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Скріншоти офіційної відповіді міністерства

ЧИ РОЗУМІЄ ПРЕЗИДЕНТ, 
ЯК ПРИБОРКАТИ КОРУПЦІЮ?

Риба гниє з голови. Тому боротьба з корупцією почи-
нається з перших осіб держави: Президента, Прем’єр-
міністра, Голови Верховної Ради. Направляючи їм 827-й 
номер газети “Громадянська республіка”, ми не сподіва-
лися, що всі наші рекомендації будуть прийняті. Не очіку-
вали ми й детальної відповіді та демонстрації нам плану 
детальної боротьби з корупцією. Але ми сподівалися 
з’ясувати хоча б якісь поверхневі орієнтири перших осіб 
держави у цьому напрямку, або часткову згоду з нашими 
пропозиціями. Однак, нас такої “честі” не удостоїли. 

Поліція — це фундаментальний правоохоронний 
орган. Саме з ним стикається абсолютна більшість 
людей. І до нього у людей найбільше претензій. Мож-
ливо, саме тому після відповіді від Міністерства Юсти-
ції України нам надійшла відповідь від МВС. На той же 
827-й номер газети “Громадянська республіка”. 

Корупція — це першочергова проблема. Є ефективні 
способи її вирішення, а є — ні. ГО «Поступ» вважає (і це 
логічно), що, в першу чергу, потрібно використовувати 
саме ДІЄВІ  способи. Лише вони дадуть швидкий ефект і 
будуть очевидними для громадян. Ми направляли запит 
Президенту, але отримали відповідь від МВС. Це озна-
чає, що Президенту нема що сказати? А що МВС? А МВС 
дало відповідь. Самі подивіться, яку. Нічого несподіва-
ного. Ви  можете відповісти собі на питання, чи влада 
(Президент та Верховна Рада України) взагалі розуміє 
(або хоче розуміти), як боротися із корупцією. 

УРИВОК З ГАЗЕТИ 
«ГРОМАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА» №827

«УРЯДОВИЙ ЦИКЛ МАТЕРІАЛІВ. 7-Й ВИПУСК
Реформа правоохоронної системи

Ліквідація корупції
При реформуванні правоохоронної системи, в пПри 

реформуванні правоохоронної системи в першу чергу 

необхідно вирішити проблему корупції. Ми виходимо 
з наступного принципу: якщо влада протягом шести 
місяців не ліквідує корупцію, то вона (влада) або не 
хоче цього робити, або не є владою.

Для досягнення мети — ліквідації корупції в Укра-
їні необхідно як мінімум:

1. Політична воля влади, яка може, наприклад, 
бути реалізована через створення антикорупційного 
органу, що підкорядковуватиметься верховній владі, 
яка за нього і має відповідати. Якщо влада скаже, 
що антикорупційний орган погано працює, то вона є 
нікчемною і її слід прибрати.

2. Очищення влади від корупціонерів.
3. Відділення бізнесу від влади.
4. Підвищення мінімальної заробітної плати 

чиновникам до рівня не менше ніж в 2-3 рази вище 
від середньої зарплати у країні. Одночасне дотри-
мання жорсткого контролю відповідності доходів 
чиновників їх витратам. Їх невідповідність має вести 
до неминучого покарання. Сам факт невідповідності – 
це кримінальний злочин.

5. Максимальне спрощення системи отримання 
дозволів, погоджень та інших регуляторних функцій 
держави.

6. Застосування моральних чинників впливу.
7. Широке залучення громадськості до контролю.
8. Провокування хабарів та запровадження (при 

необхідності) комісійних за надання інформації про 
хабарників.

Саме реалізація зазначених позицій і становитиме 
суть перших кроків у боротьбі з корупцією.

Без них подолати корупцію неможливо. Реалізу-
вати ці позиції може тільки влада, яка буде мати саме 
бажання і волю навести порядок у країні.»
________________________________________________
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Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України 
від 24.12.2019

№ 31566/0/2-19 Міністерство внутрішніх справ 
України разом з Національною поліцією України, Наці-
ональною гвардією України, Адміністрацію Державної 
прикордонної служби України, Державною міграцій-
ною службою України та Державною службою України 
з надзвичайних ситуацій у межах компетенції розгля-
нуло Ваше звернення до Офісу Президента України 
щодо реагування на урядовий цикл матеріалів з питань 
реформування правоохоронної системи, опублікова-
ний у випуску газети «Громадянська республіка» № 
827 за 2019 рік.

За результатами розгляду повідомляємо, що Мініс-
терство і центральні органи виконавчої влади, діяль-
ність яких спрямовується і координується через 
Міністра внутрішніх справ України, у взаємодії з Кон-
сультативною місією Європейського Союзу розробили 

та забезпечують реалізацію таких стратегічних доку-
ментів:

Стратегії розвитку органів системи Міністерства 
внутрішніх справ на період до 2020 року,  схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 
листопада 2017 року № 1023-р;

Стратегії розвитку Державної прикордонної служби, 
схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 2015 року

№ 1189-р;
Стратегії державної міграційної політики України на 

період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабі-
нету Міністрів України від 12 липня 2017 року

№ 482-р;
Концепції розвитку Національної гвардії на період 

до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 01 лютого 2017 року № 100-р.

Для розвитку і вдосконалення роботи органів та 
підрозділів поліції Національна поліція за участі Кон-
сультативної місії ЄС, канадських та американських 
партнерів розробила проєкт Стратегії розвитку Націо-
нальної поліції на період до 2023 року.

Забезпечення    гласності,    відкритості    та    про-
зорості в    діяльності радою при МВС. Упродовж 2019 
року відбулося 6 засідань Громадської ради при МВС. 
Представники МВС та Громадської  ради при МВС узяли 
участь у   22 конференціях, нарадах, брифінгах, круглих 
столах, у 15 з них – з виїздом в обласні підрозділи.

При органах системи МВС діють такі створені гро-
мадські ради: Громадська рада при Державній мігра-
ційній службі України;

Громадська рада при Державній службі України з 
надзвичайних ситуацій; Громадська рада при Адміні-
страції Державної прикордонної служби

України.
Міністерство вживає заходів у напрямку спрощення 

системи отримання дозволів, погоджень та адміністра-
тивних послуг.  Так, постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни від 03 квітня 2019 року № 320 «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України» спрос-
тила порядок державної акредитації закладів, що про-
водять підготовку, перепідготовку і підвищення квалі-
фікації водіїв транспортних засобів, шляхом передачі 
повноважень від Головного сервісного центру МВС до 
регіональних сервісних центрів, що в цілому скоро-
тило час проходження цієї процедури.

У ході процесу децентралізації 04.04.2016 до зако-
нодавства України  внесено низку змін щодо передачі 
органам місцевого самоврядування функцій ДМС з 
реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання 
фізичних осіб та наділення центрів надання адміні-
стративних послуг, які створені органами місцевого 
самоврядування, правом приймати заяви громадян 
та видавати виготовлені ДМС паспорти громадянина 
України у формі картки (ID-паспортів) та паспорти 
громадянина України для виїзду за кордон з безкон-
тактним електронним носієм біометричної інформації.

З метою спрощення доступу населення до адмі-
ністративних послуг на офіційному вебсайті ДМС у 
режимі онлайн запроваджено такі електронні сервіси:

запис громадян в електронну чергу на оформлення 
паспорта громадянина України у формі картки та пас-
порта громадянина України для виїзду за кордон;

перевірка стану оформлення паспортних документів;
розрахунок вартості та виписка рахунків з реквізи-

тами оплати адміністративних послуг за оформлення 
та видачу паспортних документів;

перевірка паспортних документів за базою даних 
«Недійсні документи».

Зазначене дозволило розширити коло органів та 
мережу їхніх підрозділів з прийому звернень громадян 
про оформлення паспортних документів та реєстрацію 
місця проживання, покращити рівень їх обслугову-
вання та знизити корупційні ризики.

Директор Департаменту Василь БОДНАР

Сергій ГУБСЬКИЙ 256 10 25 

ЧИ РОЗУМІЄ ПРЕЗИДЕНТ, ЯК ПРИБОРКАТИ КОРУПЦІЮ? 
ПРОДОВЖЕННЯ. ПОЧАТОК НА СТОР.1

БЕЗВІДПОВІДАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ

Минулого тижня на сторінці «Поступ» в Facebook про-
йшло опитування. Тема опитування була «В разі безді-
яльності депутата, чи існує його відповідальність перед 
громадянами, які його обрали в країні з демократичною 
системою влади?». Були запропоновані два варіанти 
відповіді: 

1 – Так, існує;
2 – Ні, не існує.

Було охоплено 939 людей. Голосів було подано 71. 
З них 28% проголосувало за варіант №1, та 72% відпо-
відно за варіант №2.

Передбачалось, що питання буде просте і результати 
передбачувані, але як виявилось, це не так.

І все ж таки. Чи існує відповідальність депутата? Ні, і 
ще раз ні ! Ми не знаємо жодного випадку, коли в країні 
з демократичною системою влади депутат був притягну-
тий до відповідальності. Це абсолютний міф і балачки 
для «пересічних». За що депутат може відповісти? За 
те, що він пообіцяв підняти пенсії і не виконав?! Так, не 
виконав. І що далі? А нічого! Немає жодного прикладу 
покарання депутата. І що з того, що він не виконав обі-

цяного. Свій строк він відбуде і заробить на наступний. 
Та і взагалі, а перед ким конкретно відповідати? Вибори 
таємні, одні аноніми. З іншого боку, якщо виборці 
побажають вплинути на депутата, чи можуть вони це 
зробити? Де-юре відкликати можуть, а де-факто проце-
дура досить складна, і пройти цей складний шлях майже 
неможливо. І реально вона ніде не працює. Ось так і 
процвітає колективна безвідповідальність одних від-
носно інших і навпаки.

________________________________________________

Михайло Сімаченко
        член ГО «Поступ»

Приступати до роботи, задекларувавши високі моральні стандарти, 
тверді переконання і рішуче бажання побороти корупцію, нескладно. 
Складно жити згідно з цими принципами, а можливо це, лише коли 
у країни є лідери сильні і розважливі до такої міри, щоб карати всіх 
порушників без винятку.

Лі Куан Ю
сінгапурський державний політичний діяч, 

один з творців сингапурского «економічногоо чуда».
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