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ВВЕД ЕННЯ
Станом на 2011 рік корупція в Україні набула ознак системного явища, яке поширювало свій
негативний вплив на всі сфери суспільного життя, все глибше укорінюючись у повсякденному
житті як основний, швидкий та найбільш дієвий протиправний засіб вирішення питань, досягнення певних цілей.
Масштаби поширення корупції загрожували національній безпеці України, що потребувало негайного вжиття системних та послідовних заходів, які мали б комплексний характер і базувалися
на єдиній Національній антикорупційній стратегії.
07 квітня 2011 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 3206-VI «Про засади
запобігання і протидії корупції», який набрав чинності 01 липня 2011 року і визначав основні засади запобігання і протидії корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, відшкодування завданої внаслідок вчинення корупційних правопорушень збитків, шкоди, поновлення
порушених прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів
держави.
З метою вдосконалення правових та організаційних засад запобігання та протидії корупції Указом Президента України № 1001 від 21 жовтня 2011 року була схвалена Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки.
Метою Національної антикорупційної стратегії мало стати зменшення рівня корупції в Україні
шляхом усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення
режиму законності, а також формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та громадських
структур, за участю міжнародних організацій.
Разом з тим, Національна антикорупційна стратегія на 2011-2015 роки так і не стала ефективним інструментом антикорупційної політики. Однією з основних причин неналежного її виконання стала відсутність всупереч міжнародному досвіду чітких індикаторів стану та ефективності, відсутність механізму моніторингу та оцінки її виконання.
Саме відсутність ефективної стратегії протидії корупції, яка б враховувала гостроту проблеми
та актуальність ситуації, викликала необхідність ухвалення нового стратегічного документу, який
би визначив першочергові заходи із запобігання та протидії корупції, що мало створити основу
для подальшого проведення реформи у цій сфері.
За даними досліджень, саме корупція стала однією з причин, що призвела до масових протестів
в Україні наприкінці 2013 року — на початку 2014 року. Згідно з результатами дослідження «Барометра Світової Корупції» (Global Corruption Barometer), проведеного міжнародною організацією
Transparency International у 2013 році, 36 відсотків українців були готові вийти на вулицю, протестуючи проти корупції. За результатами проведеного Міжнародною фундацією виборчих систем
(IFES) наприкінці 2013 року дослідження громадської думки, корупція вже входила до переліку
найбільших проблем населення і викликала особливе занепокоєння у 47 відсотків громадян. За даними досліджень Індексу сприйняття корупції, що проводяться Transparency International, українці
вважають свою державу однією з найбільш корумпованих у світі: у 2012 і 2013 роках держава займала 144 місце із 176 країн, в яких проводилися дослідження.
Такий високий показник сприйняття корупції громадянами пояснювався відсутністю дієвих
реформ у сфері протидії корупції та неефективною діяльністю органів правопорядку щодо виявлення корупційних правопорушень та притягнення винуватців до відповідальності, про що свідчить, зокрема, незадовільне виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо запровадження
антикорупційних стандартів: з 25 рекомендацій Групи держав проти корупції (GRECO), наданих
за результатами першого і другого раундів оцінки, лише 13 рекомендацій було виконано, незважаючи на шість років роботи і три раунди оцінювання прогресу, а з 16 рекомендацій, наданих за
результатами третього раунду, виконано було лише три рекомендації. З антикорупційних рекомендацій Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейського Союзу була імплементована
лише невелика частина, що стосується криміналізації корупції. Ключові рекомендації Групи держав проти корупції (GRECO) та Європейського Союзу щодо утворення антикорупційних інституцій, проведення реформ прокуратури, державної служби, створення систем контролю щодо запобігання конфлікту інтересів та доброчесності активів посадовців залишилися невиконаними.
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Постановою Кабінету Міністрів України № 265 від 29 квітня 2015 року було затверджено Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, метою якої мало бути створення ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації
антикорупційної політики.
14 жовтня 2014 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України № 1699-VII
«Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 —
2017 роки», який набрав чинності 26 жовтня 2014 року.
Однією з проблем, яку мав вирішити Закон № 1699-VII — це створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних
про корупцію та чинників, які до неї призводять, зокрема статистичних спостережень, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з питань запобігання корупції незалежним
спеціалізованим органом із залученням представників громадянського суспільства, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції.
Так, відповідно до статей 5 та 6 Конвенції Організації Об’єднаних Націй проти корупції держави — учасниці повинні розробляти і здійснювати ефективну скоординовану політику щодо протидії корупції та утворити з цією метою спеціально уповноважений орган (органи). Відповідні рекомендації були надані Україні Групою держав проти корупції (GRECO), Організацією економічної
співпраці та розвитку (ОЕСР) та експертами Європейського Союзу.
В Україні окремими повноваженнями щодо формування та реалізації антикорупційної політики
були наділені кілька інституцій, серед яких — Національний антикорупційний комітет, Міністерство юстиції України, Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики. Проте такий
розподіл функцій формування та реалізації антикорупційної політики між органами з різним правовим статусом та обсягом повноважень не відповідав міжнародним стандартам щодо органів,
уповноважених на її формування та реалізацію, ні за критеріями спеціалізації, ні за критеріями незалежності. Крім того, низку функцій у сфері антикорупційної політики взагалі не реалізовано жодним органом держави, зокрема проведення на постійній основі оцінки стану справ з корупцією,
моніторингу реалізації державної антикорупційної політики, формування світогляду несприйняття
корупції.
Україною також не були виконані вимоги міжнародно-правових інструментів щодо партнерства влади та громадянського суспільства у сфері антикорупційної політики. Залучення громадськості до процесу прийняття суспільно важливих рішень у сфері протидії корупції відбувалося здебільшого у формі недієвих консультацій для формального виконання вимог законодавства.
Для вирішення зазначеної проблеми необхідно було визначити на законодавчому рівні засади
організації та діяльності спеціально уповноваженого органу щодо запобігання корупції, відповідального, зокрема, за комплекс заходів із формування та реалізації антикорупційної політики. Зазначений орган мав мати гарантії незалежної діяльності із забезпеченням широкої участі в ній представників громадянського суспільства з покладенням на нього, зокрема, наступних функцій:
— підготовка щорічного звіту про стан виконання Антикорупційної стратегії та проекту доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
— аналіз стану справ з питань корупції, підготовка пропозицій щодо заходів нормативноправового, організаційного, кадрового характеру;
— моніторинг та координація виконання антикорупційної програми;
— контроль за дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру;
— залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;
— поширення інформації про корупцію, проведення заходів із формування світогляду неприйняття корупції.
14 жовтня 2014 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України № 1700-VII
«Про запобігання корупції», яким були визначені засади організації та діяльності спеціально уповноваженого органу, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
Закон № 1700-VII набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування, а саме 26 жовтня 2014 року і був введений в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності, а саме 26
квітня 2015 року.
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З набранням чинності Законом № 1700-VII втратив чинність Закон України № 3206-VI від 07
квітня 2011 року «Про засади запобігання і протидії корупції«, крім положень щодо фінансового
контролю, які втратили чинність з 01 вересня 2016 року, а саме з початком роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону № 1700-VII декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Міжнародний день боротьби з корупцією відзначається 09 грудня за ініціативи Організації
Об’єднаних Націй. Саме цього дня у 2003 році був відкритий для підписання один з основних антикорупційних міжнародно-правових актів, що увібрав у себе найкращі світові практики та стандарти з подолання корупції — Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції.
Відповідно до статті 4 Закону № 1700-VII центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику, є Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК).
30 березня 2016 року HAЗК зареєстровано як юридичну особу і з 29 квітня 2016 року відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 329-р від 27 квітня 2016 року НАЗК забезпечено приміщенням за адресою: м.Київ, бул.Дружби народів, 28.
З 10 серпня 2016 року розпочав роботу офіційний веб-сайт НАЗК, який було створено за сприяння проекту Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні «Прозорість та доброчесність публічного сектору України».
14 серпня 2016 року НАЗК заявило про початок своєї повноцінної роботи як органу державної
влади за усіма напрямками антикорупційної діяльності, а також визначило датою початку його діяльності 15 серпня 2016 року.
Телефонний довідник НАЗК:
Місцезнаходження НАЗК: Україна, м. Київ, бульвар Дружби народів, 28, 01103
e-mail: info@nazk.gov.ua
Довідка щодо заповнення декларацій:
+38 (044) 200-08-29, +38 (044) 200-06-88, технічні питання +38 (044) 200-06-94
Технічна допомога: support@nazk.gov.ua
Інформація для засобів масової інформації:
Відділ інформаційної політики: тел. +38 (044) 200-08-32, e-mail: press@nazk.gov.ua
Представництва в мережі Інтернет: Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Youtube
Підписатися на розсилку новин: goo.gl/eurTLy
Повідомити про корупційне правопорушення: +38 (044) 200-06-91,
факс +38 (044) 200-06-97
Керівництво НАЗК та структурних підрозділів:
Голова НАЗК МАНГУЛ Олександр Анатолійович +38 (044) 200-08-30
Прийом громадян: перший понеділок кожного місяця, з 10:00 до 12:00
Розпорядженням КМУ від 17.01.2018 № 31-р призначений членом НАЗК
Заступник Голови НАЗК ПАТЮК Станіслав Станіславович +38 (044) 200-08-21
Прийом громадян: перший вівторок місяця, з 10:00 до 12:00
Розпорядженням КМУ від 17.01.2018 № 31-р призначений членом НАЗК
Член НАЗК КОРЧАК Наталія Миколаївна
Розпорядженням КМУ від 11.12.2015 № 1284-р призначена членом НАЗК
Член НАЗК СЕРЬОГІН Олександр Юрійович
Розпорядженням КМУ від 18.08.2017 № 542-р призначений членом НАЗК
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Член НАЗК СКОПИЧ Олександр Дмитрович +38 (044) 200-08-23
Прийом громадян: третій вівторок кожного місяця, з 10:00 до 12:00
Розпорядженням КМУ від 11.12.2015 № 1283-р призначений членом НАЗК
Керівник апарату ТКАЧЕНКО Ігор Валентинович +38 (044) 200-08-24
Прийом громадян: вівторок кожного другого та четвертого тижня місяця, з 10:00 до 12:00
Заступник керівника апарату БОГАЧОВ Сергій Валерійович +38 (044) 200-08-25
Прийом громадян: четвер кожного першого та третього тижня місяця, з 10:00 до 12:00
Керівник відділу групи радників членів НАЗК СЬОМІН Сергій Валерійович
+38 (044) 200-08-38
В.о. керівника Департаменту антикорупційної політики ГРОМ Назар Михайлович
+38 (044) 200-08-32
Відділ аналізу та моніторингу імплементації антикорупційної політики
+38 (044) 200-06-47
Відділ організації антикорупційного навчання +38 (044) 200-06-48
Відділ міжнародної співпраці +38 (044) 200-06-49
Відділ інформаційної політики +38 (044) 200-06-36
Керівник Департаменту організації роботи із запобігання та виявлення
корупції ОНИЩУК Олег Євгенович +38 (044) 200-08-33
Відділ з питань розробки та моніторингу виконання антикорупційних програм
+38 (044) 200-06-37
Відділ взаємодії з уповноваженими підрозділами (особами) із запобігання та
виявлення корупції +38 (044) 200-06-38
Відділ з питань політики у сфері захисту викривачів +38 (044) 200-06-39
Відділ з питань обробки повідомлень про корупцію +38 (044) 200-06-40;
+38 (044) 200-06-91
Керівник Департаменту моніторингу дотримання законодавства про конфлікт
інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції ПИСАРЕНКО Олександр
Олександрович
+38(044)200-08-26
Другий відділ (Східний регіон) +38 (044) 200-06-30
Третій відділ (Центральний регіон) +38 (044) 200-06-31
П’ятий відділ (Західний регіон) +38 (044) 200-06-32
Керівник Департаменту фінансового контролю та моніторингу способу
життя СОЛОМАТІНА Ганна Жоржівна +38 (044) 200-06-92
Перший відділ (м. Київ) +38 (044) 200-06-95
Другий відділ (Східний регіон) +38 (044) 200-06-93
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Третій відділ (Центральний регіон) +38 (044) 200-06-96
Четвертий відділ (Південний регіон) +38 (044) 200-06-98
керівник Департаменту з питань запобігання політичній
корупції СМИК Роман Петрович +38 (044) 200-06-33
Відділ з питань роботи із партіями, які брали участь у виборах
+38 (044) 200-06-34
Відділ методологічної роботи +38 (044) 200-08-34
керівник Департаменту організаційного та кадрового
забезпечення КОВАЛЬОВ Руслан Миколайович +38 (044) 200-08-31
Відділ забезпечення роботи членів НАЗК +38 (044) 200-08-30
Відділ кадрового забезпечення +38 (044) 200-08-35
Сектор з питань доступу до публічної інформації +38 (044) 200-06-35
заступник керівника Департаменту — керівник відділу кадрового
забезпечення Департаменту організаційного та кадрового забезпечення
БОЙКО Ольга Петрівна
+38 (044) 200-08-35
керівник Адміністративного Департаменту МАРОХА Володимир Миколайович
+38 (044) 200-08-39
Відділ забезпечення документообігу +38 (044) 200-08-27; факс:+38 (044) 200-06-97
Відділ захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах
+38 (044) 200-08-28
Відділ із забезпечення роботи державних реєстрів та веб-ресурсів НАЗК
+38 (044) 200-06-94
керівник Управління бухгалтерського обліку та звітності — головний
бухгалтер БОНДАРЕНКО Ніна Іванівна +38 (044) 200-06-44
Планово-фінансовий відділ +38(044)200-08-36
Керівник відділу правового забезпечення МАРКЄЄВА Оксана Дмитрівна
+38 (044) 200-08-37
Завідувач сектору з питань доступу до публічної інформації ПІДОРІНА Оксана
Володимирівна +38 (044) 200-06-35
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