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ської поліції була скорочена вдвоє, при цьому найнижча зарплата поліцейського була підви-
щена приблизно до середньої зарплати по країні [5, c. 123].

Таким чином, шляхом проведення “національно-державної” люстраційної політики була 
втілена дерадянізація та деноменклатуризація публічної влади Естонії, що стало відправною 
точкою для подальшого формування державних органів нового ґатунку. Проте, такого роду за-
ходи в Україні коректно було б впроваджувати відразу після проголошення незалежності, а не 
через 23 роки після розпаду СРСР.

Отже, практика проведення люстраційних заходів у зарубіжних країнах дозволяє стверджу-
вати, що вони справляють позитивний вплив на зменшення хабарництва в органах державної вла-
ди та на викорінення корупційних факторів з площини суспільно-владних взаємовідносин взагалі. 
Багато науковців схиляються до думки, що існує пряма залежність зниження рівня корупції серед 
посадових осіб від попереднього проведення люстраційних процедур у тій чи іншій державі.
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Правові чинники політичної корупції у водному господарстві України  
в системі представницької влади на місцях

В умовах інтенсивної європеїзації вітчизняного водного господарства першочерговим за-
вданням нашої держави стало подолання корупції, яка наскрізно вразила державний апарат та 
органи місцевого самоврядування. 

Відзначимо, що останніми роками особливої актуальності набуло дослідження політич-
ної корупції, суб’єктами якої є система компетентних органів в сфері вироблення та реалізації 
державної політики. Аналізуючи феномен політичної корупції у контексті водного господар-
ства, слушно зауважити, що її наслідки особливо гостро відчуваються на регіональному рівні 
щодо об’єктів комунальної власності. 

Потенційним підґрунтям корумпованості представницьких органів влади на місцях є за-
конодавче наділення депутатів місцевих рад владними повноваженнями. Так, у ст. 6 Водного 
кодексу України (далі – ВКУ) [1] серед суб’єктів, через які Український народ здійснює право 
власності на води (водні об’єкти), визначені місцеві ради. Своєю чергою, практика свідчить, 
що вони систематично зловживають владою, а відтак порушують головний обов’язок депута-
тів місцевих рад щодо виразу і захисту інтересів відповідної територіальної громади (ч. 2 ст. 2 
Закону України “Про статус депутатів місцевих рад” [4]).

Важливим аспектом дослідження політичної корупції у водному господарстві України є 
визначення чинників, які породжують та провокують її виникнення. На наш погляд, доміную-
чу роль серед їх нескінченної низки має недосконала нормативно-правова база водного госпо-
дарства та правовий нігілізм населення.
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Перший викладений нами чинник полягає у наявності правових колізій у системі зако-
нодавства, що регулює діяльність місцевих рад у галузі водного господарства. Так, наприклад, 
з однієї сторони законодавство, визначає води (водні об’єкти) виключною власністю Україн-
ського народу, що надаються тільки у користування (ст. 6 ВКУ), а з іншої – передбачає, що 
органи місцевого самоврядування можуть безоплатно передавати у власність громадян та 
юридичних осіб замкнені природні водойми (загальною площею до 3 гектарів) (ст. 59 Земель-
ного кодексу України (далі – ЗКУ) [2]. Таким чином, законодавець створив передумови для 
представників громади на місцях одержати неправомірну вигоду від свого права задовольнити 
клопотання щодо безоплатної передачі у власність замкненої природної водойми, оскільки од-
ночасно має законодавчу можливість відмовити у цьому. 

На сьогодні поживним корупційним середовищем у водному господарстві стало також 
питання передачі у приватну власність прибережних захисних смуг, які виділяються в межах 
водоохоронних зон з метою охорони поверхневих водних об’єктів від забруднення і засмічен-
ня та збереження їх водності (ст. 88 ВКУ). Зазначене є можливим внаслідок чергової правової 
колізії – законодавство до компетенції місцевих рад одночасно відносить два повноваження 
щодо: 1) регулювання ширини прибережної захисної смуги (ч. 6 ст. 88 ВКУ, п. 42 ст. 26 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” [3]) та 2) передачі земельних ділянок у влас-
ність або у користування із земель комунальної власності відповідних територіальних громад 
для всіх потреб (ст. 122 ЗКУ). Правове закріплення даних повноважень в компетенції одного 
органу влади, на наш погляд, необхідно вважати корупційним ризиком у вітчизняному законо-
давстві, оскільки воно порушує ієрархію контролюючої функції управління.

Наступною правовою проблемою, яка створює передумови для вчинення корупційних ді-
янь в системі органів місцевого самоврядування, є відсутність дієвого механізму притягнення 
винних осіб до відповідальності. Така ситуація спостерігається в результаті деперсоніфікації 
суб’єкта відповідальності, оскільки більшість рішень місцевих рад приймаються колегіаль-
но. Як наслідок, практика свідчить про грубе нехтування представниками громади на місцях 
чітко прописаних правових вимог. Наприклад, фіксуються непоодинокі випадки порушення 
місцевими радами законодавчих положень ст.ст. 122, 135-139 ЗКУ та ст. 51 ВКУ шляхом пере-
дачі в оренду водних об’єктів без проведення земельних торгів, або проведення їх фіктивно. 
Підтвердженням останнього слугують такі фактичні обставини як мала кількість учасників (в 
середньому 2), несуттєве зростання під час торгів орендної плати (в середньому на 28,4 грн/га), 
коротка тривалість розіграшу лота (в середньому 4 хв.) тощо.

Не менш важливим чинником політичної корупції у водному господарстві є правовий нігі-
лізм населення, що викликаний втратою віри реалізувати своє право на водні ресурси шляхом зако-
нодавчо визначеної процедури без надання певної вигоди особі від якої залежить вирішення питан-
ня. Вказане значною мірою ґрунтується на розумінні недосконалості вітчизняного законодавства, 
бюрократичних перепонах у оформленні права власності та права користування на водні об’єкти, 
що створюють підґрунтя до різного роду маніпуляцій з боку органів місцевого самоврядування.

Нагальним у вирішенні викладеної проблеми є реалізація системи заходів щодо запобі-
гання політичній корупції у водному господарстві України в представницькій владі на місцях, 
яка передбачає:

– підвищення рівня інформованості населення щодо повноважень та обов’язків місцевих 
рад у галузі водного господарства;

– перегляд нормативно-правової бази діяльності органів місцевого самоврядування в га-
лузі водного господарства з метою усунення неузгодженостей між правовими положеннями;

розроблення реального механізму притягнення депутатів місцевих рад за прийняття рі-
шень, що суперечать інтересам громади;

законодавче закріплення розумних строків щодо надання адміністративних послуг міс-
цевими радами переважно через мережу Інтернет.
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Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського 
суспільства у сфері запобігання корупції

До системи органів державної влади, що здійснюють запобігання та протидію корупції, 
належать Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне 
бюро України (далі – НАЗК), органи прокуратури, Національної поліції [1], Служба безпе-
ки України [4], Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів [2]. Законодавством передбачено 
функціонування Вищого антикорупційного суду [5]. Розгляд законопроектів з питань з питань 
запобігання і протидії корупції здійснює відповідний комітет Верховної Ради України [3]. У 
міністерствах та інших державних органах створено уповноважені підрозділи чи призначено 
уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції [6].

Інститутами громадянського суспільства, що здійснюють антикорупційну діяльність є 
численні громадські організації, серед яких Громадська рада доброчесності, утворена відпо-
відно до Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, громадські ради, ради громадського 
контролю, що утворені при державних органах та беруть участь у підготовці, моніторингу, 
оцінці виконання антикорупційних програм.

Органи державної влади та інститути громадянського суспільства взаємодіють між со-
бою у визначених межах.

Керівник органу державної влади представляє його у відносинах з громадськістю.
Громадські об’єднання делегують до складу конкурсної комісії з відбору членів НАЗК 

чотирьох осіб (половина складу конкурсної комісії).
Громадський контроль за діяльністю НАЗК забезпечується через Громадську раду при 

НАЗК. Громадська рада при НАЗК заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і 
завдань НАЗК, затверджує щорічні звіти про діяльність НАЗК, надає висновки за результатами 
експертизи проектів актів НАЗК, делегує для участі в засіданнях НАЗК свого представника з 
правом дорадчого голосу.

НАЗК інформує громадськість про здійснювані ним заходи щодо запобігання корупції, реа-
лізує заходи, спрямовані на формування у свідомості громадян негативного ставлення до коруп-
ції, залучає громадськість до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики. 

НАЗК готує проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупцій-
ної політики, у якій має відображатися узагальнений аналіз ситуації щодо корупції із зазна-
ченням результатів соціологічних і аналітичних досліджень з вивчення ситуації щодо корупції, 
проведених громадськими об’єднаннями.

Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі грома-
дяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:

– повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень та конфлікт інтересів;

– запитувати та одержувати від державних органів інформацію про діяльність щодо за-
побігання корупції;

– проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи норматив-
но-правових актів та проектів нормативно-правових актів;

– брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання ко-
рупції;

– вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення за-
конодавчого регулювання відносин у сфері запобігання корупції;


