
ПАМ’ЯТКА  
 

ЧЛЕНА МГО «Міжнародна антикорупційна асамблея» 

 

Міжнародна громадська організація «Міжнародна антикорупційна асамблея» 

створена відповідно до Конституції України, Закону України «Про об’єднання громадян» та 

чинного законодавства України 9 жовтня 2008 року шляхом державної реєстрації у 

Міністерстві юстиції України. 

Головною метою та завданням МГО «Міжнародна антикорупційна асамблея» є: 

 

- соціально-правовий захист членів організації, сприяння попередженню та запобіганню 

протизаконним діям державних службовців, пропаганда правової та соціальної 

свідомості населення, здійснення заходів, спрямованих на попередження корупційних 

дій з боку державних службовців, сприяння виконанню відповідних Законів та 

підзаконних актів, спрямованих на боротьбу з корупцією та організованою 

злочинністю, сприяння створенню дійсно правового суспільства; 

- здійснення постійного громадського моніторингу діяльності депутатських корпусів 

обласної, міських, районних, селищних та сільських рад області; 

- здійснення постійного громадського моніторингу за діяльністю обласної та відповідних 

районних державних адміністрацій;  

- здійснення постійного громадського моніторингу за державними органами та органами 

місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України та законами 

України; 

- створення громадських приймалень при центральному постійно діючому органі 

Організації та її осередках з метою соціально-правового захисту членів Організації та 

сприянню підвищення правової свідомості населення, а також з метою попередження 

та запобігання протизаконним діям державних службовців і сприянню виконання 

відповідних законів та підзаконних актів Верховної Ради України, Президента України 

тощо, спрямованих на боротьбу з корупцією та організованою злочинністю; 

- проведення безкоштовних юридичних консультацій; 

- сприяння проведенню об’єктивних громадських розслідувань із питань, що стосуються 

порушення інтересів відповідних територіальних громад, громадян, об’єднань 

громадян, підприємств та установ; 

- участь у телевізійних та радіопередачах, публікаціях у пресі, які пов’язані з діяльністю 

та завданням Організації; 

- організація спільних заходів з органами місцевого самоврядування та відповідними 

державними органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами тощо, які 

спрямовані на досягнення мети Організації. 

Член Організації має право безпосередньо брати участь у діяльності Організації, 

повинен всебічно сприяти державним та іншим відповідним органам у боротьбі з 

організованою злочинністю та корупцією, зміцнювати особистим прикладом авторитет 

Організації, докладати зусиль для досягнення головної мети Організації, інформувати 

Організацію та відповідні державні установи про скоєні порушення та порушення, що 

готуються державними службовцями, мати інші права, передбачені Статутом Організації. 

Член Організації зобов’язаний брати участь у діяльності Організації відповідно до 

Статуту Організації, суворо дотримуватись вимог законів та підзаконних актів, спрямованих 

на посилення боротьби з організованою злочинністю та корупцією. 

 

З пам’яткою, правами та обов’язками члена Організації ознайомлений 

 
 

«_____»_____________20__ року             ___________               

____________________ 

                          (дата)                                                         (підпис)                                             (ПІБ ) 


