КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ І КОРУПЦІЄЮ

РІШЕННЯ
від 20 листопада 2013 р., протокол № 21

Щодо проведеного 19 листопада 2013 року
засідання „круглого столу”
Комітет з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією
в и р і ш и в:
1. Інформацію заступника Голови Комітету Яреми В. Г. щодо
результатів проведеного 19 листопада 2013 року у Комітеті засідання
„круглго столу” на тему: „Регіональні програми запобігання і протидії
корупції: стан розробки та шляхи реалізації” та викладені у записці з цього
питання висновки і пропозиції (додається) взяти до відома та врахувати
у подальшій роботі Комітету.
2. Вважати за доцільне поінформувати про результати проведеного
Комітетом засідання „круглого столу” Голову Верховної Ради України
Рибака В. В., Секретаря Ради національної безпеки і оборони України
Клюєва А. П., Кабінет Міністрів України, Адміністрацію Президента
України, Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та
Севастопольську міські ради.
3. Це рішення Комітету, записку заступника Голови Комітету Яреми В. Г.
і завідувача секретаріату Комітету Сорочика Ю. Ю. „Щодо регіональних
програм запобігання і протидії корупції” та узагальнені матеріали з цього
питання оприлюднити на веб-сайті Комітету.

Голова Комітету

В. ЧУМАК

Секретар Комітету

Я. ТАБАЧНІК
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КОМІТЕТ
З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ
З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
І КОРУПЦІЄЮ

Щодо регіональних програм
запобігання і протидії корупції
Відповідно до рішення Комітету від 6 листопада 2013 року (протокол
засідання № 19) під головуванням заступника Голови Комітету Яреми В. Г.
19 листопада проведено засідання „круглого столу” на тему: „Регіональні
програми запобігання і протидії корупції: стан розробки та шляхи реалізації”.
Засідання проведено за ініціативи громадської експертної ради при
Комітеті в рамках здійснення заходів з відзначення 9 грудня Міжнародного
дня боротьби з корупцією.
У засіданні, серед інших, взяли участь заступник Київської обласної
ради Шкирта І. І., голови та члени постійних комісій Верховної Ради
Автономної
Республіки
Крим,
Дніпропетровської,
Житомирської,
Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської,
Харківської, Хмельницької і Чернівецької обласних рад. Загальна кількість
учасників засідання — 39 осіб (71,7 відсотків від числа запрошених), з яких
кожний четвертий виступив.
Учасникам засідання було представлено результати проведеного
громадською організацією „Всеукраїнська спеціальна колегія з питань
боротьби з корупцією та організованою злочинністю” дослідження щодо
стану розробки та реалізації регіональних програм запобіганні і протидії
корупції та надано відповідні документи.
Необхідність розробки за участю громадськості регіональних програм
запобігання і протидії корупції з урахуванням вітчизняного та міжнародного
досвіду визначена схваленим Кабінетом Міністрів України (розпорядження
від 5 квітня 2012 р. № 220) планом дій з впровадження в Україні
започаткованої у вересні 2011 року Організацією Об’єднаних Націй
Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”.
Незважаючи на те, що Кабінет Міністрів України згідно названого
плану дій планував завершення роботи щодо розробки регіональних програм
у грудні 2012 року, цю роботу не завершено до цього часу. Програми не
розроблено в Автономній Республіці Крим, дев’яти областях — Вінницькій,
Волинській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській,
Полтавській, Тернопільській і Черкаській та містах Києві і Севастополі.
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Учасниками засідання особливо наголошувалося на проблемах
ресурсного забезпечення реалізації визначених регіональними програмами
заходів.
Інформаційне повідомлення щодо проведеного Комітетом засідання
розміщено на офіційному веб-порталі порталі Верховної Ради України,
список учасників засідання та документи засідання — на веб-сайті Комітету.
Керуючись положеннями статей 3, 5, 18, 27 та 28 Закону України „Про
засади запобіганні і протидії корупції” і ураховуючи надзвичайну важливість
забезпечення виконання Україною взятих зобов’язань щодо впровадження
„Ініціатви „Партнерство „Відкритий Уряд” пропонується передбачати
у посесійних планах роботи Комітету розгляд на виїзних засіданнях питань
стану організації роботи із запобігання і протидії корупції на місцях та
поінформувати Голову Верховної Ради України Рибака В. В., Секретаря Ради
національної безпеки і оборони України Клюєва А. П., Кабінет Міністрів
України, Адміністрацію Президента України, Верховну Раду Автономної
Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські ради про
результати обговорення на засіданні „круглого столу” питання стосовно
регіональних програм запобігання і протидії корупції.
Проект рішення Комітету з цього питання додається.
Додаток: на 1 арк.

Заступник
Голови Комітету

В. ЯРЕМА

Завідувач секретаріату
Комітету

Ю. СОРОЧИК
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