Меморандум про співпрацю
між Антикорупційною комісією при Запорізькій ОДА
та _______________________________________________
м. Запоріжжя

«___»______ 2016 року

Ми, що нижче підписалися:
Голова Антикорупційної комісії при Запорізькій ОДА _________________________
_________________________________________________________________________
іменовані «Сторони»,
всебічно підтримуючи громадські ініціативи про приєднання до безкомпромісної
боротьби з корупцією і активної реалізації громадянських ініціатив у протидії корупції,
забезпечення прозорості та, відкритості в державному управлінні;
критично оцінюючи заходи, що вживаються щодо попередження та протидії
корупції;
підтримуючи виконання ратифікованих Україною міжнародно – правових
документів та інших міжнародних зобов’язань, що їх взяла на себе Україна щодо
боротьби з корупцією та легалізацією злочинних доходів;
будучи стурбованими серйозністю породжуваних корупцією проблем і загроз
національній безпеці та благополуччя суспільства країни, що підривають демократичні
інститути й цінності, віру в справедливість і завдають шкоди сталому розвитку
держави і кожному громадянинові;
враховуючи, що попередження та викорінення корупції – це обов'язок не тільки
держави, а й кожного громадянина України, всіх інститутів громадянського
суспільства;
визнаючи необхідність зміцнення партнерства між державою, бізнесом та
інститутами громадянського суспільства у протидії корупції;
вважаючи, що активну участь інститутів громадянського суспільства у протидії
корупції буде сприяти підвищенню ефективності діяльності держави по мінімізації
корупції;
будучи сповнені рішучості сприяти державі в більш ефективному попередженні,
виявленні та припиненні корупції, домовилися про наступне:
Стаття 1
1.1 Цілями цього Меморандуму є:
1.1.1. об'єднання конструктивних сил та громадських ініціатив, інститутів громадянського
суспільства, громадян з протидії корупції, посилення доброчесності і підзвітності у
публічному секторі;
1.1.2. здійснення активного контролю за виконанням законів у сфері запобігання і
протидії корупції, виявлення та припинення корупційних дій з боку всіх суб’єктів
відповідальності за корупційні правопорушення;
1.1.3 підвищення ролі інститутів громадянського суспільства у протидії корупції;

1.1.4. посилення взаємодії, тісного партнерства державних органів, бізнесу та інститутів
громадянського суспільства у протидії корупції, забезпечення гласності та прозорості
діяльності державних органів;
1.1.5. сприяння державі у підвищенні ефективності заходів, спрямованих на боротьбу з
корупцією, а також дієвості заходів щодо її попередження;
1.1.6. пропагування активної протидії корупції, запобігання їй на всіх рівнях та підготовки
громадян та громадських активістів щодо здійснення зазначених дій;
1.1.7. широке висвітлення ходу та результатів антикорупційної діяльності в засобах
масової інформації.
1.1.8. сприяння в рамках антикорупційної реформи в напрямку:
1.1.8.1. підвищення доброчесності та підзвітності у публічному секторі;
1.1.8.2. забезпечення прозорості партійних фінансів і політичної діяльності з метою
мінімізації впливу приватного капіталу на політику;
1.1.8.3. руйнації владної монополії на інформацію з метою забезпечення вільного доступу
до неї;
1.1.8.4. посилення громадського контролю за виконанням законодавства у сфері протидії
корупції та можливостей для виявлення і переслідування корупційних діянь;
1.1.8.5. забезпечення прозорості і конкурентності державних закупівель.
Стаття 2
2.1. Кожна із Сторін, що підписали цей Меморандум, виходячи зі своїх статутних цілей і
завдань:
2.1.1. сприяє державі у здійсненні заходів попередження та протидії корупції;
2.1.2. бере участь у проведенні єдиної державної політики з протидії корупції, що сприяє
активному залученню широких верств населення до антикорупційної діяльності;
2.1.3. сприяє виробленню оптимальної та ефективної системи взаємодії, партнерства
державних органів, бізнесу та інститутів громадянського суспільства в боротьбі з
корупцією;
2.1.4. надає інформацію про пріоритетні напрямки співпраці щодо усунення причин і
умов, що породжують і живлять корупцію;
2.1.5. мобілізує наявні ресурси і механізми з метою забезпечення спільної діяльності з
протидії корупції;
2.1.6. впроваджує в повсякденну практику і заохочує ефективні заходи, спрямовані на
попередження корупції в державних органах;
2.1.7. вживає заходів, у межах своїх можливостей, в посилення прозорості процесів
прийняття рішень державними органами;
2.1.8. проводить заходи, які сприяють створенню атмосфери неприйняття корупції;
2.1.9. бере участь у формуванні активної громадянської позиції, антикорупційного
світогляду, а також у правовому і моральному вихованні молоді;
2.1.10. виробляє інші консолідовані форми і методи протидії корупції;
2.1.11. сприяє органам державної влади у створенні дієвої системи запобігання корупції, у
розробленні комплексних заходів для протидії цьому явищу, у виявленні та подоланні її
соціальних передумов і наслідків;
2.1.12. сприяє у встановленому чинним законодавством порядку боротьбі з корупцією та
злочинністю, забезпеченню невідворотності покарання та притягненню винних осіб до
передбаченої законом відповідальності;
2.1.13. сприяє органам державної влади у здійсненні демократичного цивільного
контролю в системі економічної безпеки;
2.1.14. сприяє посиленню впливу громадського контролю щодо запобігання та протидії
корупції;

Стаття 3
3.1. З метою реалізації цього Меморандуму, Сторони, що його підписали, мають намір:
3.1.1. проводити та приймати участь у загальноукраїнських та регіональних
антикорупційних заходах;
3.1.2. обмінюватися інформацією з питань корупції: про причини і умови, що сприяють
вчиненню корупційних правопорушень; фактах невиконання або неналежного виконання
державними службовцями покладених на них обов'язків; порушення посадовими особами
антикорупційного законодавства та будь-яких інших корупційних проявах;
3.1.3. вживати заходів щодо попередження корупції в приватному секторі, створення
добросовісного підприємницького середовища, розвитку конкуренції на внутрішньому
ринку;
3.1.4 сприяти захисту внутрішнього ринку від недоброякісного імпорту - поставок
продукції, яка може завдавати шкоди національним виробникам, здоров’ю людей та
навколишньому природному середовищу, поширенню корупції в цій сфері;
3.1.5. сприяти державним органам у створенні конкурентоспроможної, соціально
орієнтованої ринкової економіки, ефективному здійсненню інвестиційної діяльності та
забезпеченні постійного зростання рівня життя і добробуту населення, захисту цієї сфери
від злочинних посягань;
3.1.6. сприяти виявленню, припиненню і недопущенню будь-яких корупційних проявів у
сфері соціального захисту населення;
3.1.7. сприяти зниженню адміністративних бар'єрів, контрольних функцій державних
органів, а також в перешкоджанні неправомірним діям контролюючих органів;
3.1.8. сприяти формуванню ефективного цивілізованого ринку праці вільного від корупції,
досягнення балансу інтересів працівників, роботодавців і держави;
3.1.9. підвищувати роль засобів масової інформації у висвітленні фактів корупційних
правопорушень, у поширенні знань і ефективних практик з питань припинення
корупційних правопорушень, запобігання корупції;
3.1.10. сприяти громадянам у дотриманні їх конституційного права на свободу слова,
доступу до інформації, недопущення неправомірного втручання органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність засобів масової
інформації, дискримінації в інформаційній сфері і переслідування журналістів за
політичні позиції;
3.1.11. сприяти залученню у встановленому чинним законодавством порядку засобів
масової інформації до боротьби з корупцією, із зловживаннями службовим становищем,
іншими явищами, які загрожують суспільним інтересам;
3.1.12. вивчати досвід зарубіжних країн з питань протидії корупції, усунення її причин і
умов та налагодження співпраці з міжнародними інституціями аналогічного спрямування;
3.1.13. приймати участь у розробці нормативних документів з питань люстрації та
проведенні люстраційних заходів;
3.1.14. застосовувати всі свої знання і докладати всіх зусиль для просування робіт і
досягнення поставлених цілей, надаючи іншим Сторонам всебічну підтримку і сприяння,
спираючись на здорові сили суспільства та усвідомлюючи, що робота у всіх вищеназваних
та інших напрямках з протидії корупції буде тривалою і неминуче зіткнеться з відкритою
протидією і прихованим опором.
Стаття 4
4.1. Сторони зобов’язуються сприяти державним органам у проведенні реформування
державних, правоохоронних органів шляхом:

4.1.1. забезпечення ефективного громадського контролю та подальшого гласного
супроводження процесу виявлення корупційних діянь і сприянню забезпечення
невідворотності покарання винуватців;
4.1.2. сприяння здійсненню реформи правоохоронних та контролюючих органів;
4.1.3. недопущення корумпованих бізнес-компаній до публічних ресурсів;
4.1.4. участі у впровадженні антикорупційної стратегії для приватного сектору;
4.1.5. участі у реалізації проведення інформаційно – освітніх антикорупційних програм.
Стаття 5
5.1. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання Сторонами.
5.2. В цей Меморандум можуть вноситися поправки за письмовою згодою Сторін.
5.3. Кожна Сторона призначає одного або декількох осіб, відповідальних за виконання
цього Меморандуму відповідно до законодавства України.
5.4. Представники Сторін будуть зустрічатися в міру необхідності для розробки
узгоджених заходів з реалізації цього Меморандуму, а також проводити регулярні
перевірки результатів співпраці.
5.5. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не має
юридичних та фінансових зобов'язань по спільній діяльності.
5.6. Цей Меморандум не зачіпає зобов'язань, що випливають з інших договорів,
учасниками яких є Сторони, і не покладає на Сторони будь – яких фінансових зобов'язань.
5.7. Цей Меморандум набирає чинності з дня його підписання обома сторонами і діє до
моменту його розірвання обома сторонами за обопільною згодою або за бажанням однієї
із сторін з попереднім повідомленням іншої Сторони не менш ніж за 30 днів. Розірвання
цього Меморандуму не тягне розірвання договорів (угод), укладених між її Сторонами.
5.8. Спори та розбіжності між Сторонами з питань, що належать до сфери дії цього
Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів або консультацій між
Сторонами. Порядок вирішення спорів та розбіжностей, що виникають при реалізації
договорів (угод), укладених для проведення операцій в рамках цього Меморандуму,
встановлюється зазначеними договорами (угодами).
Голова Антикорупційної комісії
при Запорізькій ОДА

______________________

__________________________________________

______________________

