
Причини поширення корупції в Україні та заходи направлені на її 

зниження 

За даними, надрукованими в газеті «Голос України» від  6 грудня 2012 р. 

№232 (5482), Україна посіла 144 місце за індексом корупції, який було 

розраховано глобальною антикорупційною неурядовою організацією 

Transparency International  за 2012 рік. 

Усього до рейтингу корумпованості входять 176 країн. Оцінка проводилась 

за шкалою від 0 ( найвищий рівень корупції) до 100 балів ( відсутність 

корупції). Результат України -26 балів. Поряд з Україною також ідуть Сирія, 

Конго, Бангладеш, Камерун і Центральноафриканська Республіка. При цьому 

Росія посідає в рейтингу 133 місце, Білорусь -123, Молдова – 94, Грузія – 51. 

Найнекорумпованішими є Данія, Фінляндія та Нова Зеландія. 

А в чому ж причина такого невтішного рейтингу? 

Поширеність корупції в країні викликана  низкою соціально-економічних, 

   організаційно – правових, психологічних  та інших чинників пов’язаних з 

тим, що в сучасній Україні відбувається докорінна зміна економічного і 

політичного ладу,  змінюється законодавча і виконавча влади,   змінюється 

юридична база суспільства. 

Крім цього корупції сприяють відсутність чіткої регламентації діяльності 

державних службовців та невизначеність окремих процедур здійснення 

службових повноважень, а наявність у посадових осіб надто широких 

розпорядчо-дозвільних повноважень для прийняття рішень на свій розсуд, 

дає їм можливість створювати зайві ускладнення, перебільшувати свою роль 

у вирішенні питань, пов’язаних із зверненнями громадян. 

Тож  чим  більше звертань за допомогою до чиновництва, тим більшою є 

вірогідність корупційних діянь. 

Але, в останні роки, держава працює над тим щоби повернути довіру до 

публічних установ, включаючи систему правосуддя. Проводяться реформи, 

спрямовані на боротьбу проти корупції, реформування державного 

управління та адміністративних процедур, правоохоронних органів, 

прокуратури. 

Зокрема в  районній державній адміністрації  проводиться належна робота по 

підбору персоналу та вихованню у службовців високих моральних і 

професійних якостей. У приміщеннях районної державної адміністрації 

створено належні умови для проведення особистого прийому громадян. В 

рамках реформування системи  адміністративних процедур у квітні 2012 року 

відкрито районний Центр надання адміністративних послуг. Забезпечується 



 прозорість під час прийняття управлінських рішень шляхом їх 

оприлюднення на офіційному Web-сайті. 

Шановні мешканці району нагадуємо Вам, що в Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації прийом громадян з питань доброчесності 

представників органів державної влади здійснюється керівництвом районної 

державної адміністрації згідно графіку прийому громадян. Також, Ви маєте 

можливість  звернутися до сектору взаємодії з правоохоронними органами 

райдержадміністрації (т.558-56-00) або до правоохоронних органів. 

Відповідні заяви можуть надходити усно або письмово, або через 

антикорупційну скриньку встановлену у холі РДА. 
 


