ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної
державної адміністрації на 2018 рік
Відповідно до статті 19 Закону України „Про запобігання корупції” з
урахуванням Порядку підготовки, подання антикорупційних програм на погодження
до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх
погодження, затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 8 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 22 січня 2018 року за № 87/31539, розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 24.04.2018 року № 234 затверджено Антикорупційну
програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2018 рік, яку погоджено
рішенням НАЗК від 03 серпня 2018 року № 1590.
З метою виконання пропозицій Національного агентства з питань запобігання
корупції, розпорядженням облдержадміністрації від 31.08.2018 № 577 затверджено
відповідні зміни до Програми (розпорядження облдержадміністрації у редакції від
24.04.208 № 234), додатку 2 до звіту „Оцінені корупційні ризики та заходи їх
усунення (мінімізації)”, які надіслано керівникам структурних підрозділів
облдержадміністрації, апарату облдержадміністрації для організації виконання (лист
ОДА від 04.09.2018 року № 06-17/1979).
Про хід виконання Програми із врахуванням внесених змін та додатку 2 до звіту
„Оцінені корупційні ризики та заходи їх усунення (мінімізації)”, дотримання вимог
антикорупційного законодавства, інформувати відділ запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації відповідно
до розпорядження облдержадміністрації від 31.08.2018 № 577.
Розпорядженням голови обласної державної адміністрації 07.02.2017 № 16-р
функції із здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції в обласній
державній адміністрації покладено на відділ запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації.
Керівниками
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
та
райдержадміністрацій видано відповідні розпорядчі документи, якими затверджено
внутрішні плани заходів з реалізації Антикорупційної програми Закарпатської
обласної державної адміністрації на 2018 рік, визначено відповідальних за
проведення заходів щодо запобігання проявам корупції осіб, які проходили навчання
з цих питань у Закарпатському обласному центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого
самоврядування, працівників державних установ, підприємств та організацій та інших
навчальних центрах. До відома державних службовців доведено правила поведінки
осіб, уповноважених на виконання функцій держави. З претендентами на заміщення
вакантних посад державних службовців проводиться роз’яснювальна робота щодо
необхідності дотримання Законів України „Про державну службу”, „Про запобігання
корупції” та постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 65
„Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців”.
З метою мінімізації корупційних ризиків, відкритості і прозорості, організації та
проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій „Б” і
„В” відповідно до постанови КМУ від 25 березня 2016 року № 246 „Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” у
структурних підрозділах та апараті облдержадміністрації утворено конкурсні комісії.
Відповідно до статей 56 – 58 Закону України „Про запобігання корупції”,
Закону України „Про очищення влади”, постанови КМУ від 25.03.2015 року № 171
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„Про Порядок проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливого
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком” та щодо
осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави
або місцевого самоврядування, протягом 2018 року керівниками структурних
підрозділів обласної державної адміністрації та райдержадміністрацій забезпечено
проведення спеціальної перевірки претендентів на посади державних службовців.
З метою підвищення ефективності координації здійснення заходів щодо
запобігання та виявлення корупції, забезпечення належного рівня взаємодії з
правоохоронними органами області у кожному структурному підрозділі обласної
держаної адміністрації та райдержадміністрації визначено відповідальну (особу),
який (яка) забезпечує контроль за здійсненням заходів з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства та щодо мінімізації можливості виникнення
конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Про
результати проведеної роботи з цих питань щоквартально інформує
облдержадміністрацію.
З метою реалізації пункту 1 статті 45 Закону України „Про запобігання
корупції”, відповідного листа НАЗК від 21.11.2017 року № 93-01/42182/17, вжито
невідкладних заходів щодо підготовки до чергового етапу електронного декларування
державними службовцями, які зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом
заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. Для
цього керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, відділом було
підготовлено та скеровано відповідні листи з цих питань, а саме: щодо чергового
етапу подання Е - декларацій (від 14.12.2017 р. № 7784/06-03), щодо своєчасного
подання Е-декларацій (09.01.2018 р. № 06-17/47), щодо подання декларацій головами,
їх першими заступниками та заступниками голови РДА (26.01.2018 р. № 270/06-12),
щодо повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання Едекларацій (07.03.2018 р. № 06-17/624), щодо електронного сервісу – чат-бот (
23.03.2018 року № 1570/06-16) та підготовлено роз’яснення від 13.03.2018 року № 0617/624/1 для працівників апарату облдержадміністрації з цих питань. Крім того,
працівниками відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації здійснювався особистий прийом та
консультування суб’єктів декларування, які потребували допомоги у заповненні
Е–декларацій. Також, відділом, спільно з Державним навчальним закладом
„Закарпатський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій” організовано та проведено відповідну семінарнараду щодо чергового етапу подання Е – декларацій.
З метою контролю за дотриманням вимог антикорупційного законодавства щодо
своєчасного подання Е-декларацій відділом було надіслано лист керівникам
структурних підрозділів облдержадміністрації від 09.01.2018 року № 06-17/47,
відповідно до якого структурні підрозділи облдержадміністрації про результати
подання декларацій повинні поінформувати відділ до 10 квітня 2018 року. Така
інформація надійшла від усіх структурних підрозділів облдержадміністрації.
Відповідно до надісланої до відділу інформації за підписами керівників структурних
підрозділів облдержадміністрації подали Е-декларації 470 осіб. Після закінчення
Е-декларування підготовлено узагальнену інформацію, яку для усунення недоліків що
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мали місце під час чергового етапу декларування надіслано керівникам структурних
підрозділів облдержадміністрації.
Відповідно до частини 2 статті 49. Закону України „Про запобігання корупції” та
Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій про факти
неподання чи несвоєчасного Е-декларацій поінформовано Національне агентство з
питань запобігання корупції.
З метою недопущення порушень вимог Закону України „Про запобігання
корупції” керівникам структурних підрозділів, апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та міськвиконкомів надіслано відповідного листа ОДА від
23 липня 2018 року № 06-16/1664 щодо своєчасності подання працівниками,
уповноваженими на виконання функцій держави або посадовими особами органів
місцевого самоврядування до НАЗК відповідних повідомлень у разі суттєвих змін в
майновому стані суб’єкта декларування у відповідності до вимог частини другої
статті 52 Закону України „Про запобігання корупції”
З метою завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування ( з
01 січня 2019 року) керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій надіслано відповідного листа від 19.11.2018 року № 0617/2636 щодо отримання, перевірки наявності електронного цифрового підпису у
працівників підпорядкованих підрозділів.
Державним
навчальним
закладом
„Закарпатський
обласний
центр
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” на
постійній основі проводяться курси і семінари, у тому числі постійно діючі, щодо
вивчення законодавства про державну службу та запобігання корупції.
Так, Центром підвищення кваліфікації спільно з відділом запобігання і
виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації
6-го та 8-го лютого 2018 року проведено семінар „Антикорупційна політика.
Е – декларування” для державних службовців структурних підрозділів
облдержадміністрації.
У вищезазначеному семінарі прийняли участь 57 осіб відповідальних за
здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції в структурних підрозділах
облдержадміністрації, райдержадміністраціях та міськвиконкомах.
У обласній державній адміністрації 20 лютого 2018 року відбувся семінар –
нарада для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у
структурних
підрозділах
облдержадміністрації,
райдержадміністраціях
та
міськвиконкомах, який організував відділ запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації. Під час заходу було
розглянуто питання функціонування уповноважених підрозділів з питань запобігання
та виявлення корупції, а також антикорупційну політику, порядок заповнення
декларації про майно, доходи витрати і зобов’язання фінансового характеру, новели
антикорупційного законодавства України тощо.
Крім того, під час семінар-тренінгу доведено та роз’яснено базові практичні
інструменти щодо функціонування уповноважених підрозділів (осіб) з питань
запобігання та виявлення корупції та подання електронних декларацій про доходи
осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, а
також надано вичерпні відповіді на поставлені питання.
Усього у семінарі прийняли участь 64 особи. За результатами навчання
„Антикорупційна політика. Е – декларування” учасникам семінару вручено
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сертифікати. Відповідну інформацію щодо проведення семінару 21.02.2018 року
розміщено на головній сторінці (розділ-новини) веб-сайту Закарпатської ОДА.
На базі Центру та з виїздом на місця протягом 9-ти місяців 2018 року підвищили
кваліфікацію з питань запобігання корупції 824 слухачів (530 – державних
службовців та 294 – посадових осіб органів місцевого самоврядування).
Також, працівники уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та
виявлення корупції облдержадміністрації, райдержадміністрацій та міськвиконкомів
(7 осіб), взяли участь у семінарі на тему: „Ділова доброчесність: долучайся,
впроваджуй та вигравай”, який 13 вересня 2018 року у місті Івано-Франківськ
проводило НАЗК за підтримки Ради бізнес-омбусмена та Програми розвитку ООН в
Україні у співпраці з Українською мережею доброчесності та комплаєнсу (UNIC).
У одноденному тренінгу з питань „Правові аспекти організації роботи із
запобігання корупції”, „Електронне декларування” для уповноважених осіб,
працівників юридичних та кадрових служб органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, що проходив 25 вересня 2018 року у місті Львів взяло
участь 14 осіб, яким НАЗК було вручено відповідні сертифікати.
Відповідно до листа Генерального Консульства Республіки Польща у Львові від
20.09.2018 № к6. Lwow 46.2.2018/2 керівник відділу запобігання і виявлення корупції
та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації у період з 22 до 26
жовтня 2018 року прийняв участь у навчанні з питання протидії корупції під назвою
„Протидія корупції в Україні, яке проходило у місті Варшава Республіки Польща.
Також, 31 жовтня 2018 року на базі юридичного факультету Навчальнонаукового центру із підвищення кваліфікації державних службовців Ужгородського
національного університету в урочистій обстановці вручили свідоцтва про
підвищення кваліфікації 64 державним службовцям та посадовим особам органів
місцевого самоврядування з питань запобігання корупції. Відкрив захід декан
юридичного факультету УжНУ Ярослав Лазур, відмітивши, що у напрямку
підвищення кваліфікації держслужбовців, насамперед є необхідним реформування
організаційних, інституційних та нормативних основ. Його слова доповнив перший
проректор з науково-педагогічної роботи професор Олександр Сливка,У заході також
прийняли участь керуючий справами виконавчого апарату обласної ради Юрій
Гузинець, керівник апарату ОДА Руслана Натуркач та доктор політичних наук УжНУ,
доцент Юрій Остапець.
Крім того, 19 грудня 2018 року заступник керівника відділу запобігання і
виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації
прийняв участь у координаційній нараді щодо результатів роботи уповноважених
підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції за 2018 рік та
обговорення проблемних питань, пов’язаних з їх діяльності, яку проводив
уповноважений Секретаріату Кабінету Міністрів України.
У рамках просвітницького проекту „Я МАЮ ПРАВО” за ініціативи Головного
територіального управління юстиції у Закарпатській області 13 червня 2018 року під
головуванням заступника голови облдержадміністрації (відповідального за
координацію заходів з протидії корупції) відбулось засідання обласної міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти на якому крім порядку роботи ради,
обговорено питання щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства
державними службовцями органів влади та посадовим особами органів місцевого
самоврядування. Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації участь у
засіданні прийняли представники структурних підрозділів облдержадміністрації,
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обласної ради, правоохоронних та контролюючих органів, регіонального центру з
надання БВПД в області, науковці, громадськість та засоби масової інформації.
Відповідно до листа НАЗК від 06.07.2018 року № 30-01/29267/18
облдержадміністрацією поширено інформацію про безкоштовний навчальний онлайкурс „Конфлікт інтересів: треба знати!” серед зацікавлених осіб, у тому числі серед
працівників
апарату
облдержадміністрації,
структурних
підрозділів,
райдержадміністрацій та міськвиконкомів (лист від 11.07.2018 р. № 4256/06-11) та
розміщено на головній сторінці офіційного веб-сайту облдержадміністрації у розділі
новини.
Здійснено ряд заходів з проведення роз’яснень щодо змін в антикорупційному
законодавстві. Зокрема, на офіційному веб – сайті (Розділ – Антикорупційна
діяльність) обласної державної адміністрації розміщено інформацію про найбільш
актуальні законодавчі акти щодо запобігання корупції та зобов’язано керівників
структурних підрозділів облдержадміністрації, районних державних адміністрацій та
міськвиконкомів постійно оновлювати відповідні веб–сайти у підпорядкованих
підрозділах.
З метою формування антикорупційної правосвідомості учнівської молоді,
нетерпимого й негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища,
забезпечення умов для формування елементів правової культури, правових орієнтирів
і правомірної поведінки у закладах освіти області проведено профілактичні та
просвітницькі заходи. Зокрема, проведено круглі столи, бесіди, тренінги, години
спілкування з учнями щодо формування антикорупційної правосвідомості,
нетерпимого й негативного ставлення до корупції.
З метою забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства,
виконання вимог статей 53-58 Закону України „Про запобігання корупції”,
недопущення скоєння корупційних правопорушень працівниками, уповноваженими
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, керівникам районних
державних адміністрацій, апарату облдержадміністрації та структурних підрозділів
облдержадміністрації було надіслано відповідного листа з цих питань (№ 06-17/1222
від 25.05.2018р.).
Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання корупції від
19.07.2017 року № 30-20/24386/17, рішення НАЗК від 06.07.2017 року № 286 щодо
організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, на
офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у розділі Антикорупційна
діяльність (Протидія корупції) розміщено рубрику „Повідомлення про корупцію”. На
базі Контактного центру забезпечено два безкоштовні сервіси прийому звернень до
органів виконавчої влади: телефонна обласна „гаряча лінія” за номером 0800501484,
електронне
звернення
за
посиланням
www.carpathia.gov.ua.
На
сайті
облдержадміністрації, функціонує електронне консультативне інформування
населення (Громадське обговорення) щодо реалізації державної антикорупційної
політики.
Протягом звітного періоду через веб-сайт „Повідомлення про корупцію”
повідомлень про порушення вимог Закону України „Про запобігання корупції” до
обласної державної адміністрації, не надходило.
Під час проведення щотижневих нарад з керівниками територіальних підрозділів
центральних органів виконавчої влади, керівниками структурних підрозділів
облдержадміністрації, голова облдержадміністрації постійно наголошує на
необхідності дотримання вимог антикорупційного законодавства України. Під
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головуванням заступника голови облдержадміністрації (відповідального за
координацію здійснення заходів передбачених Антикорупційною Програмою)
18, 25 липня, 10 серпня 20018 року відбулись наради з керівниками
райдержадміністрацій та міськвиконкомів з питання: „Щодо запобігання проявам
корупції в місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування”.
Юридичним відділом апарату облдержадміністрації готуються висновки за
результатами
проведення
юридичної
експертизи
розпоряджень
голови
облдержадміністрації, що підлягають державній реєстрації у Головному
територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області, на наявність у проектах
розпоряджень норм, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень.
З метою досягнення в областi максимальної економiї та ефективностi
допорогових закупiвель, здiйснення їх вiдкрито та прозоро, на засадах добросовiсної
конкуренцiї i недискримiнацiї учасникiв, об’єктивної, неупередженої оцiнки їх
пропозицiй, запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням у цiй сферi,
розпорядженням облдержадміністрації від 16.03.2018 року № 163 ,,Про проведення
допорогових закупiвель із використанням системи публічних закупівель „ProZorro”,
керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністраціям,
виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення та рекомендовано
об’єднаним територіальним громадам здійснювати допорогові закупівлі товарів, робіт
та послуг із використанням системи електронних закупівель „ProZorro” відповідно до
Закону України ,,Про публічні закупівлі” та Порядку здійснення допорогових
закупiвель, затвердженого наказом Державного підприємтсва ,,Зовнiшторгвидав
України” вiд 13.04.2016 № 35.
11 липня 2018 року в Ужгороді відкрили Центр підтримки підприємництва.
Функціонуватиме він при департаменті економічного розвитку і торгівлі
Закарпатської ОДА. Центр надаватиме інформацію про нові можливості для бізнесу,
регіональні та міжнародні програми, проводитиме пошук потенційних вітчизняних та
закордонних партнерів для ділової співпраці, а також організовуватиме тренінги,
семінари, конференції та круглі столи з питань ведення підприємницької діяльності,
запобiгання корупцiйним дiям i зловживанням у цiй сферi. Мета Центру – це
створення дієвого механізму та інструментів підтримки малого і середнього бізнесу із
акцентом на самозайнятості населення та створенні нових робочих місць, без
корупції. Серед основних завдань Центру: забезпечення реалізації державної політики
з питань розвитку підприємництва; організація, за потреби, навчання для
розпорядників бюджетних коштів та суб’єктів підприємницької діяльності щодо
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг із залученням координаторів „ProZorro”,
експертів акредитованих електронних майданчиків; розробка та реалізація в області
заходів спрямованих на розвиток підприємництва. Центр буде забезпечувати
інформаційну та консультативну підтримку для бізнесу при започаткуванні та веденні
господарської діяльності. Було проведено невелике дослідження, яке показало, що
насамперед не вистачає інформації, обміну знаннями та досвідом.
Для запровадження автоматизації системи надання адміністративних послуг в
межах Програми розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017 –
2018 роки за рахунок коштів обласного бюджету закуплено програмне забезпечення
„Універсам Послуг” для 13 центрів надання адміністративних послуг при
райдержадміністраціях.
Крім
того,
відповідно
до
розпорядження
облдержадміністрації від 26.02.2018 року № 118 та заходів Програми, для завершення
автоматизації робочих місць адміністраторів районних ЦНАПів, закуплено серверне
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обладнання для створення регіональної мережі ЦНАПів, яке вже встановлено,
налаштовано та тестується. Інформація про роботу ЦНАП відображена у Реєстрі
адміністративних
послуг, який
розміщено на офіційному веб-порталі
Мінекономрозвитку.
З метою активізації протидії злочинності та запобігання корупції на території
області 02 серпня 2018 року у прокуратурі області за участі представників обласної
державної адміністрації відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних
органів області, на якій розглянуто питання „Про стан протидії злочинності, у тому
числі її організованим формам, на території Закарпатської області та організації
діяльності
щодо
розкриття
і
досудового
розслідування
кримінальних
правопорушень”. На координаційній нараді було відмічено що
важливою
залишається робота з попередження, виявлення та припинення злочинів у сфері
бюджету, службової та господарської діяльності, боротьби з контрабандою, а також
протидія корупційним проявам.
Відповідно до звіту „Про стан протидії корупції” (Форма № 1-КОР)
правоохоронними органами області протягом 2018 року складено 219 протоколів про
вчинення адміністративних корупційних правопорушень, які направлено до суду (всі
органами внутрішніх справ).
За результатами розгляду 206 протоколів судами області по 100 протоколах
правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу
на суму 127 670 гривень: 3 – порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт
інтересів, 91 – порушення вимог фінансового контролю, 6 – порушення обмежень
щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Закрито адміністративних справ – 106. Залишок не розглянутих у судах
протоколів на кінець звітного періоду – 33.
З числа 100 осіб притягнутих до відповідальності: 9 – державних службовців
5-7 категорій; 34 – депутати сільських, селищних, міських, районних рад; 2 – посадові
особи місцевого самоврядування 5-7 категорій; 4 – державної прикордонної служби,
3 – державної податкової служби, 7 – органів внутрішніх справ, 2 – Збройних Сил
України, 1 - митної служби, 1 – органів та підрозділів цивільного захисту та 33 посадових та службових осіб інших органів державної влади, 1 працівник
облдержадміністрації.
Працівники
райдержадміністрацій
судами
області
за
корупційні
правопорушення до адміністративної відповідальності не притягались.
Унесено подань, інших документів реагування на усунення причин та умов, що
сприяють корупційним проявам – 183. За результатами їх розгляду притягнуто до
відповідальності службових осіб – 65. Звільнено осіб з посад – 1.
Також, правоохоронними органами області закінчені розслідуванням 177
кримінальних проваджень за корупційними правопорушеннями, які скеровано до
суду з обвинувальним актом. Задокументовано 18 – фактів одержання хабара,
10 – зловживання владою або службовим становищем, 8 – зловживання впливом,
113 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем, 2 - зловживання повноваженнями особами, які надають
публічні послуги, 1 - комерційний підкуп службової особи юридичної особи
приватного права незалежно від організаційно-правової форми, 25 – інші корупційні
правопорушення.
Викрито 87 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення: задокументовано
11 – державних службовців (1 – 1-2-ї категорії, 1 – 4-ї категорії, 9 – 5–7-ї категорії),
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4 – посадових осіб місцевого самоврядування (з них 1 – 1-2 категорії, 2 – 4 категорії,
1– 5-7 категорій), 1 – органів прокуратури, 5 – органів внутрішніх справ, 5 –
державної прикордонної служби, 2 – митної, 1 - податкової служби, 2 – державна
кримінально-виконавча служба, 1 – СБУ, 10 - посадових та службових осіб інших
органів державної влади, 56 – інших осіб.
Працівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
та
райдержадміністрацій судами області за корупційні правопорушення до кримінальної
відповідальності не притягались.
Засуджено 30 - х осіб (вирок набрав законної сили): 1 – державний службовець
5-7-ї категорії, 2 – органів внутрішніх справ, 5 – з державної прикордонної служби, 1
– митної служби, 22 – інших осіб. Залишок незакінчених кримінальних проваджень на
кінець звітного періоду – 70.
Для інформування громадськості про свою діяльність органами виконавчої
влади проводяться різноманітні за формою інформаційні заходи за участі
представників мас-медіа, особисті та виїзні прийоми громадян, телефонні „гарячі
лінії”, ведеться співпраця з іміджевими виданнями, а також обласне керівництво
активно бере участь у суспільно-політичних програмах на загальнодержавних,
місцевих теле- та радіоканалах.
В області проводиться системна роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів,
пов’язаних із запобіганням корупції, стратегічною метою якої є національна безпека
України, забезпечення гарантованих прав людини і громадянина нашої держави.
На офіційних веб-сторінках обласної державної адміністрації та
райдержадміністрацій є відповідні банери та рубрики з висвітлення зазначеної
тематики.
У регіональній пресі здійснюється інформаційний супровід проведення реформ
та інформування про заходи із запобігання та протидії корупції. Зокрема, в засобах
масової інформації проведено обговорення реформування виборчого законодавства,
державної служби, судової системи, системи публічних закупівель тощо. У
друкованих засобах масової інформації відповідні матеріали розміщуються під
рубриками: „Реформа”, „Децентралізація”, „Процес іде”, „Офіційно”, „Наші
перспективи”, „Нововведення”, „Позиція”, „Важливо”, „Думка експертів” тощо.
Для висвітлення ходу, роз’яснення реформ у електронних засобах масової
інформації області використовуються матеріали відео - конференцій, засідань у
форматі „круглих столів” за участі керівництва області, депутатів усіх рівнів,
сільських та міських голів; відеоролики.
Оперативна інформація з цієї тематики регулярно подається Філією НТКУ
„Закарпатська регіональна дирекція” у щоденній програмі новин „Вчасно” та
інформаційних програмах мовами національних меншин. Обговорення проблем,
пов’язаних з реформуванням та заходами із запобігання та виявлення корупції і,
проводиться у суспільно-політичних програмах.
Дана тематика також активно висвітлюється і у програмах телевізійних каналів
Закарпатська регіональна дирекція філії НТКУ „М – студіо”, „Даніо – 21 канал”,
телеканали „Тиса – 1”, „Перший телеканал ”, „Сіріус ” регулярно подають матеріали з
даної тематики у новинах та інтерактивних програмах.
На офіційних сайтах облдержадміністрації та райдержадміністрацій функціонує
електронне консультативне інформування населення про реалізацію державної
антикорупційної політики в Україні.
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Інформаційні повідомлення щодо запобігання корупції розміщено також на вебсайтах: carpathia.gov.ua, zak-kor.net, zakarpattya.net.ua, zhgorod.net.ua, ua-reporter.com,
mukachevo.net тощо.
Враховуючи важливість завдань, щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні, ці питання перебувають на контролі обласної
державної адміністрації, правоохоронних та контролюючих органів області.

