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Інформація про досвід діяльності Всеукраїнської громадської організації «Асоціація 

правників України» у сфері запобігання корупції 

 

Асоціацією було проведено ряд таких публічних заходів: 

1. Захід «Діяльність Вищого антикорупційного суду» (Рівне, 14.03.20, https://uba.ua/ukr/events/3598/). 

2. Обговорення «Незаконне збагачення: перезавантаження 2.0» (Харків, 11.02.20, 

https://uba.ua/ukr/events/3560/. 

3. Дискусія «НАБУ, САП, АРМА - досягнення та виклики у роботі» (23.01.19, Харків, 

https://uba.ua/ukr/events/3010/). 

4. Спеціалізований тренінг для членів Секції суддів Асоціації з питань антикорупційного декларування 

(Київ, 12.03.19, https://uba.ua/ukr/events/3089/). 

5. Обговорення «Декриміналізація статті про незаконне збагачення Конституційним Судом України: 

логічний результат чи наступ на боротьбу із корупцією?» (Харків, 24.04.19, 

https://uba.ua/ukr/events/3178/). 

6. Круглий стіл «НАБУ та ДБР – результати роботи та виклики на майбутнє» (Чернівці, 14.07.19, 

https://uba.ua/ukr/events/3144/). 

7. Круглий стіл «Скасування підозри в порядку ст. 303 КПК України та/чи визнання особи такою, що не 

набула статусу підозрюваного» (Київ, 07.08.19, https://uba.ua/ukr/events/2815/). 

8. Засідання комітетів Асоціації з кримінального та кримінально-процесуального права та права 

інтелектуальної власності «Зміни в антикорупційному законодавстві: перспективи застосування 

(викривачі корупції, цивільна конфіскація необгрунтованих активів, незаконне збагачення по–

новому)» (Київ, 12.12.19, https://uba.ua/ukr/events/3482/). 

9. Експертна дискусія Асоціації спільно з українським представництвом міжнародної 

антикорупційної мережі Transparency International «Початок конкурсу до Вищого антикорупційного 

суду» (Київ, 07.08.18, https://uba.ua/ukr/events/2822/). 

10. Експертна дискусія Асоціації спільно з українським представництвом міжнародної 

антикорупційної мережі Transparency International «Початок конкурсу до Вищого антикорупційного 

суду» (Харків, 09.08.19, https://uba.ua/ukr/events/2823/). 

11. Експертна дискусія Асоціації спільно з українським представництвом міжнародної 

антикорупційної мережі Transparency International «Початок конкурсу до Вищого антикорупційного 

суду» (Львів, 13.08.19, https://uba.ua/ukr/events/2825/). 
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12. Експертна дискусія Асоціації спільно з українським представництвом міжнародної 

антикорупційної мережі Transparency International «Початок конкурсу до Вищого антикорупційного 

суду» (Одеса, 17.08.18, https://uba.ua/ukr/events/2829/). 

13. Семінар РГК НАБУ й Асоціації «Види корупції і підслідність НАБУ. З чим і як звертатися до Бюро, 

щоб було важко відмовити» (Київ, 30.08.18, https://uba.ua/ukr/events/2827/). 

14. Засідання Комітету Асоціації з кримінального та кримінально-процесуального права «Корупційні 

правопорушення і злочини, пов'язані з корупцією» (Київ, 13.09.18, https://uba.ua/ukr/events/2861/). 

 

Крім того, Асоціація популяризувала інформацію про конкурс до Вищого антикорупційного суду: 

https://uba.ua/ukr/news/5801/, https://uba.ua/ukr/news/5826/. 
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