УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Закарпатської обласної державної адміністрації
24.04.2018

Ужгород

№ 234

Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної
державної адміністрації на 2018 рік
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, статті 19 Закону України „Про запобігання корупції”, рішення
Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року
№ 31, 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:
1. Затвердити Антикорупційну програму Закарпатської обласної
державної адміністрації на 2018 рік, що додається.
2. Визначити заступника голови обласної державної адміністрації
Колеснікова В. І. відповідальним за координацію здійснення заходів,
передбачених Програмою.
3. Райдержадміністраціям,
структурним
підрозділам
облдержадміністрації, апарату облдержадміністрації:
3.1. Розробити відповідні плани з реалізації заходів Програми та
забезпечити їх виконання.
3.2. Про хід виконання Програми інформувати відділ запобігання і
виявлення
корупції
та
взаємодії
з
правоохоронними
органами
облдержадміністрації до 5 липня, 5 жовтня 2018 року та 15 січня 2019 року.
4. Відділу запобігання і виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації:
4.1. Погодити у встановленому порядку Програму з Національним
агентством з питань запобігання корупції.
4.2. Узагальнену інформацію про виконання Програми подавати
облдержадміністрації, Національному агентству з питань запобігання корупції
до 15 липня, 15 жовтня 2018 року та 15 січня 2019 року.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
облдержадміністрації 17.03.2017 № 122.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації

Г. Москаль

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
24.04.2018 № 234
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Закарпатської обласної державної адміністрації на 2018 рік
І. Засади загальної відомчої політики Закарпатської обласної державної
адміністрації щодо запобігання та протидії корупції, заходи
з її реалізації, а також з виконання Антикорупційної стратегії
і Державної антикорупційної програми
Антикорупційна
програма
Закарпатської
обласної
державної
адміністрації на 2018 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону
України „Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 Закону України „Про
запобігання корупції”, з дотриманням вимог Методології оцінювання
корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року
№ 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за
№ 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних
програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, 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.
Мета Програми
Метою Програми є:
впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та
протидії корупції в апараті та структурних підрозділах Закарпатської обласної
державної адміністрації;
планування та координація діяльності Закарпатської обласної державної
адміністрації у процесі реалізації антикорупційної реформи;
здійснення
правових,
соціально-економічних,
організаційноуправлінських і практичних заходів, спрямованих на ефективне запобігання
корупції.
Основні завдання Програми:
визначення основних засад щодо запобігання та протидії корупції в
Закарпатській обласній державній адміністрації, заходів з їх реалізації, а
також
визначення
антикорупційної
стратегії
та
державної
антикорупційної програми;
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проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності, визначення
причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють;
визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків,
осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
забезпечення підвищення рівня правової обізнаності осіб, на яких
поширюється дія Закону України „Про запобігання корупції” (далі –
посадові особи), шляхом проведення відповідних заходів навчального
спрямування;
здійснення моніторингу ефективності реалізації в Закарпатськ ій
обласній державній адміністрації антикорупційних заходів, оцінки
виконання та періодичного перегляду Програми.
Програма, зокрема, спрямована на запровадження ефективної
внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної
антикорупційної політики, підвищення рівня професійної компетентності
та правосвідомості посадових осіб Закарпатської облдержадміністрації,
вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення,
здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для
вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності Закарпатської
облдержадміністрації, забезпечення неухильного виконання посадовими
особами
облдержадміністрації
антикорупційного
законодавства,
виявлення ризиків, які негативно впливають на реалізацію повноважень
Закарпатської облдержадміністрації, забезпечення своєчасного подання
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий рік.
Завдання і заходи з виконання Антикорупційної програми
Закарпатської обласної державної адміністрації на 2018 рік наведено у
додатку до Програми.
Очікувані результати, ефективність Програми
У результаті виконання заходів Програми очікується:
зниження рівня корупції, ослаблення суспільної напруги, викликаної її
впливом;
реалізація державної антикорупційної політики на основі результатів
аналізу достовірних даних про корупцію та чинників, які її обумовлюють;
зменшення впливу корупціогенних ризиків на діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, посилення громадського
контролю за їх діяльністю;
очищення органів державної влади та органів місцевого самоврядування
від корумпованих державних службовців, створення прозорої системи
прийняття і виконання управлінських рішень;
створення ефективних механізмів запобігання корупції, конфлікту
інтересів, забезпечення контролю за дотриманням правил щодо доброчесності
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;
усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування
нетолерантного ставлення бізнесу до корупції;
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розширення можливості для доступу до суспільно важливої інформації
із залученням представників громадянського суспільства;
формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищення
рівня довіри населення до влади;
зміцнення кадрового потенціалу органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної
державної адміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних
ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси
Оцінку корупційних ризиків проведено відділом запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації
відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності
органів влади та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних
програм органів влади.
Під час ідентифікації корупційних ризиків здійснювалися вивчення та
аналіз організаційної структури облдержадміністрації; системи внутрішнього
контролю; управління персоналом; проведення процедур закупівель; надання
адміністративних послуг; дотримання вимог, обмежень, заборон та інших
питань, що випливають з їх діяльності.
За результатами аналізу можна зробити висновок про теоретичну
можливість наступних корупційних ризиків:
у сфері управління персоналом (вплив з боку посадових або інших осіб з
метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм родичів або інших
осіб, неповідомлення членом конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду
про конфлікт інтересів; ризик, пов’язаний з конфліктом інтересів під час
переведення особи на рівнозначну посаду, коли суб’єкт призначення
пов’язаний приватним інтересом з особою, яка призначається шляхом
переведення). Зазначені корупційні ризики можуть виникнути у кожному
структурному підрозділі облдержадміністрації, оскільки більшість із них
наділені функцією управління персоналом. Ймовірність корупційних ризиків та
наслідки від вчинення корупційних правопорушень чи правопорушень,
пов’язаних із корупцією, оцінюється як низька;
у сфері фінансово-господарської діяльності (під час проведення
публічних закупівель (поділ предмета закупівлі на частини або зниження його
вартості для уникнення проведення процедури закупівлі; формування тендерної
документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або
взагалі неможливою; неврегульованість питання у Порядку розміщення
тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних)
рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 січня 2011 року № 6, щодо визначення переможця за результатами конкурсу
на розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на вкладних
(депозитних) рахунках у банківських установах у разі надання банками
однакових процентних ставок за вкладом на відповідний рік; неврегульованість
питання у Примірному положенні про тендерний комітет або уповноважену
особу (осіб), затвердженому наказом Мінекономрозвитку України від
30.03.2016 № 557, щодо відкликання/відводу члена тендерного комітету в разі
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виникнення у нього потенційного або реального конфлікту інтересів; ризики,
пов’язані з наданням стимулюючих виплат працівникам та керівництву,
надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань
працівникам, зокрема надання переваг під час призначення таких виплат
особам, з якими суб’єкт призначення пов’язаний приватним інтересом).
Під час проведення оцінки корупційних ризиків встановлено, що у разі
настання корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з
корупцією під час проведення публічних закупівель, можливі такі наслідки:
неефективне використання бюджетних коштів, зростання бюджетних витрат,
втрата репутації обласної державної адміністрації. Особливо це стосується
департаментів облдержадміністрації: освіти і науки; інфраструктури, розвитку і
утримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого
значення та житлово-комунального господарства; охорони здоров’я; культури
під час проведення процедури закупівлі (тендери на закупівлю шкільних
автобусів, інших транспортних засобів, оргтехніки, меблів для навчальних
закладів, під час проведення ремонтних робіт учбових та медичних закладів та
закупівлі вакцин), проведення конкурсів на перевезення пасажирів на
автобусних маршрутах загального користування;
у сфері надання адміністративних послуг та прийняття управлінських
рішень (недосконалість нормативно-правової бази, складність процедури
надання багатьох адміністративних послуг, надання переваг шляхом
недотримання черговості; ризики, пов’язані з конфліктом інтересів під час
проведення перевірок підвідомчих установ, організацій, зокрема надання
переваг, необґрунтованих позитивних чи негативних висновків за результатами
перевірок, у яких працюють особи, пов’язані приватним інтересом з посадовою
особою, яка здійснює перевірку).
Відповідно до Закону України від 6 вересня 2012 року № 5203-VI „Про
адміністративні послуги” адміністративні послуги надаються суб’єктами
надання адміністративних послуг безпосередньо через Центри надання
адміністративних послуг. Структурні підрозділи облдержадміністрації,
надаючи адміністративні послуги через Центри надання адміністративних
послуг, не відсторонені від цього процесу і так чи інакше впливають на
прийняття рішення про надання або відмову у наданні адміністративної
послуги та є відповідальними за якість надання адміністративних послуг. Крім
того, у сфері надання адміністративних послуг можливий корупційний ризик у
зв’язку з недосконалістю нормативно-правової бази. Відсутність конкретного
переліку документів для отримання певної адміністративної послуги або
занадто великий за обсягом перелік документів ускладнює отримання
позитивного результату.
Під час проведення ідентифікації та безпосередньої оцінки корупційних
ризиків у діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату
враховувалася ймовірність виникнення ідентифікованих корупційних
правопорушень та наслідків вчинення корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією, оцінюється як низька.
Усунення відповідних корупційних ризиків у діяльності обласної
державної адміністрації виключить можливість порушувати вимоги чинного
законодавства України, позитивно вплине на поліпшення роботи структурних
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підрозділів облдержадміністрації та її апарату, а також сприятиме підвищенню
авторитету іміджу державного службовця.
За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності
Закарпатської обласної державної адміністрації подається голові облдержадміністрації для затвердження звіт, що включає опис ідентифікованих ризиків
у діяльності, чинники корупційних ризиків і можливі наслідки корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції
щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків.
ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб,
відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси
За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у
діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації Програмою
передбачаються конкретні завдання і заходи, спрямовані на усунення
виявлених корупційних ризиків, що полягають у визнанні можливих
механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять
пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або
мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.
ІV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування
Для забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної роботи
з питань запобігання корупції серед державних службовців та посадових осіб
органів місцевого самоврядування розробляються відповідні розпорядчі
документи.
У приміщенні облдержадміністрації проводяться навчальні семінари,
тренінги з питань запобігання корупції. До проведення навчань залучаються
відповідні спеціалісти з антикорупційного законодавства (юристи, працівники
прокуратури області, викладачі державного вищого навчального закладу
„Ужгородський національний університет”).
Також продовжено практику проведення навчань державних службовців
та посадових осіб органів місцевого самоврядування у державному
навчальному закладі „Закарпатський обласний центр перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій” (далі
– Центр підвищення кваліфікації держслужбовців).
З метою підвищення рівня правової культури державних службовців у
сфері запобігання корупції у рамках Антикорупційної програми Центром
підвищення кваліфікації держслужбовців проводяться тренінги та семінари.
На 2018 рік складений відповідний план-графік їх проведення від
18 січня 2018 року, затверджений головами Закарпатської обласної державної
адміністрації, Закарпатської обласної ради, погоджений Національним
агентством України з питань державної служби, яким заплановано проведення:
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Термін
Цільова
Кількість Кільнавчання
аудиторія
осіб
кість
(груп)
годин
Лютий – Державні служ100
100
березень бовці, посадові (10 груп)
2018 року особи органів
місцевого самоврядування

Тема семінару /тренінгу,
відповідальні виконавці

„Новели
антикорупційного
законодавства.
Заповнення
декларації” – перший заступник начальника головного
територіального управління
юстиції
у
Закарпатській
області Алмаші І. М.
Березень Державні служ92
30
„Актуальні питання про– грудень бовці
(3 групи)
ходження державної служби”
2018 року
– директор Центру підвищення кваліфікації держслужбовців Дупелич В. Р.
Липень – Державні служ90
30
„Запобігання та врегулювансерпень бовці, посадові (2 групи)
ня конфлікту інтересів” –
2018 року особи органів
директор Центру підвищенмісцевого самоня кваліфікації держслужбовврядування
ців Дупелич В. Р.
Березень Державні служ150
50
„Про електронні публічні
– грудень бовці, посадові (5 груп)
закупівлі” – директор Центру
2018 року особи органів
підвищення
кваліфікації
місцевого самодержслужбовців
Дупеврядування
лич В. Р.
Крім того, головним територіальним управлінням юстиції у
Закарпатській області у 2018 році заплановано проведення постійно діючого
семінару для працівників юридичних служб територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних
адміністрацій, державних підприємств, установ, організацій на тему:
„Актуальні питання застосування чинного законодавства України”.
V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання
та періодичного перегляду Програми
Моніторинг запроваджених Програмою заходів щодо запобігання
корупції та здійснення контролю за їх виконанням здійснюється щокварталу
відділом запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації.
Для здійснення зазначених заходів відділ має право одержувати від
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
відповідну інформацію. Ведеться облік отриманої інформації з її подальшим
аналізом.
За результатами моніторингу та оцінки виконання Програми
здійснюватиметься додаткова ідентифікація корупційних ризиків за усіма
напрямами діяльності обласної державної адміністрації.
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Програма переглядається відділом запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації у разі виявлення
нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, рішень
Національного агентства з питань запобігання корупції, а також може
переглядатися за результатами проведеної оцінки її виконання.
Виконавці Програми інформують відділ запобігання і виявлення
корупції та взаємодії з правоохоронними органами облдержадміністрації
про виконання заходів Програми.
Відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними
органами Закарпатської обласної державної адміністрації здійснює аналіз
статистичних даних у сфері протидії корупції, забезпечує узагальнення
інформації, отриманої від виконавців Програми, інформує Національне
агентство з питань запобігання корупції про виконання Програми у встановлені
терміни.
Зміни до Програми вносяться шляхом видання відповідного
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації за
погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.
Після набрання чинності Закону України „Про Антикорупційну
стратегію на 2018 – 2020 роки” необхідно внести відповідні зміни до Програми.
Відповідальним за координацію здійснення заходів, передбачених
Програмою, визначено заступника голови обласної державної адміністрації
відповідно до функцій та повноважень.
VI. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням
З метою оперативного реагування на найважливіші соціальноекономічні
проблеми
в
області,
налагодження
зв’язку
між
облдержадміністрацією і населенням області вобласній державній адміністрації
постійно діє телефон довіри, на який, у тому числі надходять звернення і
повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення,
анонімні повідомлення, які відповідно до статті 53 Закону Україні „Про
запобігання корупції” підлягають розгляду, якщо наведена у них інформація
стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути
перевірені.
Також уповноваженими підрозділами (особами) облдержадміністрації,
райдержадміністрацій організовано роботу із повідомленнями про корупцію,
внесеними
викривачами.
На
головних
сторінках
веб-порталу
облдержадміністрації та веб-сайтів райдержадміністрацій розміщено окремі
рубрики „Повідомлення про корупцію”. На базі державної установи
Закарпатський обласний контактний центр забезпечено два безкоштовні сервіси
прийому звернень громадян 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.

Додаток
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2018 рік
І. Формування та реалізація Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2018 рік
№ Найменування завдання
з/п
1. Створення
інституціонального механізму
формування та моніторингу реалізації державної
антикорупційної
політики,
сприяння
активній
діяльності
Національного агентства
з питань запобігання
корупції
(далі
–
Агентство)

2.

Створення інструментів
отримання достовірної
інформації
щодо
кількісних та якісних
показників корупції

Найменування заходу
1.1. Участь, у межах повноважень,
у реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні
1.2. Забезпечення роботи офіційного веб-порталу щодо протидії
корупції (розділ – Антикорупційна
діяльність)
1.3. Забезпечення
проведення
тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) облдержадміністрації
та райдержадміністрацій

Строк
виконання
2018 рік

2018 рік

Відповідно
до
строків, визначених
Агентством, та згідно
із
навчальним
планом Центру
підвищення кваліфікації держслужбовців на
2018 рік
1.4. Забезпечення
ефективної
2018 рік
реалізації Закону України „Про
запобігання корупції”. Проведення
заходів щодо своєчасного подання
чи
неподання
Е-декларацій
особами,
уповноваженими
на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, у тому
числі:
прийом
на
роботу,
звільнення, переведення тощо
Забезпечення
взаємодії
із
2018 рік
спеціально
уповноваженими
суб’єктами, які в межах своєї
компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення,
припинення
та
розслідування
корупційних правопорушень

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Відділ запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації, структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Відділ запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації

Розроблено обласну Програму на 2018
рік щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні
Функціонування офіційного веб-порталу
облдержадміністрації

Відділ запобігання і виявлення корупції та Тренінги працівників уповноважених
взаємодії з правоохоронними органами підрозділів (уповноважених осіб)
облдержадміністрації, Центр підвищення
кваліфікації держслужбовців

Відділ запобігання і виявлення корупції та
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації, структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Підготовка інформації про виконання
Закону України „Про запобігання
корупції”.
Інформування
Агентства
відповідно до частини 2 статті 49 Закону
України „Про запобігання корупції”

Відділ запобігання і виявлення корупції та Інформування Агентства
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації
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3.

1.

2.

Підготовка нової анти- Сприяння
у
проведенні
корупційної стратегії
дослідження кількісних та якісних
показників корупції в області,
стану виконання Закону України
„Про запобігання корупції”
Створення
системи
запобігання
лювання
інтересів

ефективної
виявлення,
та врегуконфлікту

Створення
ефективної
системи
проведення
інформаційних кампаній
щодо
роз’яснення
інституту
конфлікту
інтересів

2018 рік

Відділ запобігання і виявлення корупції та Підготовка інформації
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації, райдержадміністрації

II. Запобігання корупції
Запобігання корупції в органах влади та місцевого самоврядування
1.1. Забезпечення
на
основі
2018 рік
Відділ запобігання і виявлення корупції та
результатів аналізу корупційних
взаємодії з правоохоронними органами
ризиків проведення моніторингу
облдержадміністрації, структурні підроздотримання законодавства щодо
діли
облдержадміністрації,
райдержконфлікту інтересів та притягнення
адміністрації
до відповідальності осіб, винних у
його
порушенні,
а
також
відшкодування шкоди, заподіяної
рішеннями, прийнятими в умовах
конфлікту інтересів, або діями,
вчиненими у таких умовах
1.2. Забезпечення
ефективного
2018 рік
Управління персоналу та забезпечення
застосування законодавства щодо
діяльності
керівництва
апарату
врегулювання конфлікту інтересів
облдержадміністрації
у діяльності державних службовців,
у зв’язку з чим:
проведення інформаційної кампанії
2018 рік
Відділ запобігання і виявлення корупції та
з метою ознайомлення з новим
взаємодії з правоохоронними органами
законодавством
про
конфлікт
облдержадміністрації, департамент інфорінтересів
маційної діяльності та комунікацій з
громадськістю
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
2.1. Проведення
інформаційних
2018 рік
Департамент інформаційної діяльності та
кампаній з метою роз’яснення
комунікацій з громадськістю облдержінституту конфлікту інтересів та
адміністрації, райдержадміністрації
пов’язаних з ним наслідків для
осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, та прирівняних до
них осіб
2.2. Забезпечення
на
основі
2018 рік
Відділ запобігання і виявлення корупції та
результатів аналізу корупційних
взаємодії з правоохоронними органами
ризиків проведення моніторингу
облдержадміністрації, райдержадміністрадотримання законодавства щодо
ції
конфлікту інтересів та притягнення
до відповідальності осіб, винних у
його
порушенні,
а
також
відшкодування шкоди, заподіяної

Підготовка статистичних даних щодо
виявлених фактів конфлікту інтересів,
притягнення
до
відповідальності,
відшкодування шкоди, заподіяної в
умовах конфлікту інтересів

Знання держслужбовцями законодавства
щодо конфлікту інтересів

Проведення заходів щодо роз’яснення
нового законодавства

Проведення інформаційних кампаній,
підготовка статистичних даних про
кількість та категорії осіб, які охоплені
кампаніями

Підготовка статистичних даних щодо
виявлення фактів конфлікту інтересів,
притягнення до відповідальності винних
осіб
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3.

4.

5.

6.

Створення
механізму
захисту осіб, які надають
допомогу в запобіганні і
протидії корупції (викривач)
Забезпечення обізнаності
осіб, уповноважених на
виконання
функцій
держави або місцевого
самоврядування, із законодавством щодо доброчесності на публічній
службі
Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах
виконавчої влади та
органах місцевого самоврядування на основі
результатів
аналізу
корупційних ризиків
Усунення
передумов
вчинення
корупційних
правопорушень під час
здійснення адміністративних процедур

1.

Усунення корупційних
чинників у процедурах
державних закупівель

1.

Зменшення можливостей
для корупції шляхом
підвищення прозорості
прийняття рішень та
надання
доступу
до
інформації

рішеннями, прийнятими в умовах
конфлікту інтересів, або діями,
вчиненими у таких умовах
Проведення моніторингу виконання закону у сфері захисту
викривачів, сприяння у наданні
інформації щодо корупційних діянь

2018 рік

Забезпечення організації підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації з питань, пов’язаних із
запобіганням корупції, працівників
державних органів влади, органів
місцевого
самоврядування
на
постійній основі

Протягом 2018
року відповідно
до планів заходів

Запровадження виконання антикорупційних програм в органах
виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування відповідно до Закону України „Про
запобігання корупції”

2018 рік

Відділ запобігання і виявлення корупції та Щорічний
звіт
про
взаємодії з правоохоронними органами моніторингу та вжиті заходи
облдержадміністрації, райдержадміністрації

результати

Управління персоналу та забезпечення Проведення заходів із підготовки,
діяльності керівництва апарату облдерж- перепідготовки, підвищення кваліфікації
адміністрації, Центр підвищення квалі- держслужбовців органів влади
фікації держслужбовців

Відділ запобігання і виявлення корупції та Затвердження програм
взаємодії з правоохоронними органами
облдержадміністрації, структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,

Здійснення практичних заходів
2018 рік
Департамент економічного розвитку і Створення інтегрованих прозорих офісів
щодо
усунення
корупційних
торгівлі облдержадміністрації, райдержчинників
у
адміністративних
адміністрації
процедурах, зокрема забезпечення
розвитку інтегрованих прозорих
офісів-центрів надання адміністративних послуг
III. Запобігання корупції у сфері державних закупівель
Вжиття заходів щодо забезпечення
2018 рік
Департамент економічного розвитку і Забезпечення виконання Закону України
реалізації Закону України „Про
торгівлі облдержадміністрації, райдержпублічні закупівлі”
адміністрації
IV. Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації
Запровадження стандартів відкри2018 рік
Департамент економічного розвитку і Забезпечення виконання Закону України
тих даних (визначення переліку
торгівлі
облдержадміністрації,
інші
наборів даних, придатних для
структурні
підрозділи
облдержподальшої
автоматизованої
адміністрації, райдержадміністрації
обробки, у тому числі стосовно
суспільно важливої інформації
(інформація
про
державні
закупівлі,
декларації
осіб,
уповноважених
на
виконання
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1.

функцій держави або місцевого
самоврядування, дані Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців,
Єдиного реєстру об’єктів державної власності, Державного реєстру
телерадіоорганізацій тощо), та їх
оприлюднення органами влади)
V. Формування негативного ставлення до корупції
Зміна
суспільних 1) Забезпечення:
Департамент інформаційної діяльності та
уявлень про корупцію
а) регулярного проведення інфор- Відповідно
до комунікацій з громадськістю
маційних кампаній, спрямованих на затвердженого
облдержадміністрації,
формування у населення несприй- плану роботи;
райдержадміністрації
няття
корупції
як
способу
розв’язання проблеми;

б) проведення комплексу заходів,
спрямованих на підвищення рівня
правової свідомості населення,
зокрема в частині обізнаності
громадян щодо своїх прав і свобод,
механізму їх реалізації та правових
способів захисту;

відповідно
до
плану заходів із
проведення
у
2018 році Всеукраїнського
тижня права

Проведення комплексних заходів із
підвищення рівня правової свідомості
населення,зокрема проведення тижня
права

Департамент інформаційної діяльності та Проведення у доступній формі публічних
комунікацій з громадськістю облдерж- заходів для населення про антиадміністрації,
відділ
запобігання
і корупційне законодавство
виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації, райдержадміністрації

в) роз’яснення найбільш важливих
антикорупційних
заходів,
що
здійснюються в державі, положень
законодавства про запобігання та
протидію корупції, зокрема в
частині визначення видів та форм
корупційної
поведінки,
щодо
моделей правильної поведінки в
ситуаціях
з
можливими
корупційними ризиками;
г) проведення заходів, спрямованих
на
заохочення
повідомлення
спеціально
уповноваженим
суб’єктам у сфері протидії корупції
про факти вчинення корупційних
правопорушень

Департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
відділ
запобігання
і
виявлення корупції та взаємодії з
правоохоронними органами облдержадміністрації

Проведення заходів у рамках кампаній

2018 рік

Відділ запобігання і виявлення корупції та Підготовка інформаційних
взаємодії з правоохоронними органами проведення заходів
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

матеріалів,
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2) Сприяння запровадженню в
загальноосвітніх
навчальних
закладах
вивчення
питань,
пов’язаних
з
корупцією,
її
небезпекою та відповідальністю

2018 рік

Департамент освіти і науки облдерж- Підготовка інформаційних
адміністрації, райдержадміністрації,
проведення заходів

матеріалів,

