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Учасники Щорічної конференції Української національної платформи Форуму 

громадянського суспільства Східного партнерства (28-30 жовтня 2020) підтримали заяву 

Керівного комітету УНП ФГС СхП щодо Рішення Конституційного Суду України від 27 

жовтня 2020 року 

 

Заява 
 

Керівного комітету Української національної платформи Форуму громадянського 

суспільства Східного партнерства щодо поновлення е-декларування 

(схвалено 30 жовтня 2020 року) 

 

Посилення механізмів верховенства права та боротьби з корупцією є одним з ключових 

пріоритетів Східного партнерства. За сприяння ЄС в Україні було створено три інноваційні 

антикорупційні інституції – Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), 

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 

(САП). На виконання Закону України «Про запобігання корупції» в Україні була запущена 

система електронного декларування. 

Рішенням Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року заблоковано роботу 

антикорупційних підрозділів НАЗК, позбавлено повноважень з контролю та перевірки 

декларацій, відкритого цілодобового доступу до реєстру декларацій, проведення 

моніторингу способу життя та здійснення іншої важливої антикорупційної діяльності. 

Це рішення здатне спричинити зупинку антикорупційної реформи та матиме руйнівні 

наслідки для євроінтеграційного поступу України. 

Керівний комітет Української національна платформа ФГС СхП приєднується до вже 

озвучених вимог громадськості та закликає: 

-          Президента внести як невідкладний до Верховної Ради України законопроект щодо 

електронного декларування; 

-          народних депутатів якнайшвидше ухвалити відповідний законопроєкт. 

 

 

Члени Керівного комітету Української національної платформи ФГС СхП 

 

Секретаріат 

Української національної платформи  

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства  

Контактна особа: Марина Гутгарц, Секретар Платформи 

unp.eap@gmail.com 
 

 

Перелік організацій, які підтримали Заяву: 

http://eap-csf.org.ua/
http://www.ccu.gov.ua/dokument/13-r2020
http://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/13_p_2020.pdf
http://eap-csf.org.ua/natsionalna-platforma/sklad-kerivnogo-komitetu/
mailto:unp.eap@gmail.com
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Конфедерація Вільних профспілок України 

DiXi Group  

U-Cycle (ГО "Асоціація велосипедистів Києва") 

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій 

Національний екологічний центр України 

Донецька обласна Г О Народний контроль 

Агенція місцевого економічного розвитку Яворівщини 

Енергійна Країна 

ГО Аналітичний центр АСУ 

Вінницька ГО "Інформаційно-просвітницький центр "ВІСь" 

Кременчуцький антикорупційний центр 

Всеукраїнська незалежна професійна спілка "Захист праці"  

ГО "Всеукраїнська Демократична дія"  

Центр економічної стратегії 

Всеукраїнський Альянс Профспілок 

ГО "Вінницький регіональний центр інформації "Креатив" 

ГО Міжнародна Школа Рівних Можливостей 

ГО Київська Школа Рівних Можливостей 

МБФ Фонд Захисту Бібліотек 

Всеукраїестка профспілка працівників туристичної галузі 

ГС "Центр розвитку інновацій" 

ХОГО Регіональна рада підприємців  

ГО "Центр стратегічного партнерства" 

ГО Агенція Європейських Інновацій 

Центр соціальної безпеки та регіональних ініціатив 

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень 

Фундація ''Відкрите суспільство" 

ГО «Європейський Рух України» 

Український незалежний центр політичних досліджень 

Профспілка будівельників України 

Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень 

ГО "Інститут політичних та соціально-економічних досліджень" 

Зелене досьє 

Харківська міська організація професійної спілки підприємців 

Інститут регіонального розвитку 

Жіноча благодійна організація "Наші візії" 

ГО "Європейський вибір" 

 

 

 
Секретаріат 

Української національної платформи  

Форуму громадянського суспільства Східного партнерства  

Контактна особа: Марина Гутгарц, Секретар Платформи 
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