ІНФОРМАЦІЯ
про стан виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної
державної адміністрації на 2019 рік (за 1-й квартал 2019 року)
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
22.02.2019 року № 115 затверджено Антикорупційну програму Закарпатської
обласної державної адміністрації на 2019 рік, яку надіслано на погодження до
Національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідальним за
координацію здійснення заходів, передбачених Програмою, визначено
заступника голови облдержадміністрації Галаса Я.В.
З метою виконання пропозицій Національного агентства з питань
запобігання корупції, розпорядженням облдержадміністрації від 07.03.2019
№ 142 затверджено відповідні зміни до Програми (розпорядження
облдержадміністрації у редакції від 22.02.2019 № 115), додатку 2 до звіту
„Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходи їх усунення (мінімізації)”,
які надіслано керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації,
апарату облдержадміністрації для організації виконання.
Про хід виконання Програми із врахуванням внесених змін та додатку 2
до звіту „Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходи їх усунення
(мінімізації)”, дотримання вимог антикорупційного законодавства,
вищезазначені керівники зобов’язані інформувати відділ запобігання і
виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації відповідно до розпорядження ОДА від 22.02.2019 №
115.
Розпорядженням голови облдержадміністрації 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 2019 рік, визначено
відповідальних за проведення заходів щодо запобігання проявам корупції
осіб, які проходили навчання та підвищення кваліфікації з цих питань. До
відома державних службовців доведено правила поведінки осіб,
уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.
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
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служби категорій „Б” і „В” відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2016 року № 246 „Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” в апараті та
структурних підрозділах при проведенні конкурсів на зайняття вакантних
посад державної служби в апараті облдержадміністрації здійснюється
посилений контроль з боку як керівника облдержадміністрації утворено
конкурсні комісії. Також із метою запобігання корупційним проявам апарату
облдержадміністрації, так і з боку відділу управління персоналом та нагород
апарату
облдержадміністрації.
Крім
того,
проводиться
активна
роз’яснювальна робота з членами комісії апарату облдержадміністрації з
проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби
категорій „Б” і „В” та працівниками відділу управління персоналом та
нагород апарату облдержадміністрації, на яких покладено функції з
організації проведення конкурсів.
Відповідно до статей 56 – 58 Закону України „Про запобігання корупції”,
Закону України „Про очищення влади”, постанови КМУ від 25.03.2015 року
№ 171 „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 2019 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 райдержадміністрацій 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 та своєчасного подання Е - декларацій. Про
результати проведеної роботи з цих питань щоквартально до 5 числа місяця,
що настає за звітним періодом, інформує відділ запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації,
який аналізує та узагальнює отриману інформацію з метою подальшого
інформування керівництва ОДА.
З метою реалізації статті 45 Закону України „Про запобігання корупції”,
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
Національного агентства декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. З метою
завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування ( з 01
січня 2019 року) керівникам апарату, структурних підрозділів
облдержадміністрації, райдержадміністрацій надіслано відповідного листа
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від 19.11.2018 року № 06-17/2636 щодо отримання, перевірки наявності
електронного цифрового підпису у працівників підпорядкованих підрозділів.
Крім
цього,
керівникам
апарату,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації та райдержадміністрацій, відділом було підготовлено
та скеровано відповідні листи з цих питань, а саме: щодо своєчасного
подання Е-декларацій (09.01.2019 р. № 06-17/47), щодо подання Е –
декларацій у 2019 році (08.01.2019 р. № 66/06-17), щодо повідомлення НАЗК
про випадки неподання чи несвоєчасного подання Е-декларацій (27.03.2019
р. № 06-17/66/1), а також для використання в роботі презентацію НАЗК з
питання „Особливості заповнення декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування” (14.02.2019 р.
№ 01-22/31).
Крім того, заступником начальника відділу запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації
здійснювався щоденний особистий прийом та консультування суб’єктів
декларування, які потребували допомоги у заповненні Е–декларацій.
Відділом запобігання і виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації спільно з головним
територіальним
управлінням
юстиції
у
Закарпатській
області,
міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у Львівській та Закарпатській
областях 13 лютого 2019 року за участі керівництва облдержадміністрації,
проведено семінар-нараду з питання „Дотримання вимог антикорупційного
законодавства щодо своєчасного подання Е-декларацій. Деякі питання Едекларування” для уповноважених (відповідальних) осіб за здійсненням
заходів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій.
Участь у семінарі прийняли (усього) 67 осіб апарату, структурних підрозділів
облдержадміністрації
та
райдержадміністрацій.
Інформацію
щодо
проведення
заходу
розміщено
на
офіційному
веб
–
сайті
облдержадміністрації у розділі новини.
Відповідно до плану навчань Антикорупційної програми Закарпатської
обласної державної адміністрації на 2019 рік, 21 березня, в
облдержадміністрації за участі уповноваженої особи Секретаріату Кабінету
Міністрів України з питань запобігання та виявлення корупції Олексія
Ілляшенко, керівництва облдержадміністрації, проведено семінар - нараду з
відповідальними особами за здійснення заходів з питань дотримання вимог
антикорупційного
законодавства
апарату
облдержадміністрації,
її
структурних підрозділів, райдержадміністрацій, міськвиконкомів та іншими
зацікавленими особами. Йшлося про структуру центральних органів влади
запобігання корупції, їх функції та особливості співпраці, принцип „єдиного
голосу” в антикорупційній комунікації, проведення інформаційної кампанії
щодо негативного ставлення до проявів корупції серед працівників
державних органів та установ. Доповідач детально зупинився на практиці
впровадження антикорупційного законодавства і його проблемних
положеннях, дотримання вимог антикорупційного законодавства щодо
своєчасного подання Е- декларацій, деякі питання Е-декларування, а також
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відповів на запитання учасників зустрічі. Участь у семінарі прийняли
(усього) 57 осіб апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів та інші зацікавлені особи.
Інформацію щодо проведення заходу розміщено на офіційному верб – сайті
облдержадміністрації на головній сторінці у розділі новини.
Також, 27 березня 2019 року керівником апарату облдержадміністрації за
участі заступника начальника міжрегіонального управління Нацдержслужби
у Львівській та Закарпатській областях проведено семінар – нараду зі
спеціалістами відповідальними за роботу з персоналом у апараті та
структурних підрозділах облдержадміністрації на якій, крім питання роботи з
персоналом, обговорено питання щодо дотримання вимог антикорупційного
законодавства
та
особливості
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності державних службовців за порушення вимог Закону України
„Про запобігання корупції”. Участь у семінарі прийняли (усього) 37
працівників апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації.
З метою здійснення контролю за дотриманням вимог Закону
України „Про запобігання корупції”, виконання Антикорупційної програми
облдержадміністрації на 2019 рік
в частині своєчасності подання,
встановлення фактів неподання чи несвоєчасного подання декларацій
суб’єктами декларування, відділом було надіслано лист керівникам
райдержадміністрацій,
апарату
та
структурних
підрозділів
облдержадміністрації від 27.03.2019 року № 06-17/66/1, відповідно до якого
вищезазначені підрозділи про результати подання декларацій повинні
поінформувати відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації до10 квітня 2019 року
згідно із розробленою формою звітності. Така інформація надійшла від
керівників апарату, структурних підрозділів облдержадміністрації та
райдержадміністрацій. Відповідно до надісланої до відділу інформації за
підписами
керівників
апарату
та
структурних
підрозділів
облдержадміністрації подали Е-декларації 447 осіб. Після закінчення Едекларування підготовлено узагальнену інформацію, яку для усунення
недоліків що 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.
Відповідно до листа НАЗК від 08.02.2019 року № 30-15/9008/19
облдержадміністрацією
поширено
інформацію
про
безкоштовний
навчальний онлайн – курс „Конфлікт інтересів: треба знати!” серед
зацікавлених осіб, у тому числі серед працівників апарату
облдержадміністрації, структурних підрозділів, райдержадміністрацій та
міськвиконкомів (лист від 14.02.2019 р. № 892/06-12) щодо підвищення
ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
дотримання встановлених заборон та обмежень, передбачених Законом
України „Про запобігання корупції”.
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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 антикорупційного світогляду закладами освіти
велика увага приділяється просвітницькій роботі з учнями щодо
нетерпимості до проявів корупції. Формування антикорупційної
правосвідомості
підростаючого
покоління
відбувається
шляхом
удосконалення правової освіти учнів, яка спрямована на формування
освіченості, уміння оперувати правовими знаннями, здатності діяти
відповідно до вимог права і закону.
Система сформованих в учнів антикорупційних ідей, поглядів та
міркувань має позитивно сприяти виявленню ними своєї громадянської
позиції щодо недопущення зловживання владою або службовим становищем
представниками органів державної влади та місцевого самоврядування.
Зокрема, у закладах освіти проведено такі заходи: бесіди та виховні
години на теми: „Що таке корупція?”, „Ні, корупції”, „Що ми знаємо про
державні органи, пов’язані з антикорупційною діяльністю”, „Суспільство
проти корупції”; тематичні уроки „Знайомимось з антикорупційним
законодавством України”, „Причини й наслідки корупції в економіці та
політиці”; круглі столи „Корупція, суть, причини, наслідки” тощо. Відбулися
зустрічі учнів з інспекторами поліції, якими проведено бесіди, що
спрямовані на підвищення правової свідомості учнів. Вчителями
правознавства на уроках права ознайомлено учнів з нормативно-правовими
актами щодо запобігання і протидії корупції, Законом України „Про
запобігання корупції”, а також відповідальністю за корупційні
правопорушення.
Таким чином, у закладах освіти області проводиться певна робота щодо
вивчення питань, пов'язаних з корупцією, її небезпекою та відповідальністю
за корупційні діяння. З метою вжиття заходів для виявлення конфлікту
інтересів, сприяння його усуненню та забезпечення контролю за його
врегулюванням департаментом освіти і науки облдержадміністрації також
направлено лист керівникам закладів освіти та органів управління освітою
21.01.2019 № 01-15/285.
27 - 28 лютого 2019 року під час „Відкритої управлінської студії щодо
упровадження Концепції „Нова українська школа” для керівників закладів
загальної середньої освіти” директором департаменту освіти і науки
облдержадміністрації було акцентовано увагу присутніх, а це майже 700
осіб (керівники місцевих органів управління освітою, завідувачі
методичних кабінетів (центрів), директори закладів освіти І - III ступенів,
НВК області), на дотриманні антикорупційного законодавства під час
виконання своїх службових та представницьких повноважень, або на
вчинення чи не вчинення дій та прийнятті рішень під час їх виконання.
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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.
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”. Питання щодо роботи з
викривачами було предметом обговорення 21 березня 2019 року при зустрічі
в облдержадміністрації з уповноваженою особою Секретаріату Кабінету
Міністрів України з питань запобігання та виявлення корупції Олексієм
Ілляшенко, а саме щодо змін, які пропонується внести до законодавства з
питань роботи з викривачами в органах влади.
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.
Також,
під
головуванням
голови
облдержадміністрації 26 березня 2019 року відбулась нарада 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
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. Протягом 1-го кварталу 2019 року до головного
територіального управління юстиції у Закарпатській області на державну
реєстрацію було подано 36 нормативно-правових актів у тому числі – 2
розпорядження облдержадміністрації та 6 наказів керівників структурних
підрозділів облдержадміністрації. Всі розпорядження та накази, які
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подавались на реєстрацію були зареєстровані, тобто не містили норм , що
могли б сприяти вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України 17.01.2018 № 55
„Деякі питання документування управлінської діяльності”, відповідного
розпорядження ОДА від 08.06.2018 року № 365 з метою недопущення
скоєння корупційних правопорушень в облдержадміністрації, керівництвом
відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації забезпечено візування проектів розпоряджень
ОДА.
На виконання Закону України „Про доступ до публічної інформації”,
Указу Президента України „Питання забезпечення органами виконавчої
влади доступу до публічної інформації” в облдержадміністрації видано
відповідні розпорядження з цих питань.
За 1-й квартал 2019 року облдержадміністрацією отримано 48 запитів на
інформацію, з них 29 – від фізичних осіб, 12– від юридичних осіб, 7–від
представників
засобів
масової
інформації.
Проаналізувавши
та
систематизувавши запити на інформацію, які надійшли на адресу
облдержадміністрації, визначено види запитуваної інформації за змістом:
правова інформація, інформація про особу, стан довкілля, інформація
довідково-енциклопедичного характеру, інші питання.
За результатами розгляду запитів на інформацію 35 запитів задоволено,
12 – надіслано належним розпорядникам інформації, 1– відмовлено. Кожний
запит на отримання публічної інформації розглядається з наданням
обґрунтованої відповіді, без порушення строків виконання.
На веб-сайтах обласної та районних державних адміністрацій в
установленому порядку забезпечується своєчасне оприлюднення проектів
розпорядчих документів, що підлягають обговоренню. Систематично та
оперативно оновлюється інформація про діяльність структурних підрозділів.
На офіційному веб-сайті облдержадміністрації в рубриці „Публічна
інформація” щомісяця оприлюднюються звіти про результати розгляду
запитів на інформацію, яка надходить до облдержадміністрації.
З питань центрів надання адміністративних послуг.
1. З метою підвищення якості та спрощення процедури надання
адміністративних послуг в рамках виконання заходів Програми розвитку
малого і середнього підприємництва в області департаментом економічного
розвитку і торгівлі облдержадміністрації за рахунок обласного бюджету
закуплено ПЗ „Універсам Послуг” для 13 центрів надання адміністративних
послуг при райдержадміністраціях, яке дозволило автоматизувати робочі
місця адміністраторів.
Разом з тим, в містах обласного значення та об’єднаних територіальних
громадах такі електронні системи закуплено самостійно в межах Програми
Європейського Союзу “U-LEAD з Європою” – напрям покращення якості
надання адміністративних послуг для населення, що надає підтримку
створенню і модернізації центрів надання адміністративних послуг в містах,
селищах і селах України, насамперед в об’єднаних територіальних громадах.
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2. Електронна система черговості прийому громадян запроваджена у м.
Ужгород та Тячівській об’єднаній територіальній громаді. Із залученням
коштів Державного фонду регіонального розвитку було проведено
реконструкцію будівлі під приміщення ЦНАП в м. Хуст і заплановано
встановлення такої системи.
3. Суб’єкти звернення мають право на безоплатне отримання інформації
про адміністративні послуги та порядок їх надання, ознайомитися з
інформаційними та технологічними картками, а також із вичерпним
переліком необхідних документів для отримання адміністративної послуги на
офіційних веб-порталах ЦНАПів. Крім того, інформація про роботу ЦНАП
відображена у Реєстрі адміністративних послуг, розміщеного на офіційному
веб-порталі Мінекономрозвитку.
За даними моніторингу діяльності протягом I кварталу 2019 року
ЦНАПами Закарпатської області було надано 54 173 адміністративні
послуги, з яких ЦНАПами в містах обласного значення – 28 148, ЦНАПами
Тячівської та Вільховецької
ОТГ – 3 402 та ЦНАПами при
райдержадміністраціях – 22 623, внаслідок чого від надання
адміністративних послуг було отримано 17,0 млн. грн.
Запобігання корупції у сфері державних закупівель.
Підвищується рівень підготовки спеціалістів з питань державних
закупівель. Недопущення оголошення надлишкових критеріїв для
конкурсантів з метою надання переваги одному з них. Забезпечується
дотримання вимог Закону України „Про публічні закупівлі” та Закону
України „Про внесення змін до Закону України „Про публічні закупівлі” та
деяких інших законів України щодо здійснення моніторингу закупівель”.
Проводиться роз`яснювальна робота з відповідальними особами, членами
тендерного комітету департаменту. Під час проведення публічних закупівель
дотримується принципу прозорості і доступності інформації про закупівлі та
підзвітності, шляхом оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу
річного плану закупівель та додатків до річного плану закупівель,
використання електронної системи закупівель з метою відбору
постачальника та проведення закупівель через електронну систему ProZorro.
На виконання вимог Закону України „Про публічні закупівлі”
облдержадміністрація проводить цілеспрямовану роботу щодо впровадження
реформи електронних закупівель на території Закарпатської області.
Протягом 1-го кварталу 2019 р. було вжито ряд організаційних заходів,
направлених на підвищення ефективності використання бюджетних коштів,
їх економного витрачання, подолання корупції у сфері державних закупівель,
створення конкурентного середовища при проведенні торгів.
За даними електронної системи закупівель протягом першого кварталу
2019 року через систему ProZorro 779 розпорядниками бюджетних коштів
Закарпатської області було оголошено 8,71 тис. тендерів на очікувану
вартість 6,57 млрд. грн.
Економія за проведеними закупівлями склала 252,40 млн. грн. В
закупівлях звітного періоду взяло участь 2,52 тис. учасників. Середня
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кількість пропозицій на торгах в конкурентних процедурах закупівлі склала
2,57 пропозицій.
За результатом аналізу використання електронної системи закупівель
замовниками області можна констатувати, що кількість та очікувана вартість
завершених закупівель продовжують зростати. Крім того, спостерігається
збільшення кількості організаторів закупівель та учасників, що може
свідчити про розширення кола користувачів системи і є позитивним
показником підвищення
відкритості, доступності та конкурентності
закупівель, які здійснюються із використанням системи.
Департаментом економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
було організовано і проведено ряд заходів, а саме проведено семінар навчання з питань інформаційної та методичної допомоги під час здійснення
публічних закупівель та популяризації системи електронних закупівель
ProZorro серед суб’єктів господарської діяльності, бюджетних установ.
На виконання пункту 4 розпорядження облдержадміністрації 22.02.2019
№ 115 (таблиця оцінених корупційних ризиків та заходи їх усунення
(мінімізації) було доповнено Положення про тендерний комітет
департаменту економічного розвитку торгівлі, затверджене наказом від
20.03.2019 № 9-о щодо процедури відкликання/відводу члена тендерного
комітету в разі виникнення у нього потенційного або реального конфлікту
інтересів.
З метою підвищення якості організації публічних закупівель, мінімізації
ризиків та можливих порушень вимог нормативних документів у цій сфері
департамент економічного розвитку і торгівлі
облдержадміністрації
постійно надає замовникам методологічну допомогу, інформує про новини у
законодавстві, важливі події. На веб-порталі облдержадміністрації для
використання замовниками в роботі розміщені, актуальні нормативноправові акти з питань публічних закупівель; рекомендації щодо практичних
питань планування закупівель. Також, інформація про обласний бюджет
регулярно розміщується на сайті облдержадміністрації.
При департаменті економічного розвитку і торгівлі облдержадміністрації
діє Центр підтримки підприємництва, який надає інформацію про нові
можливості для бізнесу, регіональні та міжнародні програми, проводить
пошук потенційних вітчизняних та закордонних партнерів для ділової
співпраці, а також організовує тренінги, семінари, конференції та круглі
столи з питань ведення підприємницької діяльності, запобiгання
корупцiйним дiям i зловживанням у цiй сферi. Центр забезпечує
інформаційну та консультативну підтримку для бізнесу при започаткуванні
та веденні господарської діяльності.
З метою активізації протидії злочинності та запобігання корупції на
території області 22 лютого 2019 року у прокуратурі області за участі
керівництва облдержадміністрації відбулась 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
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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 в органах влади та місцевого самоврядування.
Відповідно до звіту „Про стан протидії корупції” (Форма № 1-КОР)
правоохоронними органами області протягом 3 - х місяців 2019 року
складено 127 протоколів про вчинення адміністративних корупційних
правопорушень, які направлено до суду.
За результатами розгляду 56 протоколів судами області по 41 протоколу
правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді
штрафу на суму 48 450 гривень: 14 – порушення вимог щодо повідомлення про
конфлікт інтересів, 24 – порушення вимог фінансового контролю, 3 –
порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами
діяльності.
Закрито адміністративних справ – 15. Залишок не розглянутих у судах
протоколів на кінець звітного періоду – 108.
З числа 28 осіб притягнутих до відповідальності: 13 – державних
службовців 5-7 категорій; 9 – депутати сільських, селищних, міських, районних
рад; 2 – посадові особи місцевого самоврядування 5-7 категорій; 2 – державної
прикордонної служби, 1 – державної податкової служби, 2 – органів
внутрішніх справ, 2 – органів та підрозділів цивільного захисту та 8 - посадових
та службових осіб інших органів державної влади.
Серед притягнутих до відповідальності по 1-му колишньому працівнику
облдержадміністрації та райдержадміністрації (обидва звільнені у 2018 році).
Унесено подань, інших документів реагування на усунення причин та
умов, що сприяють корупційним проявам – 98. За результатами їх розгляду
притягнуто до відповідальності службових осіб – 29. Звільнено осіб з посад – 0.
Також, правоохоронними органами області закінчені розслідуванням 22
кримінальні провадження за корупційними правопорушеннями, які скеровано
до суду з обвинувальним актом. Задокументовано 4 – факти одержання хабара,
2 – зловживання владою або службовим становищем, 8 – зловживання впливом,
4 – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем, 12 – інші корупційні правопорушення.
Викрито 27 осіб, які вчинили кримінальні правопорушення:
задокументовано 6 – державних службовців (5–7-ї категорії), 2 – посадових
осіб місцевого самоврядування (5-7 категорій), 2 – органів внутрішніх справ, 2
– митної, 4 - посадових та службових осіб інших органів державної влади, 16 –
інших осіб.
Працівники структурних підрозділів облдержадміністрації судами області
за корупційні правопорушення до кримінальної відповідальності не
притягались.
Засуджено 4 - х осіб (вирок набрав законної сили): 1 – державний
службовець 5-7-ї категорії, 1 - посадова та службова особа інших органів
державної влади, 2 – інших осіб. Залишок незакінчених кримінальних
проваджень на кінець звітного періоду – 40.
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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
реалізація засад державної антикорупційної політики в Україні, дотримання
вимог антикорупційного законодавства, забезпечення гарантованих прав
людини та громадянина на території держави.
На
офіційних
веб-сторінках
облдержадміністрації
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. Аналіз матеріалів засобів масової інформації області
свідчить про систематичне висвітлення теми боротьби з корупцією.
Зокрема, у газеті „Новини Закарпаття” опубліковано статті „Вилучили
партію фальсифікованих цигарок вартістю 2,2 млн. грн.” (№11 від
18.03.2019), „На хабарі в 680 доларів викрили прикордонницю” (№6 від
09.02.2019), „РІО” – „На Закарпатті поліція накрила банду наркоділків” (№11
від 16.03.2019), „Посадовці – комунальники викрали понад 2 мільйони
гривень” (№10 від 09.03.2019), „У Перечині за хабарництво відсторонили від
обов’язків відразу 7 поліцейських” (№6 від 08.02.2019), „Неділя” –
„Контрабанда на мільйон євро” (№11 від 15.03.2019) тощо.
Для висвітлення ходу, роз’яснення антикорупційного законодавства 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”, „UA:
Закарпаття” Закарпатської філії Національної суспільної телерадіокомпанії
України 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 веб-сайтах: carpathia.gov.ua, zak-kor.net, zakarpattya.net.ua, zhgorod.net.ua,
ua-reporter.com, mukachevo.net тощо.
Відповідно до пункту 4.2 розпорядження облдержадміністрації 22.02.2019
року № 115 про стан виконання Антикорупційної програми Закарпатської
обласної державної адміністрації на 2019 рік поінформовано Національне
агентство з питань запобігання корупції.
Враховуючи важливість завдань, щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні, ці питання перебувають на контролі
обласної державної адміністрації, правоохоронних та контролюючих органів
області.

