
 

Методичні рекомендації 
уповноваженого щодо застосування 

антикорупційного законодавства  

Вдала практика полягає у 

викладенні для загального доступу 

власних методичних розробок 

Міністерства внутрішніх справ 

України (далі - МВС) щодо 

організації галузевої системи 

запобігання корупції.  
 

Зокрема, МВС розробило та 

оприлюднило: 
 

• Перелік напрямів діяльності 

уповноважених осіб з питань 

запобігання корупції 

закладів, установ та 

підприємств, що належать до 

сфери управління МВС, які 

оцінюються, та критерії і бали 

такої оцінки;  

• Навчально-методичний 

посібник: "Критерії 

оцінювання уповноважених 

осіб з питань запобігання 

корупції закладів, установ та 

підприємств, що належать до 

сфери управління МВС 

України";  

 

• Інформацію про аналіз 

проведених перевірок з 

організації роботи із 

запобігання і протидії 

корупції; 

• Методичні рекомендації 

щодо врегулювання 

конфлікту інтересів у 

працівників системи МВС;  

• Методичні рекомендації 

щодо організації роботи із 

запобігання корупції 

юридичних осіб, що 

належать до сфери 

управління МВС, та багато 

інших матеріалів. 
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Розробити власні методичні  матеріали на 

підставі норм Закону України «Про запобігання 

корупції» з урахування роз’яснень  та методичних 

рекомендацій НАЗК  

 

Узгодити зміст із керівником організації 

Розмістити на офіційному вебсайті організації, 

поширити в електронній та паперовій формі, 

розмістити на інформаційному стенді 

Провести навчання працівників на основі цих 

матеріалів 

Визначити найбільш актуальні питання, які 

потребують роз’яснення 



 

Оприлюднення системи власних методичних 

матеріалів актуальне для всіх державних 

органів, органів місцевого самоврядування, а 

також інших організацій незалежно від їхньої 

форми утворення. 

 

 

Система методичних напрацювань, 

розміщений на вебсайті МВС:  

https://cutt.ly/qkjzn2v 

 

Розробка уповноваженим  власних 

методичних матеріалів допомагає у 

простій формі викладати юридично 

складні для сприйняття працівниками 

організації норми антикорупційного 

законодавства, які є обов’язковими для 

всіх.  

Таким чином, доведення вимог Закону до 

всіх працівників стає легшим та 

зручнішим як змістовно так і візуально.   

Водночас, ці матеріали уповноважені, як 

правило, використовують як матеріальну 

базу при проведення тренінгів та лекцій 

із працівниками організації.  

Ці заходи сприяють підвищенню 

обізнаності працівників організації із 

вимогами та обмеженнями 

антикорупційного законодавства, що 

впливає на загальний рівень  

доброчесності. 

 

https://cutt.ly/qkjzn2v

