Звіт
про виконання Комунікаційної стратегії Національного агентства з
питань запобігання корупції на 2018 – 2020 роки
за 2018 рік
До основних завдань та повноважень Національного агентства з питань
запобігання корупції як превентивного антикорупційного органу зокрема
належить інформування громадськості про здійснювані Національним
агентством заходи щодо запобігання корупції, а також реалізація заходів,
спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до
корупції.
Інформаційні кампанії
Проведені інформаційні кампанії:
 «Декларуй вчасно та чесно!», «Декларація – це легко!» – для суб’єктів
декларування.
 «Тепер я знаю як!» – для студентів національних університетів.
 «Конфлікт інтересів – треба знати!» – для осіб, на яких поширюється
дія відповідних положень антикорупційного законодавства.
 «Стоп політичній корупції», «Публічні звіти партій» – для широкої
аудиторії та партійних осередків.
 «Не мовчи!» – для осіб, які можуть виявити та запобігти корупції, стати
викривачами фактів корупції.
Крім цього було проведено інформаційну кампанію до Міжнародного дня
боротьби з корупцією в межах якої поширено в соціальних мережах матеріали
про викривачів корупції, відео соціальної реклами про боротьбу з корупцією у
світі та 10 цікавих фактів про корупцію.
«Декларуй вчасно та чесно!», «Декларація - це легко!»
До чергового етапу е-декларування, який тривав до 1 квітня 2018 року,
проведено інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо заповнення
електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому стані,
повідомлення про відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї
валютного рахунка в установі банку-нерезидента, в межах якої:
 поширено новий навчальний відеокурс із заповнення декларацій на
платформі масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус»;

 поширено нагадування для суб'єктів декларування щодо нового етапу
подання декларацій, який розпочнеться з 1 січня 2019 року;
 Національне агентство за підтримки ПРООН створило онлайн-курс
«Декларуй доброчесно!», який поширено на платформі «Prometheus»;
 розроблено та поширено онлайн-тест «Який ти декларант», що має на
меті популяризацію навчальних матеріалів про декларування.








Крім цього, на сторінці у мережі Facebook розміщено:
нагадування щодо початку нового етапу декларування із зазначенням
телефонів довідки та техпідтримки щодо заповнення декларацій;
посилання на Рекомендації щодо роботи з Реєстром та Роз’яснення щодо
заповнення форми декларації;
виготовлений відео-курс, що складається з 17-ти відеороликів та містить
роз'яснення щодо заповнення декларацій за розділами;
відповіді на поширені запитання декларантів;
пам'ятку декларанту;
тематичні матеріали щодо декларування,
присвячені святам: 8 березня та День
Святого Миколая;
матеріали щодо підтримки Верховною
Радою України законопроекту #7276.
«Тепер я знаю як!»

Інформаційна кампанія з чотирьох блоків містила публічні лекції для молоді,
що проводилися з метою роз’яснення антикорупційного законодавства та
здійснення превентивних антикорупційних заходів.
17 травня член Національного агентства
Наталія Корчак та інші представники
Національного агентства зустрілися зі
студентами та професорсько-викладацьким
складом
Чернівецького
національного
університету ім. Юрія Федьковича. Захід
відбувся в рамках проведення Тижня
Відкритого Уряду #OpenGovWeek за ініціативою Керівного комітету
ініціативи «Партнерство». Під час лекцій розглядалися питання, пов’язані із
застосуванням антикорупційного законодавства, протидією політичній
корупції, запобіганням та виявленням корупції в навчальних закладах,
дотриманням законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо
запобігання корупції.

11-12 жовтня у співпраці з ПРООН
проведено Антикорупційне workshopнавчання для журналістів. Захід сприяв
підвищенню обізнаності журналістів, які
спеціалізуються на антикорупційній
тематиці, щодо діяльності Національного
агентства, положень антикорупційного
законодавства, а також підвищенню
ефективності взаємодії з представниками
ЗМІ. До заходу було розроблено та поширено під час проведення
інформаційну брошуру про діяльність Національного агентства.
Організовано
та проведено
серію
відкритих лекцій для студентів старших
курсів
національних
університетів:
«Тепер я знаю як!». Лекції тривали в
період з 29 листопада по 10 грудня
2018 року в Національному авіаційному
університеті
(НАУ),
Київському
національному
економічному
університеті імені Вадима Гетьмана (КНЕУ) та Національному технічному
університеті «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
(КПІ) за участі членів Національного агентства Наталії Корчак, Олександра
Серьогіна та фахівців Національного агентства. Заходи проводилися в рамках
реалізації Комунікаційної стратегії Національного агентства, до
Міжнародного дня боротьби з корупцією та Всеукраїнського тижня права з
метою роз’яснення антикорупційних практик і процедур, поширення
інформації про основні напрями діяльності Національного агентства. В
антикорупційному навчанні взяли участь понад 400 студентів.
12 грудня НАЗК провело «День
відкритих дверей» для учнів старших
класів середніх шкіл м. Київ, які
прослухали антикорупційний урок: «Що
робить НАЗК і що можуть зробити діти,
щоб
запобігати
корупції».
Урок
прослухали та отримали відповідні
сертифікати учні шкіл усіх районів міста.
«Конфлікт інтересів – треба знати!»
25 липня 2018 року у співпраці з ПРООН в Україні проведено workshopнавчання для громадського сектору «Конфлікт інтересів: треба знати!».
Проведено інформування та забезпечено логістику для проведення workshopнавчання осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого

самоврядування, та прирівняних до них осіб з метою роз’яснення
законодавства про конфлікт інтересів, його врегулювання, а також
популяризації стандартів доброчесності.
Крім цього, Національне агентство за підтримки ПРООН створило
поглиблений онлайн-курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до
практики», який поширено на платформі «Prometheus».
«Стоп політичній корупції», «Публічні звіти партій»
Інформаційна кампанія містила низку
новин, інфографік та коментарів для ЗМІ
стосовно принципів і законодавчих вимог
щодо фінансування політичних партій, а
також відповідальності за порушення
законодавства
про
фінансування
політичних партій.
За результатами аналізу звітів політичних
партій було проведено прес-конференцію
та
брифінг
члена
Національного
агентства Наталії Корчак.
«Не мовчи!»
Під час інформаційної кампанії в соціальних мережах були поширені
роз’яснення та інфографіки про те, що викривати корупцію – життєва
необхідність.
Інформаційні
матеріали були присвячені
співпраці з уповноваженими
підрозділами (особами) з питань
запобігання
та
виявлення
корупції
та
викривачами,
запобіганню
корупції
в
публічному та приватному
секторах, а також захисту
викривачів.
Прес-конференції, брифінги, інтерв’ю та заходи за участю ЗМІ
З початку року участь ЗМІ організовано у 6 засіданнях Національного
агентства та презентації Моніторингового звіту щодо діяльності НАЗК у сфері
забезпечення законності та прозорості політичних фінансів.

В рамках інформаційної кампанії
щодо проекту Антикорупційної
стратегії на 2018-2020 роки
відбувся
брифінг
Голови
Національного
агентства
Олександра Мангула в будинку
Уряду щодо схвалення Кабінетом
Міністрів
України
проекту
Антикорупційної стратегії. Також
було підготовлено та розміщено
відповідні
матеріали
на
офіційному веб сайті та соціальних мережах. Інші 2 брифінги Голови
Національного агентства Олександра Мангула були присвячені завершенню
чергового етапу декларування та прийняттю в експлуатацію системи логічного
та арифметичного контролю декларацій. Прес-конференцію в Національному
агентстві було проведено з нагоди презентації звітів Антикорупційної мережі
ОЕСР.
Крім цього, були надані коментарі
із суспільно важливих питань за
запитами
ЗМІ.
Організовано
проведення інтерв’ю з Головою
Національного
агентства
Олександром Мангулом в ефірах
"UA: Перший", "Рада" та "Радіо
НВ", а також для телепрограми
"Наші гроші".
Забезпечено участь члена Національного агентства Олександра Серьогіна в
ефірі "UA: Перший", надання коментаря члена Національного агентства
Наталії Корчак для ефіру "24 канал", а також низки коментарів для ЗМІ
фахівців структурних підрозділів апарату Національного агентства.
Висвітлення діяльності Національного агентства на офіційному
веб-сайті та сторінках у соціальних мережах
За підтримки Програми розвитку ООН в Україні розроблено та створено новий
веб-сайт Національного агентства і здійснюється його наповнення
відповідними матеріалами.
З початку року на веб-сайті Національного агентства в розділі "Новини"
розміщено 519 інформаційних матеріалів, які також поширювалися на
сторінках Національного агентства у соціальних мережах: Facebook, Twitter,
Instagram, на каналі YouTube та за допомогою e-mail розсилки інформаційних
матеріалів для близько 500 підписників.

Протягом 2018 року кількість вподобань офіційної сторінки Національного
агентства у Facebook збільшилася з 10 677 до 15 570, а кількість читачів зросла
з 13 250 до 20 410. Адміністрація соціальної мережі Facebook провела
верифікацію сторінки Національного агентства як офіційної.
З травня 2018 року в друкованій і веб-версії видання "Юридична газета"
опубліковано 11 статей, підготовлених фахівцями Національного агентства.
Українською та англійською мовами створено та поширено дайджести
Національного агентства, які розіслано на
електронні адреси іноземних партнерських
організацій та підписникам новин. Щомісячний
варіант дайджеста у 2019 році адаптовано в
щотижневий.
Розроблено
електронний
інформаційний
посібник за напрямами роботи Національного
агентства.
Тренінги, семінари та інші заходи
31 квітня 2018 року в рамках круглого столу спільно з представниками судової
влади та ПРООН в Україні обговорено нормативне врегулювання, проблемні
питання запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у професійній
діяльності суддів та працівників апаратів судів.
04 вересня 2018 року
спільно з представниками
Ради суддів України за
підтримки
Канадськоукраїнського
Проекту
підтримки
судової
реформи
проведено
круглий стіл на тему:
«Конфлікт інтересів у
суддівській
діяльності:
проблемні питання врегулювання», на якому обговорено особливості
запобігання конфлікту інтересів у діяльності суддів.
Триває робота з підготовки пропозицій стосовно удосконалення положень
антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції, а також
пропозицій щодо удосконалення Методичних рекомендацій щодо запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів, затверджених рішенням Національного
агентства від 29 вересня 2017 року № 839, зокрема розширення їх змісту
новими положеннями з урахуванням практики застосування законодавства
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також рекомендацій,
наданих експертами Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні (EUACI).

Фахівці Національного агентства взяли участь у 8 регіональних
семінарах з питань доброчесності та комплаєнсу «Ділова доброчесність:
долучайся, впроваджуй та вигравай», які були проведені протягом липнявересня. Семінари організовані спільно з ПРООН в Україні, Українською
мережею доброчесності та комплаєнсу (UNIC) за підтримки Ради бізнесомбудсмена.
Загалом взято участь у засіданнях круглого столу з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства, проведено семінари, тренінги для
працівників інших державних органів на теми електронного декларування,
конфлікту інтересів, співпраці з викривачами – всього 60 заходів.
Відповідно до Орієнтовного плану-графіка проведення тренінгів для
уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
органів державної влади на 2018 рік (рішення від 13 квітня 2018 року № 725)
для цієї категорії слухачів проведено 24 тренінгів щодо правових аспектів
організації роботи із запобігання корупції та електронного декларування.
___________________________

