
Додаток З

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства

1. Назва ІГС - Громадська організація Всеукраїнський центр протидії 
корупції та сприяння правоохоронним органам “Антикорупційна ініціатива”.

2. Скорочена назва ІГС - ВЦПКСПО “Антикорупційна ініціатива”.
3. Адреса, контакти — 04071, Україна, м. Київ, пров. Ярославський, 

6.7/9, офіс 7; тел. 044-379-17-40; info@anticorruption.com.ua
4. Мета та напрями діяльності: реалізація законних інтересів членів 

організації у розробці та впровадженні на державному рівні національної 
антикорупційної політики шляхом залучення громадськості до участі у 
законотворчому процесі, встановленні громадського контролю за дотриманням 
Конституції та законів України посадовими особами органів державної влади, 
місцевого самоврядування, правоохоронних органів та судів, а також сприяння 
їх діяльності у запобіганні та протидії корупційним правопорушенням. Крім 
цього, Центр здійснює незалежні наукові дослідження щодо специфіки проявів 
корупції в Україні, а також на основі позитивного досвіду виробляє пропозиції 
щодо створення дієвої системи запобігання корупції в державі.

5. Представники організації участі в консультативно-дорадчих органах 
при ОВВ до цього часу не брали.

6. Результати роботи, проведені заходи, програми та проекти, реалізовані 
протягом звітного періоду (назва проекту, мета, партнери, учасники, кінцевий 
результат), подання, пропозиції Центру з питань формування державної 
політики у сфері запобігання та протидії корупції.

ГО ВЦПКСПО «Антикорупційна ініціатива» (надалі - Центр) було 
створено 11 січня 2012 року; організація зареєстрована в Подільському районі 
м.Києва та має свої відокремлені підрозділи у всіх областях України, що 
підтверджує її Всеукраїнський статус. За останні роки Центр активно поширює 
в суспільстві ідеї протидії корупції, приймає участь в обговоренні методів 
протидії корупції, в тому числі в ЗМІ; у 2014 році відкрита «Гаряча» лінія 
звернень громадян щодо корупційних проявів державних службовців та 
правоохоронців. Протягом 2014-2015р.р. громадською організацією отримано 
88 заяв та повідомлень про факти корупції. Серед них розглянуто та вирішено у 
встановленому порядку 7 звернень щодо корупційних діянь у Подільському 
районі м. Києва.

Так, у квітні та червні 2014 року на телефон «Гарячої лінії» надійшли 
повідомлення громадян щодо збору директорами двох середніх шкіл 
Подільського району м. Києва грошових коштів, начебто необхідних для потреб 
школи. За результатами розгляду було поінформовано Подільську районну 
прокуратуру.
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У вересні 2014 року до Центру звернувся бізнесмен, з якого вимагали 
хабар в виконавчій службі Подільського району за невчинення певних дій 
стосовно нього. Поінформовано Головне управління СБУ у м. Києві та 
Київській області.

У січні 2015 року з аналогічним зверненням, тільки стосовно 
податківців, зверталися дві юридичні особи, яким надані рекомендації щодо їх 
дій та контакти оперативних співробітників СБ України для можливого 
документування злочину.

У квітні 2015 року отримано заяву щодо вимагання хабара у сумі 1300 
у.о. лікарем одної з лікарень Подільського району м. Києва. За результатами 
розгляду поінформовано Головне управління СБУ у м. Києві та Київській 
області. Хабарника затримано під час передачі грошей.

Силами членів Правління організовано ретельну обробку інформації, що 
надходила від громадян, з метою своєчасного прийняття рішення щодо її 
реалізації через можливості правоохоронних органів та повідомлення про це 
заявника, при розгляді звернень юристами Центру надаються консультації щодо 
подальших шляхів реалізації інформації через відповідні контролюючі та 
правоохоронні органи.

З метою посиленая співпраці з правоохоронними та державними 
органами з питань надання допомоги у виконанні завдань боротьби з корупцією 
та усунення передумов до її виникнення, в 2014-2015 роках організацією 
направлено інформувань: до СБ України -  9; до органів Прокуратури -16; 
МВС-3; в судові органи -  1; податкову службу -2; міграційну службу-1; до 
міських державних органів -7; НАБУ — 1. Отримано лист-подяку з 
Благодійного фонду підтримки військової медицини за отримані гроші (54 
тис.грн.) на ліки бійців АТО.

Члени відокремлених підрозділів організації увійшли до складу 
Громадських рад при Гінницькій, Миколаївській, Полтавській ОДА та 
Бердичівській РДА, де приймають активну участь у правоохоронній діяльності 
по викоріненню корупції в регіонах (проведення семінарів, нарад, круглих 
столів, надання пропозицій до Комплексної програми боротьби з корупцією в 
зазначених регіонах).

З метою розвитку інформаційно-аналітичної складової діяльності 
Центру, розширення зв'язків і можливостей організації, була налагоджена 
робота з популяризації сайту Центру, в соціальних мережах РасеЬоок та 
“Контакті” висвітлюютьо іктуальні статті та відеосюжети, в обговоренні яких 
приймають участь широкі ;ерстви населення.

Окремо слід зазначити про проведені зустрічі членів Правління Центру з 
начальником Управління з питань правоохоронної роботи та запобігання 
корупції, Департаменту суспільних комунікацій Київської міської державної 
адміністрації, в ході яких обговорювалися питання участі у виконанні Міської 
цільової програми протщГ га запобігання корупції в м.Києві на 2013-2016 роки 
«Свідома громадськість добропорядна влада», входження організації до 
Громадської ради при К ЛДА та Антикорупційній раді при Київському 
міському голові (рішення і д 27.02.2015р.)

Крім того, членами організації прийш. о участь:



- у записі телепрограми «Економічне коло», на якій обговорювалися 
питання боротьби з корупцією в державі;

- в прямому ефірі телепрограми «Фінансова Україна» на каналі БТБ, на 
якій обговорювалися питання поняття такого явища як корупція, а також шляхи 
її викорінення в державі;

- в теледебатах “Поговоримо про корупцію” на “Центральному каналі” 
Київського державного телебачення;

- у круглих столах “Стоп корупції в Київській області”, які відбувались 
за підтримки Київської територіальної організації партії “Блоку Петра 
Порошенка”;

Членами Правління Центру дані інтерв'ю:
- в офісі організації журналісти 1 каналу взяли у Голови Наглядової ради 

відносно нового прийнятого антикорупційного законодавства;
- Голова правління дав інтерв'ю на сайті “Преступности нет. Николаев” 

по заяві колективного члена щодо роботи нелегальних кар'єрів ;
- секретар відокремленого підрозділу в Житомирській області дав 

інтерв'ю на телебаченні - канал “Новини Житомирщини”.
Членом Правління ГО Пентєговим В.А. у складі авторського колективу 

підготовлено навчальний посібник «Запобігання та протидія корупції в судових 
органах України», який був виданий у січні 2015 року.

Також були підготовлені пропозиції щодо розробки механізму виконання 
завдань (програми) із реалізації засад державної антикорупційної політики 
України, передбаченої положенням Закону України «Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 
роки» від 14 жовтня 2014 року, які направлено до ЦУ СБ України.

Крім цього, проведено експертизу 3-х проектів Законів України («Про 
внесення змін до чинного законодавства України щодо прав громадян в 
боротьбі з корупцією та зловживанням владою», «Про превентивне затримання 
особи (осіб)» та «Про заходи щодо запобіжного затримання осіб, що беруть 
участь у терористичній діяльності». Пропозиції, щодо законопроектів 
направлено до Верховної Ради України.

На сьогодні проводиться робота з розробки науково-практичного 
коментаря “Відповідальність за корупційні злочини” у складі авторського 
колективу провідних науковців правоохоронних органів (НА СБ України).

Взято участь в низці науково-практичних конференцій з питань 
запобігання та протидії корупції (Дніпропетровськ - університет внутрішніх 
справ (квітень), Харків - інститут підготовки юридичних кадрів для СБ України 
НЮУ ім.Я.Мудрого (травень), Київ — 'НА СБУ(травень) та семінарі “Як 
боротися з корупцією в Україні? Передові шзктики Фінляндії-” (травень).

Голова Правління А іі С.О. Зеленко


