
 

 

Оприлюднення системи внутрішніх 
антикорупційних політик органів 

влади 

Низка органів влади ухвалили і 
оприлюднили власні внутрішні акти 
(політики) щодо запобігання корупції. 
 

Зокрема, Міністерство розвитку громад та 
територій України оприлюднило:  
 

• Порядок повідомлення про 
наявність реального чи потенційного 
конфлікту інтересів членом 
конкурсної та дисциплінарної 
комісій;  
 

• Порядок проведення перевірок 
діяльності державних підприємств, 
установ та організацій;  

 

• Порядок організації роботи з 
повідомленнями про корупцію, 
внесеними викривачами;  

 

• Правила етичної поведінки 
працівників апарату;  

 

• Порядок погодження кандидатур 
претендентів на посади керівників 
уповноважених підрозділів (осіб) з 
питань запобігання та виявлення 
корупції підприємств та інші 
методичні розробки. 

 

З аналогічного напряму Національна служба 
здоров’я України розмістила на сайті:  
 

• Порядок взаємодії відділу 
запобігання та виявлення корупції з 
департаментом управління 
персоналом щодо обліку суб’єктів 
декларування та перевірки факту 
подання ними декларацій;  
 

• Порядок передачі дарунків, 
одержаних як подарунки державі 
або органу;  

 

• Порядок дій працівників апарату 
щодо організації роботи із 
повідомленнями про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України "Про 
запобігання корупції внесеними 
викривачами та інші. 
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Прийняття внутрішніх політик локальними актами 
організації 

 

Систематизація переліку ухвалених актів органу 
антикорупційного спрямування 

 

Оприлюднення системи внутрішніх антикорупційних 
політик органу   
 

 

Додатково: підготовка та розповсюдження змісту 
ухвалених політик як комунікаційних продуктів  
(інфографіки, пам'ятки, відеоматеріали, тощо) 

 

 

Визначення потреби та розробка внутрішніх 
антикорупційних політик   

 



 

Оприлюднення системи внутрішніх антикорупційних 
політик актуальне для всіх державних органів, органів 
місцевого самоврядування, а також інших організацій 
незалежно від їхньої форми утворення. 

 

Внутрішні антикорупційні політики на вебсайтах: 

• Мінрегіону: https://cutt.ly/ckjgRAm 

• НСЗУ: https://cutt.ly/zkJ6s5X 

Розробка та оприлюднення внутрішніх актів 
на сайті органу спрямовані на запровадження 
єдиних підходів під час виконання 
працівниками та підпорядкованих йому 
структур вимог антикорупційного 
законодавства, визначення  окремих  
процедур,  якими зобов’язані керуватися 
працівники під час виконання своїх завдань. 

Відкритий доступ до спеціалізованих 
локальних актів підвищує обізнаність як 
працівників організації, так і сторонніх 
відвідувачів сайту щодо застосування 
законодавства про запобігання корупції, 
посилює впевненість у доброчесності 
діяльності цієї організації. 
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