ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Ужгород

24.02.2020

№ 111

Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної
державної адміністрації на 2020 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 „Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм
органів влади”, 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 2020 рік, що додається.
2. Визначити заступника голови обласної державної адміністрації
Шинкарюка І. С. відповідальним за координацію здійснення заходів,
передбачених Програмою.
3. Райдержадміністраціям, апарату та структурним підрозділам 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 облдержадміністрації щокварталу до 5 числа місяця, що
настає за звітним періодом, 2020 року та до 11 січня 2021 року.
4. Відділу запобігання і виявлення корупції 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
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, 2020 року та до
15 січня 2021 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
В. о. голови державної
адміністрації

Олексій ГЕТМАНЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
24.02.2020 №.111
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік
І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання
антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми
Корупція в сучасних умовах негативно впливає на всі сторони суспільного
життя: економіку, політику, управління, соціальну та правову сфери,
громадську свідомість, міжнародні відносини. Корупційні та пов’язані з ними
„тіньові” відносини витісняють легальні, та, що найнебезпечніше, ці аномальні
і деструктивні явища перетворюються фактично на інституціональну норму
суспільної та економічної поведінки в Україні. За таких умов актуалізація
проблеми визначення напрямів і форм поширення та розвитку корупції в
соціально-економічному та суспільно-політичному середовищі України
значною мірою поглиблюється через реальну загрозу криміналізації практично
всіх комерційних відносин і сфер життєдіяльності суспільства. Суспільство,
бізнес, пересічні громадяни очікують рішучих кроків, спрямованих на
максимально можливе її викорінення з повсякденного життя держави.
Закарпатська обласна державна адміністрація, зважаючи на важливість цієї
проблеми, приділяє постійну увагу аспектам організації та практичного
втілення антикорупційних заходів. З цією метою упродовж попередніх періодів
у регіоні проводилися відповідні комплексні цільові інформаційнопросвітницькі кампанії, забезпечувалася відкритість і прозорість діяльності
органів влади, удосконалювалася організація надання фізичним і юридичним
особам адміністративних послуг, впроваджувалася система електронних
закупівель для уникнення суб’єктивного впливу посадовців на їх результати,
вживалися заходи, спрямовані на усунення корупційних ризиків та створення
доброчесної публічної служби, тощо.
Антикорупційна програма Закарпатської обласної державної адміністрації
на 2020 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, зареєстрованим у
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 08 грудня 2017 року
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№ 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за
№ 87/31539.
Облдержадміністрація у межах своїх повноважень здійснює виконавчу
владу на території Закарпатської області та забезпечує: виконання Конституції,
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання
прав і свобод громадян, виконання державних і регіональних програм
соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля,
підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання
відповідних бюджетів та програм, взаємодію з органами місцевого
самоврядування, правоохоронними органами, реалізацію інших наданих
державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.
Робота облдержадміністрації, її апарату та структурних підрозділів є
відкритою і гласною, крім розгляду питань, які становлять державну таємницю
або належать до конфіденційної інформації, що є власністю держави.
Облдержадміністрація інформує громадськість про свою діяльність,
залучає громадян до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що
належать до її компетенції, висвітлення діяльності облдержадміністрації
здійснюється в порядку, передбаченому законодавством, на офіційному вебпорталі та у засобах масової інформації.
Загальна відомча політика Закарпатської облдержадміністрації полягає у
реалізації антикорупційних реформ, запровадженні ефективної внутрішньої
системи запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної
політики; підвищенні рівня професійної компетентності та правосвідомості
посадових та службових осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, втіленні ідеї нетерпимості до проявів корупції
та дотриманні ними правил етичної поведінки, вимог та обмежень,
встановлених чинним законодавством, забезпеченні контролю за своєчасним
поданням декларацій; здійсненні контролю за дотриманням вимог
законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, вжитті заходів щодо
виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійсненні контролю за
дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних
правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб апарату та
структурних підрозділів облдержадміністрації.
Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні механізми
запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків,
що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб, та забезпечити
своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання
порушенню етичних стандартів поведінки та організувати контроль за
дотриманням правил щодо доброчесності, об’єктивності та неупередженості,
компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами
положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи,
посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих рішень вимогам
законів та інших нормативно-правових актів.
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Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо
запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації
визначено:
розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо
запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, що пов'язані
з корупцією;
організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності
облдержадміністрації, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення голові
облдержадміністрації відповідних пропозицій;
надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання
законодавства щодо запобігання корупції працівникам апарату та структурних
підрозділів облдержадміністрації;
здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його
врегулюванню, інформування голови облдержадміністрації та Національного
агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його
врегулювання;
перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та
повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи
несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону
України „Про запобігання корупції” порядку;
здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у
тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України „Про
запобігання корупції”;
забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог
Закону України „Про запобігання корупції”, від застосування негативних
заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства
щодо захисту викривачів;
інформування голови облдержадміністрації, Національного агентства або
інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про факти
порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
Завдання і заходи з виконання Програми наведено у додатку 1 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;
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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;
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 обласної державної адміністрації.
ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, заходи
щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх
виконання, строки та необхідні ресурси
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2020
№ 58 „Про оцінку корупційних ризиків” відділом запобігання і виявлення
корупції облдержадміністрації відповідно до вимог Методології оцінювання
корупційних ризиків у діяльності органів влади, Методичних рекомендацій
щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, Порядку підготовки,
подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з
питань запобігання корупції та здійснення їх погодження
проведено
ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у діяльності Закарпатської
обласної державної адміністрації.
Оцінка корупційних ризиків проводилася згідно з робочим планом,
затвердженим керівником відділу запобігання і виявлення корупції
облдержадміністрації. Робочим планом були визначені об’єкти оцінки
корупційних ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та
способи оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строки
проведення. До оцінки корупційних ризиків було залучено керівників апарату
та структурних підрозділів облдержадміністрації.
Оцінка корупційних ризиків здійснювалася за критеріями ймовірності
виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Під час ідентифікації корупційних ризиків здійснювалися вивчення та
аналіз організаційної структури облдержадміністрації, системи внутрішнього
контролю, управління персоналом, фінансова діяльність, проведення процедур
закупівель; надання адміністративних послуг; забезпечення доступу до
публічної інформації, організація роботи щодо запобігання корупції,
дотримання вимог, обмежень, спеціальних функцій та завдань, заборон та
інших питань, що випливають з їх діяльності.
За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності
Закарпатської обласної державної адміністрації складено звіт, який у
встановленому порядку затверджений в. о. голови Закарпатської облдержадміністрації. З урахуванням методології оцінки звіт складається з двох
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елементів: опису ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних
ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з корупцією, та таблиці оцінених корупційних
ризиків і заходів щодо їх усунення.
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Закарпатської обласної державної адміністрації (далі – Звіт) наведено у
додатку 2 до Програми.
ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи,
відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси
За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності
Закарпатської обласної державної адміністрації Програмою передбачено
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.
Детальний опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків,
строки та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати
наведено у додатку 1 до Звіту.
У додатку 2 до Звіту наведена таблиця оцінених корупційних ризиків та
заходів щодо їх усунення (мінімізації).
ІV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування
Для забезпечення проведення серед посадових осіб апарату
облдержадміністрації та її структурних підрозділів організаційної та
роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції
відділом запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації протягом
2020 року надаватиметься допомога державним службовцям та посадовим
особам апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації у заповненні
електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, розроблятимуться відповідні розпорядчі
документи з питань антикорупційного законодавства.
З метою поширення інформації щодо антикорупційної Програми у
приміщенні облдержадміністрації проводитимуться засідання за круглим
столом, тренінги, інформаційні кампанії, здійснюватиметься розміщення на
офіційному веб-порталі облдержадміністрації інформації з питань запобігання і
виявлення корупції в апараті, структурних підрозділах облдержадміністрації та
виконання антикорупційної програми Закарпатської обласної державної
адміністрації на 2020 рік, а саме:

Період
проведення
Березень
2020 року

Травень –
вересень
2020 року

Червень
2020 року

Серпень –
грудень
2020 року

Вересень –
грудень
2020 рік
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Тема семінару (тренінгу)
Зміни в антикорупційному
законодавстві України

Категорія учасників/
відповідальні виконавці
Відділ запобігання і виявлення
корупції
облдержадміністрації,
юридичний
відділ
апарату
облдержадміністрації,
відповідальні особи з питань запобігання і
виявлення
корупції
апарату,
структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
Відділ запобігання і виявлення
корупції
облдержадміністрації,
відповідальні особи з питань
запобігання і виявлення корупції
апарату, структурних підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій

Про організацію роботи
уповноважених підрозділів
(осіб) з питань запобігання
і виявлення корупції та
практичні аспекти взаємодії зі спеціально уповноваженими суб’єктами у
сфері запобігання корупції
Актуальні
питання Відповідальні особи з питань
проходження
державної персоналу, запобігання і виявлення
служби
корупції
апарату, структурних
підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій/відділ запобігання і виявлення корупції
облдержадміністрації
Про проведення закупівель Департамент економічного розвідповідно
до
Закону витку і торгівлі облдержадміУкраїни „Про публічні ністрації,
державні
службовці
закупівлі”
апарату, структурних підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій/відділ запобігання і
виявлення
корупції
облдержадміністрації
Норми
та
стандарти Відділ управління персоналом та
поведінки
державних нагород апарату облдержадміслужбовців. Запобігання та ністрації, відділ запобігання
і
врегулювання конфлікту виявлення
корупції
облдержінтересів: алгоритм дій під адміністрації, відповідальні особи з
час
виявлення,
шляхи питань запобігання і виявлення
врегулювання
корупції структурних підрозділів
облдержадміністрації,
апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
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До проведення навчань залучатимуться відповідні спеціалісти з
антикорупційного законодавства (юристи, працівники прокуратури області,
Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Івано-Франківськ) (за згодою), міжрегіонального управління Національної
державної служби у Львівській та Закарпатській областях, уповноважені особи
з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, викладачі
юридичного
факультету державного вищого навчального
закладу
„Ужгородський національний університет” та інші).
З метою підвищення рівня правової культури державних службовців у
сфері запобігання корупції, підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб органів місцевого самоврядування в системі професійного
навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого
самоврядування, депутатів місцевих рад з урахуванням кращих світових
практик та вітчизняних традицій, підвищення рівня професіоналізму та
культури персоналу органів влади, здатності компетентно і відповідально
виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні технології,
сприяти інноваційним процесам у державі, відповідно до розпорядження
голови облдержадміністрації від 08.11.2018 № 720 „Про Програму підвищення
кваліфікації державних службовців та посадових осіб на 2019 – 2021 роки”
працівники
апарату,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій братимуть участь у семінарах, тренінгах, навчаннях, які
будуть проводитися на базі навчально-наукового центру із підвищення
кваліфікації державних службовців юридичного факультету державного
вищого навчального закладу „Ужгородський національний університетˮ за
професійною програмою „Підвищення кваліфікації державних службовців і
посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції”.
У разі організації Національним агентством з питань запобігання корупції,
Національним агентством України з питань державної служби чи
Міністерством юстиції України семінарів, засідань за круглим столом, інших
навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного
законодавства буде забезпечено участь працівників уповноваженого
структурного підрозділу облдержадміністрації та уповноважених осіб з питань
запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій.
V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання
та періодичного перегляду Програми
Загальну координацію і контроль за ходом виконання заходів Програми
здійснює заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації
згідно з розподілом обов’язків. Керівник апарату Закарпатської обласної
державної
адміністрації,
керівники
структурних
підрозділів
облдержадміністрації забезпечують належне виконання Програми та чинного
антикорупційного законодавства України підпорядкованими їм державними
службовцями.
Моніторинг запроваджених Програмою заходів щодо запобігання корупції
та здійснення контролю за їх виконанням здійснюється щокварталу відділом
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запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації. Виконавці Програми
щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, інформують
відділ запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації про виконання
відповідних заходів Програми.
Для здійснення зазначених заходів відділ запобігання і виявлення корупції
облдержадміністрації
забезпечує
координацію
діяльності
апарату
облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації щодо
виконання запланованих заходів антикорупційної програми, здійснює аналіз
статистичних даних у сфері протидії корупції, забезпечує узагальнення
інформації, отриманої від відповідальних виконавців Програми, у строки,
визначені розпорядженням голови облдержадміністрації про затвердження
антикорупційної програми, а також щокварталу проводить оцінку результатів
здійснення заходів за критеріями фактичного виконання заходів та їх впливу на
очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного ризику, інформує
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) про
виконання Програми у встановлені терміни.
За результатами моніторингу та оцінки виконання Програми
здійснюватиметься додаткова ідентифікація корупційних ризиків за усіма
напрямами діяльності обласної державної адміністрації.
Програма переглядається відділом запобігання і виявлення корупції
облдержадміністрації у разі виявлення нових корупційних ризиків, внесення
змін до законодавства, рішень НАЗК, а також може переглядатися за
результатами проведеної оцінки її виконання. Виконавці Програми інформують
відділ запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації про виконання
заходів Програми.
Оцінка ефективності Програми здійснюється за критеріями фактичного
виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або
мінімізації корупційного ризику. Законом України „Про запобігання корупції”
визначено, що антикорупційні програми погоджуються з Національним
агентством з питань запобігання корупції, отож у разі надання ним
обов’язкових для розгляду пропозицій та зауважень до Антикорупційної
програми, вона підлягає перегляду та/або доопрацюванню у терміни, визначені
НАЗК. Зміни до Програми вносяться шляхом видання відповідного
розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації.
У разі встановлення за результатами оцінки виконання Антикорупційної
програми недієвості, незабезпечення повноти, своєчасності та ефективності
виконання визначених нею заходів, після затвердження Антикорупційної
стратегії та Державної програми з її реалізації, протягом 30 календарних днів з
дня такого затвердження буде внесено відповідні зміни до Програми.
Відповідальним за координацію здійснення заходів, передбачених
Програмою, визначено заступника голови обласної державної адміністрації
відповідно до функцій та повноважень.
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VI. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з
корупцією правопорушенням
З метою отримання інформації про корупційні та пов’язані з корупцією
правопорушення на веб-порталі облдержадміністрації
„Антикорупційна
діяльність” у рубриці „Повідомлення про корупцію” розміщено номер телефону
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.
Для оперативного реагування на найважливіші соціально-економічні
проблеми в області, налагодження зв’язку між облдержадміністрацією і
населенням області в обласній державній адміністрації постійно діє телефон
довіри 0312 696115, на який також 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.
Уповноваженим підрозділом облдержадміністрації, уповноваженими
(особами) райдержадміністрацій організовано роботу з розгляду повідомлень
про корупцію, внесених 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 веб-порталі
облдержадміністрації функціонує електронне консультативне інформування
населення (громадське обговорення) щодо реалізації антикорупційної політики.
Також у випадках, визначених статтею 62 Закону України „Про
запобігання корупції, здійснюється координація діяльності визначених
державних підприємств, установ, організацій щодо розроблення у
встановленому чинним законодавством порядку Антикорупційних програм
юридичних осіб, які в обов’язковому порядку затверджуються їх керівниками.
В. о. начальника
відділу
запобігання
і
виявлення
корупції облдержадміністрації
24 лютого 2020 року

Петро ЯРЧИЧ

Додаток 1
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020 рік
І. Формування та реалізація Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2020рік
№
з/п
1.

Найменування
завдання
Реалізація державної
антикорупційної
політики на основі
результатів аналізу
достовірних
даних
про корупцію та
чинників,
які
її
обумовлюють,
сприяння
активній
діяльності НАЗК

Найменування заходу
1.1. Участь, у межах повноважень, у реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні

1.2. Забезпечення роботи офіційного веб-порталу облдержадміністрації з питань запобігання та
виявлення
корупції
(розділ
„Антикорупційна діяльністьˮ)
1.3. Забезпечення
проведення
тренінгів, підвищення каліфікації
для працівників уповноважених
підрозділів (уповноважених осіб)
апарату
та
структурних
підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій

Строк
виконання
До 15 числа
щокварталу
протягом
2020 року

Протягом
2020 року

Відповідно
до строків,
визначених
НАЗК та
навчальнонауковим
центром
державного
вищого
навчального
закладу
„Ужгородський

Відповідальні за виконання

Індикатор виконання

Відділ запобігання і виявлення
корупції
облдержадміністрації,
структурні підрозділи облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Розроблено Антикорупційну
програму
Закарпатської
обласної державної адміністрації на 2020 рік

Відділ запобігання і виявлення Функціонування офіційного
корупції облдержадміністрації
веб-порталу
облдержадміністрації
Відділ управління персоналом та
нагород апарату облдержадміністрації, відділ запобігання і
виявлення
корупції
облдержадміністрації

Семінари, тренінги працівників
уповноважених
підрозділів (уповноважених
осіб), державних службовців,
посадових осіб органів влади
та місцевого самоврядування
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2.

Створення
інструментів
отримання
достовірної
інформації щодо кількісних
та
якісних
показників корупції

1.4. Здійснення моніторингу стану
протидії корупції у структурних
підрозділах облдержадміністрації
відповідно до прийнятих судом
рішень про корупційні правопорушення та звіту про стан
протидії корупції (Ф. № 1 –КОР)
1.5. Забезпечення
ефективної
реалізації Закону України „Про
запобігання корупції”. Проведення заходів щодо своєчасного
подання та виявлення фактів
неподання Е-декларацій особами,
уповноваженими на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, у тому числі:
прийом на роботу, звільнення,
переведення, та дотримання вимог
статті 52 цього Закону.
1.6. Відповідно до статті 55 Закону
України „Про запобігання корупціїˮ забезпечення проведення
антикорупційної
експертизи
проектів
нормативно-правових
актів облдержадміністрації
2.1. Забезпечення взаємодії із
спеціально
уповноваженими
суб’єктами,
які
в
межах
компетенції
безпосередньо
здійснюють заходи у сфері
протидії корупції

національний університет”
До 10 числа
щомісяця
протягом
2020 року

До 1 квітня,
далі
протягом
2020 року

Протягом
2020 року

До 15 числа
щокварталу
протягом
2020 року

Відділ запобігання і виявлення Отримання звіту „Про стан
корупції облдержадміністрації
протидії
корупціїˮ
та
здійснення
моніторингу
щодо
корупційних
правопорушень
Відділ запобігання і виявлення
корупції
облдержадміністрації,
структурні підрозділи облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Юридичний
відділ
облдержадміністрації

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

апарату Реєстрація
нормативноправових актів облдержадміністрації Південно-Західним
міжрегіональним управліньням Міністерства юстиції
(м. Івано-Франківськ)
Відділ запобігання і виявлення Інформування НАЗК
корупції облдержадміністрації
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1.

Створення ефективної системи виявлення, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів

2.2. Відповідно до статистичного До 10 числа Відділ запобігання і виявлення
звіту про стан протидії корупції
щомісяця
корупції облдержадміністрації
здійснення моніторингу кількісних
протягом
показників корупції в області,
2020 року
скоєних державними службовцями
та посадовими особами облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
II. Запобігання корупції
Запобігання корупції в органах влади та місцевого самоврядування
1.1. Забезпечення
на
основі До 15 числа Відділ запобігання і виявлення
результатів аналізу корупційних щокварталу корупції
облдержадміністрації,
ризиків проведення моніторингу
протягом
структурні підрозділи облдерждотримання законодавства щодо
2020 року
адміністрації,
райдержадміконфлікту
інтересів
та
ністрації
притягнення до відповідальності
осіб, винних у його порушенні, а
також відшкодування шкоди,
заподіяної рішеннями, прийнявтими
в
умовах
конфлікту
інтересів, або діями, вчиненими у
таких умовах
1.2. Забезпечення
ефективного До 15 числа Відділ управління персоналом та
застосування законодавства щодо щокварталу нагород апарату облдержадміврегулювання конфлікту інтересів
протягом
ністрації
у діяльності державних службов- 2020 – 2021
ців, у зв’язку з чим забезпечити:
років
а) здійснення заходів з виявлення До 15 числа Відділ запобігання і виявлення
конфлікту інтересів, сприяння щокварталу корупції
облдержадміністрації,
його врегулюванню, інформування
протягом
управління ресурсного забезпеголови облдержадміністрації та
2020 року
чення апарату облдержадміністраНаціонального
агентства
про
ції, департамент інформаційної
виявлення конфлікту інтересів та
діяльності та комунікацій з
заходи,
вжиті
для
його
громадськістю
облдержадміврегулювання;
ністрації, райдержадміністрації

Підготовка інформації

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

Знання
держслужбовцями
законодавства про конфлікт
інтересів
Проведення заходів щодо
роз’яснення нового антикорупційного законодавства
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2.

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

б) своєчасне
розміщення
на
офіційному веб-порталі облдержадміністрації інформа-ції про
реалізацію
засад
державної
антикорупційної політики відповідно до вимог Закону України
„Про
запобігання
корупції”,
виконання
Антикорупційної
програми Закарпатської обласної
державної адміністрації на 2020
рік та ознайомлення з новим
антикорупційним законодавством;
в) візування
проектів
розпоряджень
голови
облдержадміністрації
відповідно
до
постанови Кабінету Міністрів
України від 17 січня 2018 року
№ 55
„Деякі
питання
документування
управлінської
діяльності”
2.1. Проведення
інформаційних
кампаній з метою роз’яснення
інституту конфлікту інтересів та
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
результатів аналізу корупційних
ризиків проведення моніторингу
дотримання законодавства щодо
конфлікту
інтересів
та
притягнення до відповідальності
осіб, винних у його порушенні, а

Протягом
2020 року

Відділ запобігання і виявлення
корупції
облдержадміністрації,
управління ресурсного забезпечення
апарату
облдержадміністрації, райдержадміністрації

Протягом
2020 року

Відділ запобігання і виявлення Дотримання вимог щодо
корупції облдержадміністрації
документування
управлінської діяльності, забезпечення візування проектів
розпоряджень
голови
облдержадміністрації, недопущення порушень антикорупційного законодавства
Департамент
інформаційної Проведення інформаційних
діяльності та комунікацій з кампаній, підготовка статисгромадськістю облдержадміністра- тичних даних про кількість
ції,
структурні
підрозділи та категорії осіб, які охоплені
облдержадміністрації,
райдерж- кампаніями
адміністрації

До 5 числа
щокварталу
протягом
2020 року

До 15 числа
щокварталу
протягом
2020 року

Відділ запобігання і виявлення
корупції
облдержадміністрації,
структурні підрозділи облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Розміщення на офіційному
веб-порталі
облдержадміністрації інформації про
зміни в антикорупційному
законодавстві

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

Створення механізму
захисту осіб, які
надають допомогу в
запобіганні і протидії
корупції (викривачі)

4.

Забезпечення обізнаності осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, із законодавством
щодо
доброчесності
на
публічній службі

також
вішкодування
шкоди,
заподіяної рішеннями, прийнявтими
в
умовах
конфлікту
інтересів, або діями, вчиненими у
таких умовах
Забезпечення захисту працівників,
які повідомили про порушення
вимог Закону України „Про
запобігання
корупції”,
від
застосування негативних заходів
впливу з боку керівника або
роботодавця
відповідно
до
законодавства
щодо
захисту
викривачів.
Відповідно до частини сьомої
статті
53
цього
Закону
повідомляти керівництво облдержадміністрації, НАЗК або інших
спеціально
уповноважених
суб’єктів у сфері протидії корупції
про факти порушення законодавства у сфері запобігання і
протидії корупції
Забезпечення організації підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації з питань,
пов’язаних
із
запобіганням
корупції, працівників державних
органів влади, органів місцевого
самоврядування
на
постійній
основі

До 15 числа
щокварталу
протягом
2020 року

Відділ запобігання і виявлення
корупції
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Щорічний
звіт
про
результати моніторингу та
вжиті
заходи
щодо
запобігання та виявлення
корупції

Відповідно
до плану
заходів
протягом
2020 року

Відділ управління персоналом та
нагород апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи
облдержадміністрації

Проведення
заходів
із
підготовки, перепідготовки,
підвищення
кваліфікації
держслужбовців
органів
влади
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5.

6.

Впровадження системного підходу до
запобігання корупції
в органах виконавчої
влади
на
основі
результатів аналізу
корупційних ризиків
Усунення передумов
вчинення корупційних правопорушень
під час здійснення
адміністративних
процедур

1.

Усунення корупційних
чинників
у
процедурах державних закупівель

2.

Дотримання чинного
законодавства
у
сфері
державних
закупівель

3.

Недопущення поділу
предмета закупівлі

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

До 15 числа
щокварталу
протягом
2020 року

Відділ запобігання і виявлення Затвердження
антикорупкорупції
облдержадміністрації, ційних програм та планівструктурні підрозділи облдерж- заходів з їх виконання
адміністрації,
райдержадміністрації

Здійснення практичних заходів До 15 числа Департамент економічного розвитку
щодо
усунення
корупційних щокварталу і торгівлі облдержадміністрації,
чинників
у
адміністративних
протягом
структурні підрозділи облдержпроцедурах, зокрема забезпе2020 року
адміністрації,
райдержадміністчення
розвитку
інтегрованих
рації
прозорих офісів-центрів надання
адміністративних послуг
III. Запобігання корупції у сфері державних закупівель
Вжиття заходів щодо забез- До 5 числа Департамент економічного розвитпечення реалізації Закону України щокварталу ку і торгівлі облдержадміністра„Про публічні закупівлі”
протягом
ції,
управління
ресурсного
2020 року
забезпечення апарату облдержадміністрації, структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Впровадження принципів відкри- До 5 числа Департамент економічного розвиттості, прозорості, недопущення щокварталу ку і торгівлі облдержадміністраобмеження
або
уникнення
протягом
ції,
управління
ресурсного
конкуренції під час проведення
2020 року
забезпечення апарату облдержтедерних торгів
адміністрації, структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Оприлюдення інформації про До 5 числа Департамент економічного розвитпроведення
закупівлі
зі щокварталу ку і торгівлі облдержадміністравстановленням строків подання
протягом
ції,
управління
ресурсного
пропозицій
постачальниками
2020 року
забезпечення апарату облдержтоварів, робіт та послуг, критеріїв
адміністрації, структурні підрозвідбору (ціна/якість), а також
діли
облдержадміністрації,

Створення
інтегрованих
прозорих офісів

Забезпечення
виконання
Закону
України
„Про
публічні
закупівлі”,
здійснення закупівель із
дотриманням вимог чинного
законодавства
Піготовка інформації та
опублікування на сайтах
облдержадміністрації,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
Проведення
публічних
закупівель з урахуванням
принципів закупівель, за
результатами
цінових
пропозицій. Оприлюднення
інформації щодо проведення
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публікація
відомостей
про
райдержадміністрації
постачальника, у якого здійнюється закупівля
Застосування чітких кваліфіка- До 5 числа Департамент економічного розвитційних
критеріїв
процедури щокварталу ку і торгівлі облдержадміністразакупівлі. Використанння примірпротягом
ції,
управління
ресурсного
ної документації, затвердженої
2020 року
забезпечення
апарату
Міністерством розвитку еконооблдержадміністрації, структурні
міки, торгівлі та сільського
підрозділи облдержадміністрації,
господарства України. Забезперайдержадміністрації
чення вибору найбільш економічно доцільних пропозицій
IV. Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації
1.1.Запровадження
стандартів До 15 числа Департамент
інформаційної
відкритих
даних
(визначення щокварталу діяльності та комунікацій з
переліку наборів даних, придатних
протягом
громадськістю облдержадміністрадля подальшої автоматизованої
2020 року
ції, апарат облдержадміністрації,
обробки, у тому числі стосовно
структурні підрозділи облдержсуспільно важливої інформації
адміністрації,
райдержадмі(інформація
про
державні
ністрації
закупівлі,
декларації
осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, дані Єдиного
державного реєстру юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного реєстру об’єктів
державної власності, Дер-жавного
реєстру теле-, радіоорганізацій
тощо), та їх оприлюднення
органами влади

4.

Встановлення
особами,
відповідальними за
підготовку тендерної
документації,
дискримінаційних
вимог для учасників
торгів

1.

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

2.

Забезпечення дотри- Забезпечення дотримання прав
мання прав громадян громадян на доступ до публічної
на
доступ
до інформації відповідно до Закону

До 5 числа
щомісяця
протягом

закупівлі
„ProZorro”

в

системі

Дотримання вимог Закону
України
„Про
публічні
закупівлі”, здійснення закупівель з дотриманням вимог
чинного законодавства

Забезпечення
виконання
Закону України „Про доступ
до публічної інформації”

Відділ
документообігу
та Забезпечення
виконання
контролю апарату облдержадмі- Закону України „Про доступ
ністрації, райдержадміністрації
до публічної інформації” та
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3.

1.

публічної інформації

України „Про доступ до публічної
інформації”

2020 року

Забезпечення прозорості
проведення
конкурсів на зайняття вакантних посад
державної служби

Забезпечення проведення заходів,
спрямованих
на
запобігання
корупційним проявам під час
проведення конкурсів на зайняття
вакантних
посад
державної
служби відповідно до Закону
України „Про державну службу”

До 5 числа
щомісяця
протягом
2020 року
під час
проведення
конкурсів

підготовка
узагальненої
інформації щодо виконання
цього закону
Відділ управління персоналом та Проведення заходів, спрямонагород апарату облдержадмі- ваних
на
запобігання
ністрації
корупційним проявам під час
проведення конкурсів на
зайняття вакантних посад
державної служби

V. Формування негативного ставлення до корупції
Зміна
суспільних 1) Забезпечення:
Відповідно
Департамент
інформаційної
уявлень про коруп- а) регулярного проведення інфор- до затвердже- діяльності та комунікацій з
цію
маційних кампаній, спрямованих ного плану громадськістю облдержадміністрана формування у населення роботи
ції, відділ запобігання і виявлення
несприйняття корупції як способу
корупції
облдержадміністрації,
розв’язання проблеми;
райдержадміністрації
б) роз’яснення найбільш важливих
Департамент
інформаційної
антикорупційних
заходів,
що
діяльності та комунікацій з
здійснюються в державі, положень
громадськістю облдержадміністразаконодавства про запобігання та
ції,
структурні
підрозділи
протидію корупції, зокрема в
облдержадміністрації,
відділ
частині визначення видів та форм
запобігання і виявлення корупції
корупційної
поведінки,
щодо
облдержадміністрації,
райдержмоделей правильної поведінки в
адміністрації
ситуаціях з можливими корупційними ризиками;
в) проведення
заходів,
спряПротягом
Відділ запобігання і виявлення
мованих на заохочення пові2020 року
корупції
облдержадміністрації,
домлення спеціально уповнорайдержадміністрації
важеним суб’єктам у сфері
протидії корупції про факти
вчинення корупційних правопорушень

Проведення заходів у рамках
кампаній

Розміщення на офіційному
веб-портиалі облдержадміністрації роз’яснень щодо
змін в антикорупційному
законодавстві

Створення належних умов
для надання повідомлень про
факти вчинення корупційних
правопорушень
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2.

Формування
антикорупційної правосвідомості учнівської
молоді, нетерпимості
до
корупції
та
відповідальність за
вчинення корупційних порушень

2) сприяння запровадженню в
загальноосвітніх
навчальних
закладах області вивчення питань,
пов’язаних
з
корупцією,
її
небезпекою та відповідальністю за
вчинення корупційних правопорушень

До 5 числа
щокварталу
протягом
2020 року

Департамент освіти
облдержадміністрації,
адміністрації

і науки Підготовка інформаційних
райдерж- матеріалів,
проведення
навчання, лекцій, тренінгів,
засідань за круглим столом у
навчальних закладах області

Додаток 2
до Програми
ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. голови обласної державної
адміністрації
Олексій ГЕТМАНЕНКО
24 лютого 2020 року
____________
ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Закарпатської обласної державної адміністрації
Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 05.02.2020
№ 58 „Про оцінку корупційних ризиків”, Методології оцінювання корупційних
ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного
агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за
№ 1718/29848, відділом запобігання і виявлення корупції облдержадміністрації
проведено ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у діяльності обласної
державної адміністрації.
Оцінку корупційних ризиків проведено з урахуванням загальних,
спеціальних функцій та завдань органу влади. До об’єктів оцінки корупційних
ризиків увійшли: діяльність апарату та структурних підрозділів
облдержадміністрації, організаційна діяльність, інформаційна та аналітична
діяльність, фінансова діяльність, організація роботи із запобігання та виявлення
корупції, внутрішній контроль та аудит, забезпечення доступу до публічної
інформації, організація роботи щодо запобігання корупції сфери фінансовогосподарської діяльності та надання адміністративних послуг, прийняття
управлінських рішень та проведення публічних закупівель.
До проведення оцінки корупційних ризиків були залучені керівник
апарату, керівники структурних підрозділів та уповноважені (відповідальні)
особи з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, які
володіють знаннями про внутрішнє і зовнішнє середовище апарату,
структурних підрозділів облдержадміністрації та мають досвід роботи у сфері
їх діяльності.
Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження
(аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет
виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах та
організаційно-розпорядчих
документах,
що
регулюють
діяльність
облдержадміністрації, її апарату, структурних та територіальних підрозділів,
здійснення окремих процедур.
Оцінка корупційних ризиків здійснювалася за критеріями ймовірності
виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного
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правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та була
спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які мають
місце під час здійснення державними службовцями та посадовими особами
облдержадміністрації своїх повноважень, а також причин і умов, що сприяють
можливому виникненню корупційних правопорушень у діяльності апарату та
структурних підрозділів облдержадміністрації.
Унаслідок проведеної роботи відповідно до вимог Методології оцінювання
корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року
№ 126, робочого Плану оцінки корупційних ризиків в діяльності
облдержадміністрації у 2020 році ідентифіковано корупційні ризики, здійснено
їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.
Під час ідентифікації корупційних ризиків в апараті та структурних
підрозділах облдержадміністрації було опрацьовано законодавчі, інші
нормативно-правові акти, які стосуються діяльності облдержадміністрації,
здійснювалися вивчення та аналіз організаційної структури, положень про
структурні підрозділи, внутрішні інструкції, які регулюють різні аспекти
діяльності органу влади, включаючи відділ управління персоналом та нагород
апарату облдержадміністрації, департаментів облдержадміністрації: фінансів;
економічного розвитку і торгівлі, проведення процедур публічних закупівель,
надання адміністративних послуг, дотримання вимог, обмежень, заборон,
встановлених Законом, кодекс етики та врегулювання конфлікту інтересів,
інших питань, що випливають з діяльності органу влади.
З урахуванням наданих пропозицій, за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності обласної державної адміністрації підготовані: опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної
державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
(додаток 1), та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня
виявлених корупційних ризиків, які викладені у таблиці оцінених корупційних
ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації) (додаток 2).
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
Закарпатської обласної державної адміністрації є невід’ємною частиною
Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на
2020 рік.
В. о. начальника
відділу
запобігання
і
виявлення
корупції облдержадміністрації

Петро ЯРЧИЧ

Додаток 1
до Звіту
ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності Закарпатської обласної державної адміністрації,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
Ідентифікований
корупційний ризик

1. Недоброчесність посадових осіб
обласної державної адміністрації під
час підготовки відповідей на
звернення громадян, запитів на
публічну інформацію тощо

2. Можливість
неправомірної
відмови
в
реалізації
права
громадянина на звернення

3. Надання членами конкурсної
комісії на зайняття вакантних посад
державної
служби
переваги
конкретному кандидату шляхом

Опис ідентифікованого
корупційного ризику

Чинники корупційного
ризику

Загальні функції та завдання
Недоброчесність посадових осіб Неналежне виконання посадооблдержадміністрації під час вими
особами
власних
підготовки
відповідей
на повноважень щодо розгляду
звернення громадян, запитів на звернень громадян, запитів
публічну інформацію тощо
призведе до порушення норм
законів України ,,Про звернення
громадян”, ,,Про доступ до
публічної інформації”
Неправомірна відмова у прий- Неналежне виконання посадонятті та розгляді звернення вими
особами
власних
громадянина
посадовими повноважень щодо прийняття
особами облдержадміністрації та розгляду звернень громадян
призведе до порушення норм
Закону України ,,Про звернення
громадян”
Попереднє
ознайомлення Наявність у членів конкурсної
кандидата з обраним варіантом комісії дискреційних повноваситуаційного завдання, надання жень щодо оцінювання резульпереваг під час проведення татів розв’язання кандидатами

Можливі наслідки
корупційного
правопорушення чи
правопорушення, пов’язаного з
корупцією
Дискредитація обласної державної
адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності, судові
процеси проти органу влади

Притягнення посадових осіб до
відповідальності, втрата репутації,
судові
процеси
проти
облдержадміністрації

Оскарження рішень конкурсної
комісії,
притягнення
до
відповідальності
винних
осіб,
дискредитація обласної державної

2
впливу
на
результати
через
попереднє ознайомлення з обраним
варіантом ситуаційного завдання
(для категорії „Б”) та під час
проведення співбесіди
4. Можливість впливу з боку
посадових або інших осіб (членів
громадських
організацій)
на
результати розгляду документів
щодо нагородження державними та
урядовими нагородами

співбесіди може спричинити
порушення вимог законодавства
членами конкурсної комісії в
частині прозорості та об’єктивності проведення конкурсу
Відсутність достатніх підстав,
вагомих заслуг та суб’єктивний
підхід
щодо
порушення
клопотання для представлення
до нагородження державними
та урядовими нагородами

на зайняття вакантної посади адміністрації, призначення на посаду
ситуаційних
завдань
та особи,
менш
кваліфікованої,
проведених з ними співбесід
порівнюючи з іншими кандидатами

5. Можливість
недотримання
процесуальних строків під час
здійснення представництва інтересів
облдержадміністрації
в
судах
посадовими особами юридичного
відділу апарату обласної державної
адміністрації
6. Недоброчесність
керівника
підрозділу щодо вжиття заходів,
коли
суб’єкт
призначення
пов’язаний приватним інтересом з
особою, у разі несвоєчасного
повідомлення про суттєві зміни у
майновому стані або про відкриття
валютного рахунка

Порушення строків, визначених
процесуальним законодавством
та судовими процесуальними
документами,
під
час
проведення
претензійноправової роботи

Втрата репутації облдержадміністрації, притягнення посадових осіб до
відповідальності

Вплив з боку посадових або
інших осіб (членів громадських
організацій) з метою сприяння у
порушенні клопотання щодо
нагородження близьких їм осіб
та осіб, пов’язаних дружніми
відносинами
Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень щодо представництва
інтересів облдержадміністрації
в судах

Дискредитація обласної державної
адміністрації, притягнення посадових осіб до відповідальності

Неналежне виконання анти- Особиста
зацікавленість
корупційного законодавства та суб’єкта (керівника підрозділу)
невжиття заходів з боку призначення
керівника підрозділу з часу,
коли він дізнався про скоєне
правопорушення щодо несвоєчасного повідомлення працівниками про суттєві зміни у
майновому стані або про
відкриття валютного рахунка в
установі
банку-нерезидента
відповідно до статті 52 Закону
України
,,Про
запобігання
корупції”

Можливе притягнення посадових
осіб до відповідальності, втрата
репутації
облдержадміністрації,
судові процеси
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7. Вплив з боку посадових або
інших осіб з метою сприяння
прийняттю на посаду керівника
комунального закладу культури,
освіти, медицини тощо близьких їм
осіб,
неповідомлення
членам
конкурсної комісії про конфлікт
інтересів

1. Порушення під час здійснення
закупівель товарів, робіт і послуг,
вартість яких є меншою за вартість,
що встановлена в абзацах другому
та четвертому частини першої статті
2 Закону України „Про публічні
закупівлі”

2. Можливість надання членами
тендерного
комітету
переваги
певному постачальнику товарів,
робіт та послуг під час здійснення
допорогових закупівель

Можливість впливу на членів Відсутність механізму відбору
конкурсної комісії з боку кандидатур
до
складу
посадових або інших осіб з конкурсних комісій
метою сприяння прийняттю на
посаду керівника комунального
закладу культури близьких їм
осіб, неповідомлення членам
конкурсної комісії про конфлікт
інтересів може призводити до
вчинення корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень
Спеціальні функції і завдання
1. Корупційні ризики у сфері фінансово-господарської діяльності
Лобіювання особами, залуче- Приховування особами, залуними до організації процедури ченими до організації процезакупівлі, інтересів певних дури
закупівлі,
наявного
компаній (учасників закупі- конфлікту інтересів, бажання
вель). Можливість викорис- отримати вигоду
тання ресурсів у власних цілях з
метою отримання неправомірної вигоди. Можливість
навмисного завищення обсягів
замовлень для використання
надлишку в особистих цілях
Надання членами тендерного Наявність у члена тендерного
комітету переваги певному комітету особистого майнового
постачальнику товарів, робіт та або
немайнового
інтересу,
послуг під час здійснення конфлікту
допорогових закупівель порушує умови конкуренції, що у
свою чергу може призвести до
недотримання порядку здійнення публічних закупівель,

Притягнення посадових осіб до
відповідальності, втрата репутації
обласної державної адміністрації

Можливі
фінансові
витрати,
притягання посадових осіб до
відповідальності, втрата репутації
департаменту, судові процеси

Притягнення посадових осіб до
відповідальності, втрата репутації
облдержадміністрації
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3. Дискреційні повноваження під
час підготовки тендерної документації щодо її формування під
конкретного постачальника товарів,
робіт та послуг. Навмисне завищення вартості товарів, робіт та
послуг
(за
домовленістю
із
постачальником); порушення посадовими
особами
платіжної
дисципліни
4. Відсутність
затвердженого
переліку
об’єктів
будівництва,
реконструкції,
капітального
та
поточного середнього ремонтів
автомобільних доріг загального
користування місцевого значення,
вулиць
і
доріг
комунальної
власності у населених пунктах за
рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам та
непогодження
з
центральним
органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
дорожнього господарства

визначених Законом України
,,Про публічні закупівлі”
Втручання посадових осіб або
третіх осіб щодо надання
переваг певним постачальникам
товарів, робіт чи послуг.
Отримання
неправомірної
вигоди у зв’язку із завищенням
вартості товарів, робіт і послуг

Відсутність в органі влади
типової
документації
для
кожного виду товарів, робіт і
послуг, розробленої із залученням фахівців чи експертів.
Зловживання посадовими особами службовим становищем

Притягнення посадових осіб до
відповідальності, втрата репутації
облдержадміністрації, необґрунтовано високі фінансові витрати

Відсутність
затвердженого
переліку об’єктів будівництва,
реконструкції, капітального та
поточного середнього ремонтів
автомобільних доріг загального
користування
місцевого
значення, вулиць і доріг
комунальної
власності
у
населених пунктах за рахунок
субвенції
з
державного
бюджету
місцевим
надає
можливість посадовим особам
облдержадміністрації,
які
здійснюють опрацювання та
розроблення переліків таких
об’єктів,
готувати
проекти
рішень на власний розсуд, а
також
не
враховувати
пропозицій
райдержадміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування,
що
може
сприяти
вчиненню
коруп-

Недотримання норм Закону
України
„Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства України”, пункту
2 частини третьої статті 24-2
Бюджетного кодексу України,
який передбачає, що кошти
дорожнього фонду спрямовуються
на
фінансове
забезпечення
будівництва,
реконструкції, капітального та
поточного середнього ремонтів
автомобільних доріг загального
користування
місцевого
значення, вулиць і доріг
комунальної
власності
у
населених пунктах у вигляді
субвенції
з
державного
бюджету місцевим бюджетам, з
них не менше 5 відсотків від
передбаченої суми субвенції
спрямовуються на будівництво,

1. Формування Переліку
без
врахування пропозицій райдержадміністрацій, органів місцевого
самоврядування.
2. Непогодження з центральним
органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері
дорожнього господарства.
3. Невиконання замовником робіт
норм Бюджетного кодексу України
шляхом нецільового використання
бюджетних коштів
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ційного чи пов’язаного з реконструкцію,
ремонт
та
корупцією правопорушення
утримання штучних споруд
5. Неврегульованість питання щодо Неврегульованість процедури з Відсутність
процедури
з Притягнення посадових осіб до
Порядку розміщення тимчасово визначення переможця конкур- визначення переможця конкур- відповідальності, втрата репутації
вільних коштів місцевих бюджетів су на розміщення тимчасово су на розміщення тимчасово обласної державної адміністрації,
на вкладних (депозитних) рахунках вільних
коштів
обласного вільних
коштів
обласного можливі фінансові втрати обласного
у банках, затвердженого постановою бюджету
на
вкладних бюджету на вкладних (депозит- бюджету
Кабінету Міністрів України від (депозитних)
рахунках
у них) рахунках у банківських
12 січня 2011 року № 6, щодо банківських установах у разі установах у разі надання
визначення
переможця
за надання банками однакових банками однакових процентних
результатами
конкурсу
на процентних ставок за вкладом ставок
за
вкладом
на
розміщення
тимчасово
вільних на відповідний рік може відповідний рік
коштів обласного бюджету на спонукати посадових осіб до
вкладних (депозитних) рахунках у зловживань
відповідними
банківських установах у разі повноваженнями, у тому числі з
надання
банками
однакових метою отримання неправомірпроцентних ставок за вкладом на ної вигоди чи пов’язаного з
відповідний рік
корупцією правопорушення
2. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг та прийняття управлінських рішень
1. Ризик, пов’язаний з наданням Особисте спілкування спожи- Складність процедур надання Можливе притягнення посадових
адміністративних
послуг
через вача адміністративної послуги з багатьох послуг та недоско- осіб до відповідальності, втрата
особисте спілкування споживача посадовою
особою,
брак налість
нормативно-правової репутації, судові процеси, фінансові
адміністративних
послуг
з інформації
про
процедуру бази, наявність дискреційних витрати
посадовою особою, брак інформації отримання
адміністративної повноважень, особисте спілкупро
процедуру
отримання послуги, необґрунтовано великі вання споживача адміністраадміністративної послуги
строки надання адміністратив- тивної послуги з посадовою
них
послуг,
встановлення особою сприяють корупційним
надмірного переліку документів порушенням під час надання
адміністративних послуг
2. Наявність
необґрунтованих Відсутність можливості отри- Порушення чинного законо- Притягнення посадових осіб до
дискреційних
повноважень
у мати адміністративну послугу давства, зокрема Конституції відповідальності, втрата репутації
посадових осіб, які беруть участь у через сайт органу влади. України та Закону України органу влади, судові процеси
наданні адміністративних послуг. Безпідставна відмова у наданні „Про адміністративні послуги”.
Вплив з боку посадових або інших адміністративної послуги з Наявність у суб’єкта надання
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осіб з метою безпідставної відмови в
наданні адміністративної послуги
3. Ймовірна можливість витоку або
розголошення
службової
інформації, відсутність належного
захисту інформації про осіб, які
повідомляють
про
корупцію
(викривачів)

метою отримання неправомірної вигоди
У результаті незахищеності
комп’ютерного
обладнання
засобами захисту інформації,
відсутності
спеціального
програмного забезпечення існує
вірогідність несанкціонованого
доступу до матеріалів зі
службовою інформацією

В. о. начальника
відділу
запобігання
виявлення корупції облдержадміністрації

послуг приватного інтересу
Відсутність належного обладнання для захисту інформації
від можливого витоку та
розголошення

Втрата
репутації
облдержадміністрації, можливі фінансові втрати,
судові процеси проти облдержадміністрації

і
Петро ЯРЧИЧ

Додаток 2
до Звіту
ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (мінімізації)
Корупційний ризик

Пріоритетність
корупційного
ризику

1. Недоброчесність
посадових осіб обласної
державної адміністрації
під
час
підготовки
відповідей на звернення
громадян, запитів на
публічну
інформацію
тощо

Низька

2. Можливість неправомірної
відмови
в

Низька

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

Відповідальні за
виконання заходу

Строк
виконання

Загальні функції та завдання
Встановлення додаткового Безкоровайна М. С. –
До 5
контролю за дотриманням начальник
відділу
числа
законодавства
під
час документообігу
та щокваррозгляду запитів на інфор- контролю
апарату
талу
мацію, звернень шляхом: облдержадміністрації; протягом
запровадження періодичного Пашко Т. І. – началь- 2020 року
моніторингу з боку відділу ник відділу роботи із
документообігу та контролю зверненнями громадян
апарату
облдержадмініст- апарату
облдержрації, відповідних запитів, адміністрації;
звернень
та
листів, Мандзулич
І. І.
–
відповідей на них; публікація головний спеціаліст з
на сайті статистичних даних питань доступу до
щодо запитів, звернень і публічної інформації
відповідей на них протягом відділу
документопевного періоду, а також пи- обігу та контролю
тань, яких вони стосувалися. апарату
облдержПроведення навчань серед адміністрації
працівників
Встановлення додаткового Пашко
Т.І.
- Щокварконтролю за дотриманням начальник
відділу
талу до

Ресурси
для
впровадження
заходу

Очікувані
результати

Додаткових
ресурсів не
потребує

Належне виконання
посадовими особами
своїх обов’язків та
прозорість
діяльності органів влади

Додаткових ресур-

Дотримання
виконання вимог Закону
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реалізації права громадянина на звернення

3. Надання
членами
конкурсної комісії на
зайняття
вакантних
посад державної служби
переваги
конкретному
кандидату
шляхом
впливу на результати
через
попереднє
ознайомлення з обраним
варіантом ситуаційного
завдання (для категорії
„Б”)
та
під
час
проведення співбесіди

Низька

законо-давства
під
час
прийому громадян, проведення
роз’яснювальної
роботи
з
працівниками
облдержадміністрації, публікація на сайті звіту щодо
роботи
із
зверненнями
громадян, а також питань,
яких вони стосувалися
Встановлення додаткового
контролю (у тому числі
зовнішнього) за дотриманням
спеціального
та
антикорупційного
законодавства під час проведення
конкурсу на зайняття посад:
запровадження періодичного
моніторингу з боку уповноваженого підрозділу (особи)
з питань запобігання та
виявлення корупції облдержадміністрації
документації
щодо здійснення конкурсного відбору на кожну з
посад (у тому числі в частині
надання інформації про його
проведення на запити на
інформацію) та звітування
перед керів-ництвом про
резуль-тати такого моніторингу, а у разі якщо виявлені
порушення стосуються керівника, повідомлення правоохоронних органів; публі-

роботи із зверненнями 15 числа
громадян апарату обл- протягом
держадміністрації
2020 року

сів не
потребує

України ,,Про звернення
громадян”,
належне виконання
посадовими особами
своїх обов’язків та
прозорість
діяльності облдержадміністрації

Натуркач
Р. П.
– Протягом
керівник
апарату 2020 року
облдержадміністрації,
під час
Маляр Т. І. – началь- проведен
ник відділу управня
ління персоналом та конкурсів
нагород
апарату
облдержадміністрації,
Ярчич П. П.
–
в. о. начальника
відділу запобігання і
виявлення
корупції
облдержадміністрації,
керівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації

Додаткових
ресурсів не
потребує

Встановлено додатковий
контроль
(у тому
числі
зовнішній) за дотриманням спеціального
антикорупційного
законодавства
під
час
проведення
конкурсу на зайняття
посад: запроваджено
періодичний моніторинг з боку уповноваженого підрозділу (особи) з питань
запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації
документації щодо
здійснення конкурсного відбору на
кожну з посад та
надання звіту керівництву про результати такого моніторингу; залучено в
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4. Можливість впливу з
боку посадових
або
інших
осіб
(членів
громадських організацій)
на результати розгляду
документів
щодо
нагородження
державними
та
урядовими нагородами

Низька

5. Можливість недотримання
процесуальних
строків під час здійнення
представництва
інтересів облдержадміністрації в судах посадовими особами юридич-

Низька

кація на сайті інформації
щодо
кожного
етапу
конкурсного
відбору
–
списків осіб, які беруть
участь
у
конкурсі,
із
зазначенням інформації про
їх допущення до наступного
етапу відбору, а також –
критерії відбору, які були
застосовані комісією у кожному конкретному випадку;
залучення в установленому
порядку
третіх
осіб
(експертів,
представників
громадськості) до роботи
конкурсних комісій
1. Запровадження
періодичного
зовнішнього
контролю шляхом залучення
третіх
осіб
(незалежних
фахівців,
представників
громадськості) до роботи
комісії з державних нагород.
2. Додаткове опрацювання
матеріалів уповноваженим
підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції
Попередження осіб, які за
довіреністю мають право
представляти
інтереси
облдержадміністрації в судах
про персональну відповідальність за недотримання
законодавства
під
час

установленому
порядку третіх осіб
(експертів, фахівців
за напрямами діяльності) до роботи
конкурсних комісій

Маляр Т. І. – началь- Протягом
ник відділу управ- 2020 року
ління персоналом та
нагород
апарату
облдержадміністрації,
Ярчич П. П. – в. о.
начальника
відділу
запобігання і виявлення
корупції
облдержадміністрації

Не
потребує

Представлення
до
нагородження осіб,
які мають вагомі
заслуги для відзначення державними
нагородами

Натуркач
Р. П.
– Протягом
керівник
апарату 2020 року
облдержадміністрації,
під час
Павлюк
С. Ю.
– представн
начальник
юридичицтва
ного відділу апарату інтересів
облдержадміністрації
облдерж-

Власні
ресурси

Дотримання вимог
виконання Кодексу
адміністративного
судочинства
України, Цивільного
процесуального
кодексу
України,
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ного відділу апарату
облдержадміністрації

проведення
претензійнопозовної роботи

адміністр
ації в
судах

6. Недоброчесність
керівника
підрозділу
щодо вжиття заходів,
коли суб’єкт призначення
пов’язаний
приватним інтересом з
особою, у разі несвоєчасного
повідомлення
про суттєві зміни у
майновому стані або про
відкриття
валютного
рахунка

Низька

Розроблення механізму щодо
проведення
письмового
анкетування з метою виявлення
осіб,
пов’язаних
приватним
інтересом
з
особою, що надалі може
призвести до несвоєчасного
повідомлення про суттєві
зміни у майновому стані або
про відкриття валютного
рахунка в установі банкунерезидента відповідно до
статті 52 Закону України
,,Про запобігання корупції”

Ярчич П. П. – в. о. Протягом
начальника
відділу 2020 року
запобігання і виявлення
корупції
облдержадміністрації,
уповноважена (відповідальна) особа з
питань запобігання та
виявлення корупції в
апараті,
керівники
структурних підрозділів облдержадміністрації

Не
потребує

7. Вплив
з
боку
посадових або інших
осіб з метою сприяння
прийняттю на посаду
керівника комунального
закладу культури, освіти,
медицини тощо близьких
їм осіб, неповідомлення
членам
конкурсної
комісії про конфлікт
інтересів

Низька

Враховуючи
відсутність
механізму відбору кандидатур до складу конкурсної
комісії від органу державної
влади, обирати кандидатури
членів конкурсної комісії від
структурних
підрозділів
облдержадміністрації
на
загальних зборах трудового
колективу

Бабунич
О. Ю.
– Протягом
директор
департа- 2020 року
менту
культури,
керівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації

Додаткових
ресурсів не
потребує

Господарського
процесуального
кодексу України та
судових процесуальних документів
Дотримання вимог
антикорупційного
законодавства
та
уникнення притягнення
працівників
апарату і структурних підрозділів
облдержадміністрації до відповідальності за вчинення
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
Зменшення ймовірності
виникнення
корупційного правопорушення, мінімізація
можливості
прийняття рішень на
користь пов’язаних
осіб
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Спеціальні функції та завдання
1. Корупційні ризики у сфері фінансово-господарської діяльності
1. Порушення під час
здійснення
закупівель
товарів, робіт і послуг,
вартість яких є меншою
за
вартість,
що
встановлена в абзацах
другому та четвертому
частини першої статті 2
Закону України „Про
публічні закупівлі”
2. Можливість надання
членами
тендерного
комітету
переваги
певному постачальнику
товарів, робіт та послуг
під
час
здійснення
допорогових закупівель

Низька

3. Дискреційні
повноваження
під
час
підготовки
тендерної
документації щодо її
формування під конкретного постачальника
товарів, робіт та послуг.

Низька

Низька

Проведення
інструктажу
членів тендерного комітету в
частині дотримання вимог
антикорупційного
законодавства: законів України
„Про запобігання корупції”,
„Про державну службу”,
„Про публічні закупівлі” та
про встановлену відповідальність за їх порушення
1. Розроблення та прийняття
(внесення змін до) акта, який
врегулює процедуру проведення закупівель – міститиме
єдині підходи до організації
проведення таких закупівель
(включатиме
критерії
відбору
постачальників
товарів, робіт та послуг під
час здійснення закупівель).
2. Запровадження процедури
аналізу цінових пропозицій
та затвердження порядку їх
здійснення
Залучення
третіх
осіб
(незалежних
фахівців,
представників
громадськості)
до
підготовки
тендерної документації

Руснак Г. С. – в. о. Протягом
директора
департа- 2020 року
менту економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
голова
та
члени
тендерного комітету
відповідних структурних
підрозділів
облдержадміністрації
Руснак Г. С. – в. о. Протягом
директора
департа- 2020 року
менту економічного
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
керівники відповідних
структурних підрозділів облдержадміністрації

Додаткових
ресурсів не
потребує

Руснак Г. С. – в. о.
До 5
директора
департачисла
менту економічного щоквартарозвитку і торгівлі
лу
облдержадміністрації,
керівники відповідних
структурних підроз-

Не
потребує

Не
потребує

Недопущення порушень під час здійнення
закупівель,
зменшення ймовірності корупційного
ризику,
недопущення
порушень
вимог законодавства
щодо
публічних
закупівель
Ефективне
та
прозоре здійснення
закупівель, уникнення притягнення посадових
осіб
до
відповідальності за
недотримання
порядку здійснення
публічних
закупівель,
визначених
Законом
України
,,Про публічні закупівлі”
Дотримання законодавства та нормативно-правових актів
з питань організації
перевезень
пасажирів, підвищення
якості
обслугову-
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Навмисне
завищення
вартості товарів, робіт та
послуг (за домовленістю
із
постачальником);
порушення посадовими
особами
платіжної
дисципліни
4. Відсутність
затвердженого
переліку
об’єктів
будівництва,
реконструкції, капітального
та
поточного
середнього
ремонтів
автомобільних
доріг
загального користування
місцевого
значення,
вулиць і доріг комунальної
власності
у
населених пунктах за
рахунок
субвенції
з
державного
бюджету
місцевим бюджетам та
непогодження
з
центральним
органом
виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері дорожнього
господарства

ділів облдержадміністрації

Середня

Дотримання
передбачених
норм Закону України „Про
джерела
фінансування
дорожнього
господарства
України” та пункту 2
частини третьої статті 24-2
Бюджетного
кодексу
України

Маляр Е. М. – дирек- Протягом
тор
департаменту 2020 року
інфраструктури, розвитку і утримання
мережі автомобільних
доріг
загального
користування місцевого
значення
та
житлово-комунального
господарства
облдержадміністрації

вання
пасажирів,
здійснення перевезення
пасажирів
суб’єктами господарювання у рамках
правового поля
Не
потребує

Під час формування
переліку
об’єктів
будівництва, реконструкції,
капітального та поточного
середнього ремонтів
автомобільних доріг
загального
користування
місцевого
значення, вулиць і
доріг
комунальної
власності у населених
пунктах
за
рахунок субвенції з
державного бюджету
місцевим бюджетам
враховано
пропозиції,
сформовано
його відповідно до
норм чинного законодавства та погоджено центральним
органом виконавчої
влади, що реалізує
державну політику у
сфері
дорожнього
господарства
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5. Неврегульованість
Низька
Проведення роз’яснювальної Лазар П. Д. – дирекПротягом
Додатко- Врегулювання питапитання щодо Порядку
роботи з членами конкурсної тор департаменту
поточвих
ння вибору банкурозміщення тимчасово
комісії щодо дотримання фінансів облдержного
ресурсів не переможця у разі
вільних коштів місцевих
вимог Порядку про конфіден- адміністрації, члени
бюджетпотребує надання банками –
бюджетів на вкладних
ційність розгляду, пояснення, конкурсної комісії
ного
учасниками конкурсу,
(депозитних) рахунках у
оцінки та порівняння банків- департаменту фінанперіоду
однакових
відсохбанках, затвердженого
ських пропозицій, залучення сів облдержадмікових
ставок
та
постановою
Кабінету
до роботи у конкурсній комісії ністрації, керівники
недопущення поруМіністрів України від
представника органу Держав- відповідних струкшення членами кон12 січня 2011 року № 6,
ної казначейської служби та турних підрозділів
курсної комісії пункту
щодо визначення переособи, відповідальної за облдержадміністрації
8 Порядку щодо
можця за результатами
здійснення заходів з питань
розгляду, конфіденконкурсу на розміщення
дотримання вимог антикоційності
розгляду
тимчасово вільних кошрупційного законодавства в
інформації стосовно
тів обласного бюджету
департаменті. Подання пропояснення, оцінки та
на вкладних (депозитпозицій Кабінету Міністрів
порівняння
банківних) рахунках у банківУкраїни щодо внесення змін
ських пропозицій
ських установах у разі
до Порядку
надання
банками
однакових процентних
ставок за вкладом на
відповідний рік
2. Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг та прийняття управлінських рішень
1. Ризик, пов’язаний з
Низька
Зазначення
конкретних Руснак Г. С. – в. о. ЩокварДодатко- Мінімізація можлинаданням
адміністратермінів виконання послуги. директора
департаталу
вих
вості
отримання
тивних послуг через
Розширення
можливості менту економічного
ресурсів не неправомірної вигоособисте
спілкування
отримання заявником резуль- розвитку і торгівлі
потребує ди посадовими ососпоживача
адміністрататів послуги через ЦНАП.
облдержадміністрації,
бами
під
час
тивних послуг з посадоВстановлення
чіткого керівники відповідних
особистих контактів
вою особою, брак інфорпереліку документів для структурних підрозіз замовниками помації про процедуру
отримання послуги
ділів
облдержадміслуг
отримання адміністраністрації – надавачі
тивної послуги
адміністративних послуг
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2. Наявність необґрунтованих
дискреційних
повноважень у посадових осіб, які беруть
участь
у
наданні
адміністративних послуг.
Вплив з боку посадових
або інших осіб з метою
безпідставної відмови в
наданні адміністративної
послуги

Низька

3. Ймовірна можливість
витоку або розголошення службової інформації, відсутність належного захисту інформації
про осіб, які повідомляють про корупцію
(викривачів)

Низька

Запровадження
автоматизованих систем прийняття
документів, їх розгляду та
прийняття
рішення
про
надання
адміністративних
послуг, а у разі якщо в
автоматизованому
режимі
таке
неможливо
–
забезпечення відеофіксації
усіх контактів посадових
осіб з одержувачами адміністративних послуг
Розроблення та затвердження
локального
нормативного
акта, який регулюватиме
питання захисту інформації.
Придбання обладнання та
програмного
забезпечення
для захисту інформації

В. о. начальника відділу запобігання
виявлення корупції облдержадміністрації

Руснак Г. С. – в. о. Щоквардиректора
департаталу до
менту економічного
5 числа
розвитку і торгівлі
облдержадміністрації,
керівники відповідних
структурних підрозділів облдержадміністрації – надавачі
адміністративних
послуг
(керівники
ЦНАПів)
Малеш
В. І.
–
До
начальник управління 1 травня
ресурсного забезпе- 2020 року
чення апарату облдержадміністрації,
департамент фінансів
облдержадміністрації,
керівники структурних
підрозділів
облдержадміністрації

Залучення
представників громадськості,
фахівців
державних
органів,
експертів

Мінімізація можливості
отримання
неправомірної
вигоди. Відсутність
впливу з боку посадових або інших осіб

Не
Мінімізація коруппотребує ційного ризику
виділення
додаткових
ресурсів

і
Петро ЯРЧИЧ

