ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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№

/СО

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Херсонської обласної державної адміністрації
на 2017 рік
І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання антикорупційної
стратегії і державної антикорупційної програми
Антикорупційну програму Херсонської обласної державної адміністрації
на 2017 рік (далі - Програма) розроблено відповідно до вимог статті 19 Закону
України «Про запобігання корупції».
Нормативно-правовою базою для розроблення Програми є:
- Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;
- Закон України «Про засади державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017 роки»;
- Закон України «Про запобігання корупції»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265
«Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 2017 роки»;
- рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від
02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання
корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстроване в Міністерстві
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.
Обласна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади,
який у межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території
Херсонської області, а також реалізує делеговані Херсонською обласною
радою повноваження.
Загальна відомча політика обласної державної адміністрації щодо
запобігання та протидії корупції полягає у забезпеченні виконання Конституції,
законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів
України,
інших органів виконавчої влади вищого рівня, законності та правопорядку,
додержання прав і свобод громадян області.
Мета
Програми
полягає
у забезпеченні
реалізації державної
антикорупційної політики щодо створення ефективної загальнодержавної
системи запобігання корупції, зменшення обсягів корупції в області, обмеження
сфер її розповсюдження безпосередньо в апараті та структурних підрозділах
обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.
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Досягнення мети Програми та адекватна протидія корупції в області
можлива за умови підтримки антикорупційних заходів держави суспільством,
ефективного виконання та застосування антикорупційного законодавства
працівниками апарату обласної державної адміністрації, її структурних
підрозділів та районних державних адміністрацій, координації їх діяльності,
забезпечення поінформованості громадськості про здійснення заходів щодо
запобігання і протидії корупції.
Виконання вимог базових антикорупційних актів сприятиме реалізації
системних соціально-економічних реформ, модернізації моделі державного
управління, зміцненню довіри громадян до органів державної влади.
Ш ляхи розв’язання проблеми з корупцією серед державних службовців:
1) дотримання Конституції та законів України, вчинення дій лише на
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та
законами України;
2) дотримання принципів державної служби та правил етичної поведінки;
3) дотримання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії
корупції;
4) запобігання виникненню реального, потенційного конфлікту інтересів
під час проходження державної служби;
5) впровадження технологій електронного урядування;
6) забезпечення якості надання адміністративних послуг;
7) посилення профілактичної роботи з питання запобігання корупції серед
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в тому числі в частині
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо
фінансового контролю;
8) забезпечення доступу громадян до публічної інформації;
9) забезпечення відкритості та прозорості, сприяння участі громадськості
у здійсненні передбачених законом заходів щодо запобігання корупції.
Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та
протидії корупції у сфері діяльності обласної державної адміністрації у
2017 році є:
1) забезпечення прозорості та відкритості в діяльності місцевих органів
виконавчої влади;
2) забезпечення системного підходу та превентивних заходів щодо
запобігання і виявлення корупції в місцевих органах виконавчої влади;
3) забезпечення
дотримання
етичних
стандартів
особами,
уповноваженими на виконання функцій держави;
4) забезпечення формування у населення негативного ставлення до
корупції.
Також у 2017 році обласна державна адміністрація продовжить
реалізацію заходів з виконання в області Державної програми щодо реалізації
засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної
стратегії) на 2015 - 2017 роки, затверджених розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 14 липня 2015 року № 413.
Заходи з виконання Програми, спрямовані на досягнення мети щодо

з
розв’язання проблеми з корупцією, які планується реалізувати протягом
2017 року, наведені у додатку 1.
II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної
адміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків
За результатами ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків
визначено основні найбільш вразливі до ризиків сфери діяльності обласної
державної адміністрації, а саме:
- здійснення контрольно-наглядової функції держави;
- надання адміністративних послуг;
- проведення тендерних процедур;
- цільове використання бюджетних коштів;
- проведення конкурсів з визначення пасажирських автоперевізників на
міжміських і приміських автобусних маршрутах загального користування, що
не виходять за межі області;
- забезпечення конфіденційності викривачів;
- управління персоналом.
Загалом всю державну службу можна віднести до корупційного ризику,
оскільки вона є владним інститутом, який здійснює функції державного
управління з підготовки, прийняття та виконання управлінських рішень, за
допомогою яких відбувається реалізація державної політики. Тому вже самим
своїм існуванням державна служба створює можливості для виникнення
суперечливих та різноманітних інтересів і, як наслідок, скоєння корупційних
правопорушень.
Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної
державної адміністрації за 2016 рік викладено у додатку 2.
III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційної о спрямування
У 2017 році планується організація 38 навчань в апараті та структурних
підрозділах обласної державної адміністрації, виїзних семінарів на базі
районних державних адміністрацій з питань запобігання та виявлення корупції
згідно із щоквартальними планами проведення таких заходів, а також навчань
на базі Херсонського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій з питань запобігання та
виявлення корупції відповідно до щорічного плану-графіка в межах
професійних програм та програм тематичних і постійно діючих семінарів.
Під час вказаних навчань передбачається, зокрема, розкриття таких тем:
європейські підходи у сфері протидії корупції; особливості заповнення і
подання електронних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування; повідомлення про суттєві зміни в
майновому стані суб’єкта декларування; обмеження щодо суміщення та
сумісництва, алгоритм дій при виявленні конфлікту інтересів та інших.
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IV. Моніторинг, оцінка виконання, періодичний перегляд Програми та
координація і контроль за ходом її реалізації
Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється
заступником голови обласної державної адміністрації відповідно до
функціональних обов’язків, поточний моніторинг стану реалізації та оцінка її
ефективності - головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення
корупції апарату обласної державної адміністрації.
Програма підлягає перегляду щокварталу з урахуванням результатів
оцінки стану її виконання, а також у разі виявлення нових корупційних ризиків
та внесення змін і доповнень до чинного антикорупційного законодавства
України.
Зміни
до
Програми
вносяться
шляхом
видання
відповідного
розпорядження голови обласної державної адміністрації та погодження з
Національним агентством з питань запобігання корупції.

Заступник голови
обласної державної адміністрації

В.І.Чабан

Додаток 1
до Програми

ЗАХОДИ
з виконання антикорупційної програми Херсонської обласної державної адміністрації
на 2017 рік
№
з/п

Завдання Програми

1

2

1.

Зміст заходу

Строк
виконання

Відповідальні за
Виконання

4
3
5
І. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності місцевих орі анів виконавчої
Забезпечення
1. Забезпечення
Протягом
Департамент з питань
прозорості та
функціонування, ведення та
року
внутрішньої та
відкритості
своєчасного оновлення
інформаційної політики
діяльності місцевих веб-сайтів місцевих органів
облдержадміністрації,
органів виконавчої
виконавчої влади,зокрема
відділ інформаційних
влади
рубрик (розділів) щодо надання
технологій апарату
адміністративних послуг
облдержадміністрації,
інші структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
2. Забезпечення доступу
громадськості до проектів
нормативно-правових актів
шляхом їх розміщення на
офіційних веб-сайтах
розробників відповідно до

Протягом
року

Департамент з питань
внутрішньої та
інформаційної політики
облдержадміністрації,
інші структурні підрозділи
облдержадміністрації,

Індикатор виконання
6
влади
Забезпечення
безперебійного та
вільного доступу
громадян до
інформації про
адміністративні
послуги

Забезпечення
доступу
громадськості до
інформації
про діяльність
органів

2

1

2

3
вимог постанови Кабінету
Міністрів України від
03 листопада 2010 року № 996
«Про забезпечення участі
громадськості у формуванні та
реалізації державної політики»

4

5
райдержадміністрації

6
державної влади

3. Забезпечення оприлюднення
на веб-сайтах місцевих органів
виконавчої влади інформації
про місцеві бюджети та
квартальних звітів про їх
виконання

Протягом
року

Департаменти
облдержадміністрації:
з питань внутрішньої та
інформаційної політики,
фінансів,
райдержадміністрації

Забезпечення
доступу
громадськості до
інформації
про діяльність
органів державної
влади

4. Проведення моніторингу
ефективності надання публічної
інформації місцевими органами
виконавчої влади розпорядниками вказаної
інформації

Протягом
року

Департамент з питань
внутрішньої та
інформаційної політики
облдержадміністрації,
інші структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Поліпшення умов
доступу до
інформації
про діяльність
органів державної
влади

з

1

2.

3.

2

Забезпечення
системного підходу
та здійснення
превентивних
заходів щодо
запобігання та
виявлення корупції
в місцевих органах
виконавчої влади

Забезпечення
дотримання
етичних стандартів
особами,
уповноваженими на
виконання функцій

3
5. Сприяння розвитку та
постійному вдосконаленню
роботи інтегрованих прозорих
офісів - центрів надання
адміністративних послуг

4
Протягом
року

5
Департамент економічного
розвитку та торгівлі
облдержадміністрації,
інші структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

6
Усунення передумов
вчинення
корупційних
правопорушень під
час надання
адміністративних
послуг

II. Запобігання корупції
Планування
Головний спеціаліст з
1. Розроблення та затвердження Грудень
антикорупційної
питань запобігання та
щорічного плану роботи з
виявлення корупції апарату діяльності
питань запобігання та
облдержадміністрації,
виявлення корупції
райдержадміністрації
2. Розроблення та затвердження
щоквартальних планів заходів
облдержадміністрації
із запобігання та виявлення
корупції

Щокварта
лу до
5 числа
місяця,
наступного
за звітним
періодом

Головний спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення корупції апарату
облдержадміністрації

Планування
антикорупційних
заходів

1. Забезпечення виконання
вимог Закону України «Про
запобігання корупції» в частині
додержання Загальних правил
етичної поведінки державних
службовців та посадових осіб

Протягом
року

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
її апарату,
райдержадміністрації

Додержання
державними
службовцями
Загальних правил
етичної поведінки

4

2

1
держави

4.

Забезпечення
формування у
населення
негативного
ставлення до
корупції

3
місцевого самоврядування,
затверджених наказом
Національного агентства
України з питань державної
служби від 05 серпня 2016 року
№ 158 та зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України
31 серпня 2016 року за
№ 1203/29333

4

5

1. Забезпечення проведення
інформаційних кампаній,
спрямованих на формування в
населення несприйняття
корупції як способу розв’язання
власних проблем

Протягом
року

Департамент з питань
внутрішньої та
інформаційної політики
облдержадміністрації,
філія НТКУ «Херсонська
регіональна дирекція
«Скіфія» (за згодою),
головний спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення корупції апарату
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Проведення
інформаційних
кампаній

2. Забезпечення комплексу
заходів, спрямованих на
підвищення рівня правової
свідомості населення, зокрема в
частині обізнаності громадян
щодо своїх прав і свобод,

Протягом
року

Головне територіальне
управління юстиції
у Херсонській в області
(за згодою),
управління освіти,
науки та молоді

Проведення
комплексу заходів

6

5

1

2

3
механізму їх реалізації та
правових способів захисту

3. Забезпечення комплексу
заходів у загальноосвітніх
навчальних закладах щодо
вивчення питань, пов’язаних з
корупцією, а також тренінгів з
питань антикорупційного
законодавства для працівників
таких закладів

4

Протягом
року

5
облдержадміністрації,
громадські правозахисні
організації (за згодою)
Управління освіти,
науки та молоді
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

6

Проведення
комплексу заходів

Додаток 2
до Програми
ЗАТВЕРДЖ УЮ
Голова Херсонської обласної
державної адміністрації
А.А.Гордєєв

«*оч у>-Ми?тоьо 20

року

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності
обласної державної адміністрації за 2016 рік
Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом дослідження
(аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища обласної державної
адміністрації на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у її
діяльності.
Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність обласної державної
адміністрації, аналізувалися на предмет виявлення норм щодо здійснення
дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків
слугували:
- нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти, що регулюють
діяльність обласної державної адміністрації;
- результати перевірок, аудитів, проведених контролюючими органами,
а також результати внутрішніх аудитів та перевірок з питань дотримання вимог
Закону України «Про запобігання корупції»;
- публікації в засобах масової інформації та соціальних мережах;
- інформація з відкритих реєстрів;
- звернення, що надійшли до обласної державної адміністрації від
фізичних та юридичних осіб.
Оцінка корупційних ризиків здійснювалася за критеріями ймовірності
виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та можливих наслідків
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.
Опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної
державної адміністрації, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків
корупційного правопорушення чи правопорушення, п ов’язаного з корупцією, а
також оцінені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення (зменшення)
викладено у нижченаведених таблицях.

2

ТАБЛИЦЯ
опису ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної адміністрації,
чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення
чи правопорушення, пов’язаного з корупцією
№
з/п

Ідентифікований корупційний
ризик

1

2

1.

1. Свідоме
нехтування
особами, уповноваженими на
виконання функцій держави,
моральних
критеріїв
та
етичних норм поведінки на
державній службі.
2. Відсутність
належного
контролю
з
боку
безпосереднього
керівництва
за діяльністю підлеглих осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави.
3. М ожливість використання
державними
службовцями
владних
повноважень
в
особистих
(корисних)
інтересах або в інтересах
третіх осіб.

Опис ідентифікованого корупційного
ризику

Чинники корупційного
ризику

3
4
Здійснення контрольно-наглядової функції держави
1. Неналежне виконання державними
Дискреційні
повноваж ення
службовцями
своїх
посадових
посадових
осіб
обов’язків.
облдерж адм іністрації
щ одо
здійснення
контрольнонаглядової ф ункції держ ави
2. Використання
держ авним и
службовцями влади чи служ бового
становищ а всупереч інтересам служби.

3. Н еоб’єктивність,
упередж еність
або вчинення чи невчинення дій
особами,
уповноваж еними
на
виконання
функцій
держ ави,
при
прийнятті рішення.

М ожливі наслідки корупційного
правопоруш ення чи
правопоруш ення, п ов’язан ого з
корупцією
5
1. П ритягнення посадових о сіб
облдерж адм іністрації
до
відповідальності.
2. Втрата
реп утац ії
облдерж адміністрації.
3. Судові
процеси
п роти
облдерж адм іністрації

з
1

2
4. Наявність
у держ авних
службовців
дискреційних
повноважень щодо здійснення
контрольно-наглядової функції
держави

2.

Безпосереднє спілкування осіб,
уповноважених
на надання
адміністративних послуг, із
суб’єктами
отримання
цих
послуг

3.

1. М ожливість
поділу
предмета закупівлі на частини
або зниження його вартості для
уникнення процедури закупівлі
через Ргогогго.
2. М ожливість
формування
тендерної документації або
завдань таким
чином, що
конкуренція буде обмеж еною
або взагалі немож ливою

3
4. Сукупність прав та
о б о в’язків
облдерж адм іністрації та її посадових
осіб, що надаю ть їм м ож ливість на
власний розсуд визначати повністю чи
частково вид і зм іст управлінського
ріш ення,
яке
прийм ається,
або
м ож ливість вибору на власний розсуд
одного
з
декількох
варіантів
управлінських ріш ень, передбачених
норм ативно-правовим актом

4

Надання адміністративних послуг
П оруш ення
(свідом е
нехтування)
Право,
передбачене
чинним
особами,
уповноваж еними
на
законодавством, посадових осіб
облдерж адм іністрації
надавати
виконання
функцій
держави,
моральних критеріїв та етичних норм
деякі адміністративні послуги не
через центри надання цих послуг,
поведінки на держ авній службі при
наданні
адм іністративних
послуг
а
безпосередньо
с у б ’єктам
безпосередньо суб ’єктам отримання
отрим ання цих послуг
цих послуг
П роведення тендерних процедур
1. Поділ предмета закупівлі на частини
Д искреційні
повноваж ення
або зниж ення його
вартості для
посадових
осіб
уникнення процедури закупівлі через
облдерж адм іністрації
щодо
Рг020ІТ0 .
проведення тендерних процедур
2. Ф ормування тендерної докум ентації
або
завдань
таким
чином,
що
конкуренція буде обм еж еною
або
взагалі немож ливою

5

1. П ритягнення посадових о сіб
облдерж адм іністрації
до
відповідальності.
2. Втрата
р еп у тац ії
облдерж адміністрації.
3. Судові
процеси
п роти
облдерж адм іністрації

1. П ритягнення посадових о с іб
облдерж адм іністрації
до
відповідальності.
2. Втрата
р еп у тац ії
облдерж адміністрації.
3. Судові
процеси
п роти
облдерж адм іністрації

4
1

2

4.

Наявність
у
службовців
повноважень
використання
коштів

5.

6.

держ авних
дискреційних
щ одо
бю джетних

3
4
Цільове використання бю дж етних коштів
М ож ливість
посадових
осіб
Д искреційні
повноваж ення
посадових
осіб
облдерж адм іністрації,
наділених
повноваж еннями щодо розпорядж ення
облдерж адм іністрації
щодо
використання бю дж етних кош тів
(використання) бю дж етним и кош тами,
придбавати м атеріальні цінності, які не
є необхідним и у поточній діяльності
держ авної
установи,
а
будуть
використовуватися
в
особистих
(корисних) цілях

5
1. П ритягнення посадових о сіб
облдерж адм іністрації
до
відповідальності.
2. Втрата
р еп у тац ії
облдерж адм іністрації.
3. Судові
процеси
п роти
облдерж адм іністрації

Проведення конкурсів з визначення пасажирських автоперевізників на міжміських і приміських автобусних
марш рутах загального користування, що не виходять за межі області
Неврегульованість процедури
П орядку
Порядком
проведення
конкурсу 3 Н едосконалість
1. П ритягнення посадових о сіб
проведення
конкурсним
проведення
конкурсу
3 облдерж адм іністрації
перевезення пасаж ирів на автобусном у
до
комітетом
перевірок
марш руті
загального
користування,
перевезення
пасаж ирів
на
відповідальності.
достовірності
інформації,
автобусном у м арш руті загального
затвердж еним постановою Кабінету
2. В трата
р еп у тац ії
наданої
перевізникамиМ іністрів У країни від 03 грудня
користування,
затвердж еного
облд ержадм і н істрац ії.
претендентами,
через
2008 року № 1081, не визначено, яким
постановою К абінету М іністрів
3. Судові
процеси
проти
недосконалість
нормативносаме
чином
конкурсний
комітет
У країни від 03 грудня 2008 року
облдерж адм іністрації
правового
акта,
яким
№ 1081
повинен
перевіряти
інформацію ,
визначено Порядок проведення
надану перевізникам и-претенден гами,
конкурсу
та необхідність за результатам и цих
перевірок
складати
відповідні
документи (наприклад, довідки або
акти), а якщ о необхідно, то які саме

М ож ливість
розголош ення
інформації
про
осіб,
які
повідомляю ть про корупцію
(викривачів)

Забезпечення конфіденційності викривачів
В ідсутність
належ ного
захисту
1. Відсутність
посадових осіб
інф орм ації про осіб, які повідомляю ть
облдерж адм іністрації,
про
корупцію
(викривачів),
може
відповідальних за забезпечення
призвести
до
розголош ення
або
конфіденційності викривачів.

1. Втрата
р еп у тац ії
облдерж адміністрації.
2. Судові
процеси
п роти
облдерж адміністрації.

5
1

2

3
використання
в
інший
спосіб
посадовими
особами
облдерж адміністрації цієї інформ ації у
своїх інтересах, передачі інформ ації
третім особам, які в свою чергу
зможуть чинити тиск на викривачів
(погрози знищ ення майна, кар ’єри,
життю особи чи її близьким)

7.

1. М ожливість
впливу
з
боку
посадових
осіб
облдержадміністрації
або
інших
осіб
на
конкурсну
комісію з метою сприяння
прийняттю
на
державну
службу близьких їм осіб.
2. М ожливість
надання
переваги
конкретному
кандидату
на
зайняття
вакантної посади

4
2. Н евстановлення обмеж ення
д оступу
посадових
осіб
облдерж адм іністрації
до
інф орм ації про викривачів

Управління пе >соналом
Н аявність у членів конкурсної
1. Вплив
посадових
осіб
ком ісії
дискреційних
облдерж адміністрації або інш их осіб
повноваж ень щодо оціню вання
на
конкурсну
комісію
з
метою
результатів
р о зв ’язання
сприяння прийняттю на держ авну
кандидатам и
на
зайняття
службу близьких їм осіб.
вакантної посади
ситуаційних
2. Надання
членами
конкурсної
завдань та результатів співбесід з
комісії
переваги
конкретному
ними
кандидату
на
зайняття
вакантної
посади

5
3. Л ю дські жертви

1. Втрата
р е п у та ц ії
облдерж адм іністрації.
2. Судові
процеси
п р о ти
облдерж адм іністрації

6

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення
№
з/п

Корупційний
ризик

Пріоритетність
корупційного
ризику
(низька/
середня/
висока)

1

2

3
Г

1.

1. Свідоме
нехтування
особами, уповноваженими
на
виконання
функцій
держави,
моральних
критеріїв та етичних норм
поведінки на державній
службі.
2. Відсутність належного
контролю
з
боку
безпосереднього
керівництва за діяльністю
підлеглих
осіб,
уповноваж ених
на
виконання
функцій
держави.
3. М ож ливість
використання державними
служ бовцям и
владних
повноваж ень в особистих
(корисних) інтересах або в

Середня

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

О соба (особи),
відповідальна (і) за
виконання заходу

4

5

Строк
Ресурси для
виконання впровадж ення
заходів щодо
заходів
усунення
корупційного
ризику

О чікувані
резул ьтати

6

7

8

Постійно,

Ресурсів не
потребує

Зм ен ш ен н я
рівня
к о р у п ц ій 
ного р и зи к у

д ій сн ен н я к о н т р о л ь н о -н а г л я д о в о ї ф у н к ц ії д е р ж а в и

Здійснення
контролю
за
дотриманням
посадовими
особами
апарату
та
структурних
підрозділів
облдерж адміністрації вимог
Закону
У країни
«Про
запобігання
корупції»
шляхом
проведення
відповідних перевірок, у
тому числі раптових

Г оловний
спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення
корупції
апарату
облдерж адм іністрації

ЗГІДНО 3

щ окварталь
ними
планами
проведення
таких
заходів

7
1

2
інтересах третіх осіб.
4. Наявність у державних
службовців дискреційних
повноважень
щодо
здійснення
контрольнонаглядової
функції
держави

3

2.

Безпосереднє спілкування
осіб, уповноважених на
надання адміністративних
послуг,
із
суб’єктами
отримання цих послуг

Середня

3.

1. М ожливість
поділу
предмета
закупівлі
на
частини або зниження його
вартості для уникнення
процедури закупівлі через
РГ020П0.
2. М ожливість
формування
тендерної
документації або завдань
таким
чином,
що
конкуренція
буде
обмеженою
або взагалі
неможливою

Середня

4

5

Надання адміністративних послуг
Вирішення питання щодо
С труктурні
підрозділи
надання всіх, передбачених
облдерж адм іністрації, які
чинним
законодавством,
надаю ть адміністративні
адміністративних
послуг
послуги
безпосередньо
облдерж адміністрацією
с у б ’єктам отримання цих
послуг
виклю чно
через
центри
надання
адміністративних
послуг
Проведення тендерних процедур
1. Встановлення
Департам енти
зовніш нього
контролю
облдерж адміністрації:
шляхом розм іщ ення на вебз питань внутріш ньої та
сайті облдерж адміністрації
інформ аційної політики,
інформації про державні
економ ічного розвитку та
закупівлі
(річний
план
торгівлі
закупівель,
оголош ення,
договори, звіти тощо).
2. Забезпечення належного У правління
з
питань
фінансового
обліку
внутріш нього
аудиту
процедури
закупівель
облдерж адміністрації
шляхом
проведення
внутріш нього аудиту.

6

7

8

До
15 грудня

Ресурсів не
потребує

Зм енш ення
рівня
коруп ц ій н о
го ризику

Постійно

Ресурсів не
потребує

Зм енш ення
рівня
ко р у п ц ій н о 
го ризику

Постійно,
згідно 3
пізрічними
планами
проведення
таких
заходів

Ресурсів не
потребує

8
1

4.

2

Наявність
у державних
службовців дискреційних
повноважень
щодо
використання бюджетних
коштів

3

Середня

4
3. Здійснення контролю за
дотриманням вим ог Закону
України «Про запобігання
корупції» при проведенні
тендерних процедур ш ляхом
здійснення
відповідних
перевірок

5
Головний
спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення
корупції
апарату
облдерж адм іністрації

Цільове використання бю джетних коштів
Д епартам енти
1. Встановлення
облдерж адміністрації:
зовніш нього
контролю
шляхом розміщ ення на вебз питань внутріш ньої та
сайті облдерж адміністрації
інф орм аційної політики,
інформації про регіональні
економ ічного розвитку та
торгівлі
програми
та
хід
їх
виконання.
2. Забезпечення належ ного
У правління
з
питань
внутріш нього
аудиту
ф інансового
обліку
цільового
використання
облдерж адм іністрації
бю джетних кош тів шляхом
проведення
внутріш нього
аудиту.
3. Здійснення контролю за
дотриманням вимог Закону
України «Про запобігання
корупції» під час цільового
використання
бюджетних
коштів ш ляхом проведення
відповідних перевірок.

Головний спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення
корупції
апарату
облдержадм і н істрації

6
7
П остійно,
Ресурсів не
згідно 3
потребує
щ окварталь
ними
планам и
проведення
таких
заходів
П остійно

Ресурсів не
потребує

Постійно,
згідно 3
піврічними
планами
проведення
таких
заходів
Постійно,
згідно 3
щ окварталь
ними
планами
проведення
таких
заходів

Ресурсів не
потребує

Ресурсів не
потребує

8

Зм енш ення
рівня
к о р у п ц ій н о 
го ри зи ку

9
1

5.

4
5
6
7
3
Проведення конкурсів з визначення пасаж ирських автоперевізників на міжміських і приміських автобусних
маршрутах загального користування, що не виходять за межі області
Г оловний
спеціаліст з До
Ресурсів не
Висока
1. 3
метою
усунення
Н еврегульованість
01 березня
питань запобігання та
виявленої
недосконалості
потребує
процедури
проведення
виявлення
корупції
П орядку
проведення
конкурсним
комітетом
апарату
конкурсу
з
перевезення
перевірок
достовірності
облдерж адм іністрації
пасаж ирів на автобусном у
інформації,
наданої
марш ругі
загального
перевізникамикористування,
претендентами,
через
затвердж еного постановою
недосконалість
Кабінету М іністрів України
нормативно-правового
від 03 грудня 2008 року
акта,
яким
визначено
№ 1081, який у з в ’язку з цим
Порядок
проведення
є чинником корупційного
конкурсу з перевезення
ризику, підготувати проект
пасажирів на автобусному
звернення до Н аціонального
маршруті
загального
агентства
з
питань
користування
запобігання корупції про
ініцію вання
внесення
відповідних
змін
до
вказаного
нормативноправового акта.
2

2. Здійснення контролю за
дотрим анням вимог Закону
У країни «Про запобігання
корупції» при проведенні
зазначених
конкурсів
ш ляхом
здійснення
відповідних перевірок

Головний спеціаліст з
питань запобігання та
виявлення
корупції
апарату
облдерж адм іністрації

Постійно,
при
проведен
ні
таких
конкурсів

Ресурсів не
потребує

8

Зм ен ш ен н я
рівня
к о р у п ц ій н о 
го ри зи ку

10

1

2

6.

М ож ливість розголош ення
інформ ації про осіб, які
повідомляю ть
про
корупцію (викривачів)

Низька

7.

1. М ож ливість впливу 3
боку
посадових
осіб
облдерж адм іністрації або
інших осіб на конкурсну
комісію з метою сприяння
прийняттю на держ авну
служ бу близьких їм осіб.
2. М ож ливість
надання
переваги
конкретному
кандидату
на
зайняття
вакантної посади

Низька

3

4
5
Забезпечення конфіденційності викривачів
К ерівник
апарату
Встановлення
обмеження
облдерж адміні страції,
доступу
посадових
осіб
головний
спеціаліст
з
облдерж адм іністрації
до
питань запобігання та
інформ ації про викривачів
виявлення
корупції
та визначення
апарату
відповідальної
особи
за
облдерж адм іністрації
забезпечення
конфіденційності
викривачів
Управління персоналом
К ерівник
апарату
1. В ідображ ення
у
облдерж адм іністрації,
докум ентації
результатів
відділ
управління
проведення
конкурсу
на
персоналом
апарату
вакантні
посади
та
облдерж адм ін істрації,
обгрунтування прийнятого
керівники
структурних
ріш ення.
підрозділів
облдерж адм іністрації,
2. Вклю чення
до складу
конкурсних комісій апарату
посадові
особи
та структурних підрозділів
конкурсних
комісій
апарату та структурних
облдерж адм іністрації
підрозділів
головного
спеціаліста
з
питань
запобігання
та
облдерж адм іністрації
виявлення корупції апарату
облдерж адм іністрації

Головний спеціаліст з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату обласної державної адміністрації

6

8

7

До
01 червня

Ресурсів не
потребує

Зм ен ш ен н я
рівня
к о р у п ц ій н о 
го ри зи к у

До
01 травня

Ресурсів не
потребує

Зм енш ення
рівня
к о р у п ц ій н о 
го р и зи к у

В.М.Яцик

