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Основне призначення НАЗК полягає у тому, щоб створити прозору і зрозумілу систему 

декларування, однак з часом у цьому напрямку виникає більше проблем.  

За свою адвокатську практику неодноразово працював із клієнтами, для яких антикорупційне 

законодавство залишається незрозумілим і складним, а роз’яснення НАЗК не давали 

відповідей на більшість запитань. Це свідчить про непрозорість системи та низьку якість 

нормативно-правових актів НАЗК. 

Також доводилось захищати суб’єктів декларування у судах, коли через дрібниці люди могли 

втратити роботу і потрапити до списку «корупціонерів». Однак у більшості випадків 

протоколи про корупційні адмінправопорушення були складені безпідставно і суди закривали 

справи. Це свідчить про бажання працювати для створення «показників» та завищення 

реальної ефективності. 

Спілкуючись із клієнтами з регіонів я також зрозумів, що на місцях взагалі немає розуміння 

про те, для чого потрібне е-декларування взагалі. У декларантів досі є недовіра та нерозуміння 

того, як працює антикорупційне законодавство. Це свідчить про низьку якість комунікації між 

НАЗК та декларантами.   

Отже, наразі я бачу 3 основні проблеми:  

- непрозорість системи та низьку якість нормативно-правових актів НАЗК 

- відсутність реальної ефективності роботи 

- низьку якість комунікації між НАЗК та декларантами.   

Усі наведені проблеми точкові, але разом вони створюють загальну проблему, яка 

унеможливлює створення прозорої і зрозумілої системи декларування, і глобально - системи 

нормальних взаємовідносин між людиною і державою. 

Однак усі ці питання відносяться до сфери впливу Громадської ради при НАЗК. Через 

контроль за кадрами, моніторинг ефективності, участь у розробленні проектів нормативно-

правових актів НАЗК можливо змінити ситуацію.  

Я добре знаю специфіку і недоліки роботи державних органів, оскільки 3 роки працював у 

прокуратурі.  

Також у співпраці з WikiInvestigation та IDF Україна став співавтором законопроекту про 

захист викривачів корупції, який набув чинності з 1 січня 2020 року.   

Я є випускником програми «Адвокат Майбутнього», де нас навчали, зокрема, як правильно 

просувати ідеї та будувати комунікацію з усіма учасниками процесу.  

Водночас хочу також використати свій досвід роботи адвокатом, знання у сфері 

антикорупційного законодавства, досвід роботи з суб’єктами декларування, щоб реально 

змінити якість роботи НАЗК.  
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