
Інформаційна картка проекту
 
Назва проекту Боротьба з корупцією в Україні (PCFUA)
Країна 
впровадження

Україна

Бюджет EUR 1,000,000 
Фінансування Європейський Союз 90%; Рада Європи 10%
Впровадження Відділ боротьби із економічною злочинністю та міжнародної співпраці

Департамент  інформаційного  суспільства  та  боротьби  із  злочинністю 
Генеральний  директорат  з  питань  прав  людини  і  верховенства  права  Ради 
Європи

Тривалість 36 місяців (починаючи із 1 січня 2015 року)

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Проект «Боротьба з корупцією в Україні» є одним з чотирьох національних компонентів (Вірменія, 
Грузія,  Молдова,  Україна)  в  рамках  тематичної  програми  «Боротьба  проти  корупції  та 
запровадження  демократичного  урядування  /  боротьба  проти  відмивання  коштів»  у  Рамковій 
програмі  співпраці  між  Європейським  Союзом  та  Радою  Європи  для  країн  Східного 
партнерства.  Проект  побудований  так,  аби  відповідати  поточним  та  майбутнім  викликам,  що 
існують в Україні – ініціатива впроваджується як відкритий до співпраці інструмент надання 
експертної підтримки, яка іде корінням у багатий досвід Ради Європи у сфері протидії корупції 
та економічним злочинам.

ПОТРЕБИ, ЦІЛІ, ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЗАХОДИ 

Загальною метою проекту  є  допомога  у  встановленні  демократичних  принципів  та  верховенства 
права  шляхом  протидії  та  контролю  за  корупцією  в  Україні.  Проект  приділяє  особливу  увагу 
інституційним  спроможностям  боротьби  з  корупцією  в  Україні  у  відповідності  до  європейських 
стандартів шляхом надання спеціалізованої технічної допомоги. Очікувані результати та відповідні 
заходи  були  визначені  у  перемовинах  із  українськими  владними  інститутами,  які  покликані 
розробляти та запроваджувати поточну антикорупційну реформу в Україні. 

Очікувані результати та сфери для надання допомоги можна окреслити наступним чином:
 Очікуваний результат 1: Поліпшено виконання антикорупційного законодавства:

o Надання  підтримки  для  запровадження  антикорупційних  стандартів  та  їх 
дотримання  у  процесі  нормотворення;  підвищення  спроможностей  у  рамках 
проведення реформи кримінальної юстиції;

o Підтримка у виконанні рекомендацій GRECO, що стосуються:
 Повернення активів
 Хабарництва
 Торгівлі впливом
 Фінансування політичних партій
 Недоторканості та функціонального імунітету
 Санкцій за корупційні діяння

 Очікуваний  результат  2:  Підвищення  спроможностей  Національного  антикорупційного 
бюро:
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o Тематичне  навчання  для  спеціалістів  правоохоронних  органів  (в  основному  – 
Антикорупційного  бюро),  прокурорів,  суддів  за  темами  1)  економічні  злочини,  2) 
відмивання коштів, 3) міжнародна допомога та конфіскація;

o Обмін  практиками  із  представниками  інших  європейських  та  міжнародних 
антикорупційних правоохоронних агентств;

o Підтримка у проведення оцінок корупційних ризиків;
o Підтримка у запровадженні та використанні інструменту перевірки на доброчесність;
o Допомога  у  запровадженні  IT  підтримки  для  обміну  та  доступу  до  інформації; 

навчання тренерів.

 Очікуваний  результат  3: Підвищення  інституційних  спроможностей  для  управління 
повернутими / конфіскованими активами:

o Проведення навчання;
o Обмін добрими практиками;
o Розробка внутрішніх положень. 

 Очікуваний результат  4:  Підтримка Національного  агентства  із  запобігання  корупції  та 
підсилення антикорупційних заходів:

o Надання методології та підтримка у проведенні секторальної оцінки антикорупційних 
ризиків;

o Надання підтримки у розробці нової антикорупційної стратегії на період, починаючи 
з 2018 року;

o Проведення навчання у сферах етичної поведінки та антикорупційних інструментів у 
сфері державної служби (можливо, також, із залученням регіонального та місцевого 
рівнів);

o Підтримка  системної  участі  медіа  та  громадянського  суспільства  у  процесі 
реформування антикорупційного законодавства та моніторингу.

Результати  діяльності  буде  задокументовано  у  вигляді  технічних  звітів,  практичних  порад  або 
інших письмових форматах, які будуть доступні на проектному вебсайті.

ПАРТНЕРИ ТА БЕНЕФІЦІАРИ

Серед  партнерів  варто  зазначити  відповідний  комітет  Верховної  Ради,  Міністерство  юстиції  (та 
інші  міністерства  й  відомства),  Національне  антикорупційне  бюро,  Національне  агентство  із 
запобігання  корупції,  правоохоронні  структури,  прокуратуру,  судову  гілку,  громадянське 
суспільство та медіа.

ВПРОВАДЖЕННЯ 

Рада  Європи  –  провідна  організація,  що  працює  у  антикорупційній  тематиці  у  регіоні  Східного 
Партнерства. Відділ боротьби із економічною злочинністю та міжнародної співпраці, Генерального 
директорату з питань прав людини і верховенства права Ради Європи, буде впроваджувати заходи 
у рамках даного проекту.

Відділ  залучатиме  короткострокових  та  довгострокових  міжнародних  експертів  у  сфері  протидії 
корупції та економічним злочинам, а також регіональних фахівців із країн Східного Партнерства.

КОНТАКТИ 

Відділ  боротьби  із  економічною  злочинністю  та  міжнародної  співпраці, 
Департамент інформаційного суспільства та боротьби із злочинністю
Рада Європи, F67075 Страсбург, Франція

Адміністратор
Єлена ЙОЛІЧ
Тел.: +33 (0)3 90 21 48 52
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Факс: +33 (0)3 88 41 27 05
Jelena.JOLIC@coe.int

Проектний координатор
Натя ЙГЕНТІ
Тел.: +33 (0)3 90 21 52 06
Факс: +33 (0)3 88 41 27 05
Natia.JGENTI@coe.int

Офіс Ради Європи в Україні
М. Київ, вул. Іллінська, 8, під'їзд 7, поверх 6
Координатор в Україні
Максим КЛЮЧАР
Тел.: +38 (0)66 947 51 88 
Факс: +38 (0)44 425 60 01 (код 111)
Maksym.KLYUCHAR@coe.int
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