
 

Освітньо-інформаційні 
матеріали з питань запобігання 

та виявлення корупції 

Вдала практика полягає у розміщенні Державною 
службою морського та річкового транспорту 
України (далі – Державна морська адміністрація) 
в окремому розділі "Освітньо-інформаційні 
матеріали з питань запобігання та виявлення 
корупції" актуальних роз’яснень, лекцій, 
презентацій з антикорупційної тематики.  
 
Зокрема, Державна морська адміністрація 
розробила та оприлюднила:  
 

•  лекційні матеріали з питань запобігання 
корупції:  

→ "Злочини та адміністративні 
правопорушення у сфері корупції. 
Адміністративна та кримінальна 
відповідальність" 

→ "Поняття етичних стандартів поведінки 
осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави" та ін. 
 

• антикорупційні пам’ятки:  

→ про права викривача 

→ щодо кримінальної та адміністративної 
відповідальності за вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень 

→ про запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів 

 

• тематичні презентаційні матеріали: 

→ "Доброчесність як необхідна морально-
етична складова діяльності державного 
службовця" 

→ "Щодо можливих способів подання 
повідомлень про корупцію та захисту 
викривачів" 

→ "Отримання подарунків та 
відповідальність за порушення 
встановлених законодавством обмежень 
щодо одержання подарунків" та ін. 

 
Розміщення таких матеріалів на вебсайті органу 
сприяє поширенню важливих для працівників 
роз'яснень та матеріалів із питань запобігання 
корупції, формування єдиних та доброчесних  
принципів роботи. 
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Забезпечити функціонування окремого розділу 
для розміщення роз’яснювальних матеріалів 

Структурувати документи за антикорупційним 
спрямуванням 

Проводити моніторинг та актуалізацію даних з 
урахуванням всіх законодавчих змін 

Розробити власні навчально-комунікаційні 
матеріали  

Поширювати серед працівників органу та інших 
зацікавлених осіб роз’яснень з питань 
застосування законодавства 



 

Така практика буде актуальна для всіх державних 
органів, органів місцевого самоврядування, а також 
юридичних осіб різних типів. 

Розділ "Освітньо-інформаційні матеріали з питань 
запобігання та виявлення корупції" розміщений на 
офіційному вебсайті Державної морської адміністрації: 
https://cutt.ly/5kEO501  

Систематизоване оприлюднення на сайті 
актуальних роз’яснень, лекцій, презентацій з 
антикорупційної тематики спрощує доступ до 
цієї інформації всім зацікавленим особам, 
дає можливість працівникам у будь-який час 
поглибити рівень знань щодо 
антикорупційного законодавства у легкій та 
зручній формі, а особам, які повідомляють 
про корупційні правопорушення, – 
підвищити обізнаність про свої права. 

Також така просвітницька діяльність сприяє 
зменшенню кількості корупційних та 
пов’язаних з корупцією правопорушень. 

https://cutt.ly/5kEO501

