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1. Визначення засад 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 

Антикорупційна програма обласної державної адміністрації на 2021 - 2023 

роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання ст. 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 02.12.2016 

№ 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року за  

№ 1718/29848 та з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розробки 

антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, та 

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 08.12.2017 № 1379, зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України від 22.01.2018 за № 87/31539. 

Загальна відомча політика обласної державної адміністрації включає 

забезпечення виконання антикорупційних актів Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

Завданнями та основними заходами в межах наданих повноважень з 

реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у 

сфері діяльності обласної державної адміністрації у 2021 - 2023 роках є: 

1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо 

запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов'язаним з 

корупцією; 

2) організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

відповідного органу, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення керівнику 

такого органу відповідних пропозицій; 

3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції; 
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4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його 

врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національного 

агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його 

врегулювання; 

5) перевірка факту подання суб'єктами декларування декларацій та 

повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до цього 

Закону порядку; 

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, 

у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог цього Закону, у тому 

числі на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях; 

7) забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог 

цього Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або 

роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів; 

8) інформування керівника відповідного органу, Національного агентства 

або інших спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції про 

факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції; 

9) організація роботи внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти 

корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

цього Закону, отримання та організація розгляду повідомленої через такі 

канали інформації; 

10) співпраця з викривачами, забезпечення дотримання їхніх прав та 

гарантій захисту, передбачених законом; 

11) надання працівникам обласної державної адміністрації або особам, які 

проходять службу чи навчання, чи виконують певну роботу, методичної 

допомоги та консультацій щодо повідомлення про можливі факти корупційних 

або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та 

захисту викривачів, проведення внутрішніх навчань з цих питань; 

12) належне функціонування регулярних каналів повідомлення про 

можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень цього Закону - шляхи захищеного та анонімного повідомлення 

інформації викривачем в обласній державній адміністрації та прийняття рішень 

з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація; 

13) інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з 

корупцією правопорушенням заходи (додаток 1 до Антикорупційної програми). 

У свою чергу заходи з виконання антикорупційної стратегії і державної 

антикорупційної програми на 2021 – 2023 роки будуть включені до 

Антикорупційної програми обласної державної адміністрації після їх прийняття 

в установленому порядку. 
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2. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної 

адміністрації, причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють 

Оцінку корупційних ризиків у обласній державній адміністрації проведено 

відповідно до ч. 2 ст. 19 Закону України «Про запобігання корупції», вимог 

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

28.12.2016 року за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій 

щодо розробки антикорупційних програм органів влади, затверджених 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 

№ 31. 

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності 

обласної державної адміністрації головою обласної державної адміністрації 

затверджено звіт (додаток 2 до Антикорупційної програми), що містить опис 

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної державної 

адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, та пропозиції 

щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків (у 

тому числі осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси). 

3. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

Наказом керівника апарату обласної державної адміністрації буде 

затверджено план-графік навчання працівників апарату обласної державної 

адміністрації, в тому числі з питань електронного декларування. 

У рамках навчання та заходів з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного законодавства із залученням Комунального закладу 

«Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних 

підприємств, установ і організацій» схвалено план проведення занять. 

Разом з тим, протягом 2021 - 2023 років планується проведення більше 30 

тренінгів працівників обласної державної адміністрації, посадових осіб 

місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб з орієнтовною цільовою 

аудиторією близько 2000 осіб, під час яких передбачено розкриття тем: 

«Електронне декларування: про які нюанси потрібно знати державному 

службовцю», «Правові аспекти заповнення електронних декларацій на сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції», «Запобігання 

отриманню неправомірної вигоди або подарунка», «Повноваження спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції у відносинах з органами 

державної влади та місцевого самоврядування», «Конфлікт інтересів, шляхи 

його запобігання та врегулювання», «Запобігання та протидія корупції в 

органах державної влади, огляд законодавства», «Повноваження 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 
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виявлення корупції у сфері захисту викривачів», «Державний захист 

викривачів», «Права та гарантії викривача». 

Комунальним закладом «Чернігівським центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» із 

залученням головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату облдержадміністрації планується проведення семінарів, лекцій, 

тренінгів, в тому числі з питань запобігання та протидії корупції, до яких 

планується залучити загалом більше 2500 державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування (додаток 3). 

4. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 

перегляду програми 

Поточний моніторинг стану реалізації програми та оцінку її ефективності 

(ефективно, недостатньо ефективно, неефективно), виходячи з таких критеріїв: 

кількість скарг громадян щодо вчинення корупції, кількість внесених подань 

спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, кількість 

судових рішень, що набрали законної сили по обвинуваченню у корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушеннях, здійснює головний спеціаліст з 

питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної 

адміністрації та щороку інформує голову обласної державної адміністрації 

шляхом подання звіту. 

Керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації 

щороку до 30 числа останнього місяця подають інформацію про стан виконання 

заходів, визначених Антикорупційною програмою, до обласної державної 

адміністрації. 

Для здійснення відповідних заходів з виконання Антикорупційної 

програми головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату обласної державної адміністрації, уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення корупції структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації здійснюють оцінку ефективності за такими критеріями: 

своєчасність виконання, повнота реалізації, оцінка стану досягнення мети 

(індикатори виконання). 

У разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання 

Антикорупційної програми в апараті обласної державної адміністрації 

головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції повідомляє про 

такі факти керівнику апарату та інформує голову обласної державної 

адміністрації або його заступника згідно з розподілом обов’язків. 

Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення корупції в 

структурних підрозділах обласної державної адміністрації у разі не виконання 

або неналежного виконання Антикорупційної програми інформують про такі 

факти головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату облдержадміністрації для інформування керівництва обласної 
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державної адміністрації для вжиття заходів в тому числі дисциплінарного 

впливу. 

Антикорупційна програма може переглядатися у разі прийняття нової 

антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми протягом 30 

календарних днів з дня набрання ними чинності, виявлення ідентифікації нових 

корупційних ризиків за ініціативи комісії з оцінки корупційних ризиків, 

внесення змін до законодавства, а також може переглядатися за результатами 

проведеної оцінки її виконання у разі не достатньої дієвості визначених нею 

заходів, щороку або надання Національним агентством з питань запобігання 

корупції пропозицій щодо удосконалення (конкретизації) її положень. 

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за результатами 

її перегляду, приймає голова обласної державної адміністрації. 

 

 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

апарату обласної державної адміністрації                             Іван ВЕРЕСОЦЬКИЙ 

 

10.06.2021 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


