громадських організацій (НГО) з боку громадян, 
юридичних осіб з кожним роком зростає, часто з повідомленням про злочин 
або правопорушення громадяни звертаються в першу чергу до правозахисної 
громадської організації. Вплив громадських організацій в питаннях побудови 
правової держави, захисту прав громадян, протидії корупції, злочинам, пра-
вопорушенням менш значний, ніж у державних установ, але згідно з п. 3 ст. 3 
ЗУ «Про громадські об’єднання» держава не має право втручатися у діяль-
ність громадських організацій, тобто, на відміну від владних структур, НГО 
має більшу незалежність при виборі дій, способів для виконання своїх право-
захисних функцій. Чинним законодавством України передбачена можливість 
громадських організацій здійснювати громадський контроль, вплив на  реалі-
зацію державної політики у сфері захисту прав людини, протидії корупції, 
злочинам, правопорушенням. Так, згідно зі ст. 38 Конституції України гро-
мадяни мають право брати участь в управлінні державними справами; вихо-
дячи зі ст.ст. 5, 18, 28 ЗУ "Про засади запобігання і протидії корупції" гро-
мадські організації є суб'єктами, які беруть участь у запобіганні, виявленні, 
здійсненні заходів щодо припинення корупційних правопорушень, здійсненні 
громадського контролю за виконанням законів у сфері запобігання і протидії 
корупції. Суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення є поса-
дові, службові особи державних, колективних чи приватних підприємств, 
установ, організацій, тобто з метою виконання вищезгаданого закону НГО 
мають право вживати заходів щодо запобігання, виявлення, припинення ко-
рупційних правопорушень на підприємствах, в установах чи організаціях не-
залежно від форм власності та підпорядкування. Виходячи зі ст. 6 КпАП 
України громадські організації розробляють і здійснюють заходи, спрямовані 
на запобігання адміністративним правопорушенням, виявлення й усунення 
причин та умов, які сприяють їх вчиненню, на виховання громадян у дусі ви-
сокої свідомості і дисципліни, суворого додержання законів України. Згідно 
зі ст. 6 ЗУ «Про міліцію» вони зобов'язані сприяти міліції в охороні громад-
ського порядку і боротьбі із злочинністю, а при виявленні кримінальних пра-
вопорушень, виходячи з норм ст. 60 КПК України, повинні звернутися із зая-
вою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу держав-
ної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування. Правозахисні 
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громадські організації не тільки мають право, а навіть повинні проводити за-
ходи щодо протидії корупції, охорони громадської безпеки, громадського 
порядку, боротьби із злочинністю, взаємодіючи з цих питань з територіаль-
ними органами відповідних міністерств, центральних та місцевих органів ви-
конавчої влади, більш того, мають право здійснювати громадський (цивіль-
ний) контроль за діяльністю правоохоронних органів та воєнних організацій 
відповідно до ст.ст. 6, 19 ЗУ «Про демократичний цивільний контроль над 
Воєнною організацією і правоохоронними органами держави». Також слід 
зазначити, що чинним законодавством України передбачена можливість дос-
тупу до соціально важливої публічної інформації, що безпосередньо сприяє 
діяльності правозахисних НГО. Так,  згідно із  ЗУ «Про доступ до публічної 
інформації», роз’ясненням Міністерства юстиції України «Право на доступ 
до інформації як елемент правового статусу особи» від 03.05.2012, під публі-
чною інформацією мається на увазі відображена та задокументована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або 
створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'яз-
ків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні 
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, 
визначених цим Законом. Відповідно до п. 4 ст. 13 ЗУ “Про доступ до публі-
чної інформації” усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-
правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо до-
ступу до інформації мають керуватися цим Законом. Також слід зазначити, 
що виходячи з Конституції України (ч. 2 ст. 32, ч. 2 ст. 34), Закону України 
«Про доступ до публічної інформації» (ч. 2, 5, 7 ст. 6, ч. 2 ст. 7, ч. 3 ст. 10); 
Закону України «Про інформацію» (ч. 2 ст. 11); Закону України «Про захист 
персональних даних» (ч. 3 ст. 5, ч. 2 ст. 14); Земельного кодексу України (п. 
«й» ст. 9, п. «і» ст. 12), рішення органу місцевого самоврядування або органу 
виконавчої влади про передачу/надання земельної ділянки або про будь-яке 
інше розпорядження землями, іншим майном державної чи комунальної вла-
сності не може бути обмежено в доступі. Інформація про фізичну особу, яка 
міститься в такому рішенні та стосується розпорядження цим майном, не є 
конфіденційною. Доступ до такої інформації є санкціонованим законом і не 
потребує згоди особи. Також слід зазначити, що ст. 6 ЗУ «Про інформацію», 
ст. 17 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» передбачено здійснення гро-
мадського контролю за забезпеченням органами державної влади доступу до 
інформації. 

Окремо слід зупинитися на правових засадах інститутів громадянсько-
го суспільства, які надають НГО право стати учасниками здійснення держав-
ної політики в різних сферах та бути громадськими контролерами за її реалі-
зацією. По суті, законами України та підзаконними актами запроваджено 
правові механізми реалізації конституційного права громадян на участь в 
управлінні державними справами, що передбачено ст. 38 Конституції Украї-
ни, шляхом проведення громадської експертизи діяльності органів виконав-
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чої влади, оцінки ефективності діяльності будь-якого органу виконавчої вла-
ди України з наданням зауважень, рекомендацій; безпосереднього прийняття 
участі у державній регуляторній політиці; проведення громадських антико-
рупційних експертиз, нормативно-правових актів. Так, виходячи з норм ст. 6 
ЗУ «Про засади державної регуляторної політики  у сфері господарської дія-
льності», громадські організації мають право на участь у державній регуля-
торній політиці шляхом надання до  регуляторних органів пропозицій; при-
йняття участі  у розробці проектів; надання зауважень та пропозицій щодо 
оприлюднених  проектів; взяття участі у відкритих обговореннях; залучення 
до підготовки аналізів регуляторного  впливу; самостійної підготовки  аналі-
зу  регуляторного  впливу; одержання від регуляторних органів  інформації  
щодо   їх регуляторної діяльності. Згідно з п. 7 ст. 15 ЗУ "Про засади запобі-
гання і протидії корупції" за ініціативою громадських об’єднань проводитися 
громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та 
проектів нормативно-правових актів. Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 976 від 5 листопада 2008 «Про затвердження Порядку сприяння прове-
денню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» НГО 
надана можливість не тільки оцінювати діяльність органів влади, а й вплива-
ти на їхню політику або її виконання; органи виконавчої влади повинні розг-
лядати висновки громадської експертизи за участю авторів та враховувати 
результати експертизи у своїй діяльності. На жаль, хоча зазначені норми є 
найбільш продуктивними при здійсненні правозахисної діяльності НГО, але 
рідко використовуються з причин відсутності вузькопрофільних спеціалістів 
(частіше юристів) в більшості правозахисних громадських організаціях. 

 
 
Тимошенко Вадим Володимирович, 
начальник відділу боротьби  
з корупцією УБОЗ ГУ МВС  
України в Запорізькій області  

 
ПРОБЛЕМИ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ЗА АДМІНІСТРАТИВНІ КОРУПЦІЙНІ 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 

 
 1. Боротьба з корупцією „Адміністративний аспект”. 
 Основною проблемою застосування нового антикорупційного законо-
давства є невідповідність вимог, які поширюються на суб’єктів відповідаль-
ності за вчинення корупційних правопорушень, передбачених Законом Укра-
їни „Про засади запобігання і протидії корупції” та статтями Кодексу Украї-
ни „Про адміністративні правопорушення”.  
 Стаття 6 Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції” 
визначає перелік обмежень щодо використання службового становища, а саме:  
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Відкриття науково-практичного семінару ректором університету  
доктором юридичних наук, професором Алфьоровим С.М. 

Зліва направо: начальник відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії коруп-
ції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопо-
рушення прокуратури Дніпропетровської області Кравченко В.В., к.ю.н. Березняк В.С. 

(ДДУВС), ректор університету д.ю.н., професор, заслужений юрист України Алфьоров 
С.М., суддя Апеляційного суду Дніпропетровської області Коваленко В.Д., завідувач сек-
тору з питань запобігання та виявлення корупції Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації Личкатий А.А., провідний науковий співробітник Міжвідомчого науково-
дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національ-
ної безпеки і оборони України, к.ю.н., с.н.с. Кузьмін С.А., к.ю.н., доцент Примаченко В.Ф. 

(ДДУВС). 
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Зліва направо: в.о. начальника відділу кадрового забезпечення Лисач Ю.Г. (ДДУВС), оперуповно-
важений в ОВС УВБ в Дніпропетровській області ДВБ МВС України Малий І.І., заступник нача-
льника УВБ в Дніпропетровській області ДВБ МВС України Сур О.В., проректор з кадрового за-
безпечення та міжнародних зв’язків Гаврик С.Ю. (ДДУВС), старший інспектор відділу інспекції 
з особового складу УКЗ УМВС України в Полтавській області Лебедь А.В., оперуповноважений 
УДСБЕЗ УМВС України в Полтавській області Юріхов Є.М., оперуповноважений з особливо 

важливих справ відділу боротьби  з корупцією УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській обла-
сті Кузьменко О.М., професор кафедри права та європейської інтеграції Дніпропетровського 
регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління 
при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор Баштанник В.В. 

Зліва направо: старший викладач кафедри адміністративного права та адміністративної дія-
льності ОВС Репан М.І. (ДДУВС), старший оперуповноважений з особливо важливих справ Го-
ловного управління Міндоходів у Дніпропетровській області Хороших П.В., заступник начальника 
відділу кадрової роботи та державної служби Головного управління юстиції у Дніпропетровсь-
кій області Тищенко А.В., заступник начальника відділу представництва інтересів в судах та 
міжнародного співробітництва Головного управління юстиції у Дніпропетровській області Бе-

стаєв І.Л., голова Антикорупційної правозахисної Ради (м. Дніпропетровськ) Снісар О.М. 
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Представники громадських організацій: Криворізький міський комітет по боротьбі з ко-
рупцією і порушенням прав громадян (к.ю.н., доцент Косяк О.В.); Комітет по боротьбі з 
корупцією і порушенням прав громадян в м. Дніпропетровську (Кошулько С.С., Проце-

вич С.О., Алєксєєв В.С., Лапа В.В.) 
 
 

 
 

Курсанти, студенти та слухачі Дніпропетровського державного  
університету внутрішніх справ 
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