
Додаток 1 до 

Антикорупційної програми  

 

Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією правопорушенням  

 

Інші заходи, спрямовані на 

запобігання корупційним та 

пов’язаним з корупцією 

правопорушенням  

 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконан-

ня 

1. Організувати проведення 

роз’яснювальної роботи серед 

державних службовців 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації щодо 

заборон і обмежень, 

встановлених антикорупційним 

законодавством, та щодо 

відповідальності за корупційні 

правопорушення та 

правопорушення, пов’язані з 

корупцією 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

 

протягом 

2021 – 

2023 років 

 

2. Організувати проведення 

роботи щодо попередження про 

передбачену законодавством  

дисциплінарну відповідальність 

за вчинення пов’язаних з 

корупцією правопорушень 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

під час 

призначен-

ня на 

посади 

та 

проведен-

ня 

навчання 

протягом 

2021 – 

2023 років 

3. Довести до відома службовців 

та посадових осіб передбачені ЗУ 

«Про запобігання корупції» та 

іншим законодавством обмеження 

щодо суміщення з іншими видами 

діяльності 

 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

 

під час 

призначен

ня на 

посаду та 

проведен-

ня 

навчання 

протягом 

2021 – 

2023 років 
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4. Забезпечувати дотримання 

працівниками підпорядкованих 

підрозділів механізмів 

повідомлення про наявність 

конфлікту інтересів 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації  

 

протягом  

2021 – 

2023 років 

5. Забезпечити невідкладну 

реєстрацію заяв та скарг 

громадян, що надходять до 

підпорядкованих підрозділів, та 

повний всебічний їх розгляд 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації, 

відділ роботи із 

зверненнями громадян 

апарату 

облдержадміністрації 

протягом 

2021 – 

2023 років 

 

 

6. Організувати висвітлення в ЗМІ 

інформації антикорупційного 

спрямування, з метою 

негативного ставлення громадян 

до проявів корупції 

Департамент 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

протягом 

2021 – 

2023 років 

7. Організувати заняття згідно з 

планом-графіком на 2021 - 2023 

роки, в тому числі в рамках 

виконання Антикорупційної 

програми (семінари, лекції, 

тренінги тощо), навчання та 

заходи з поширення інформації 

щодо програм антикорупційного 

спрямування 

Комунальний заклад 

«Чернігівський центр 

перепідготовки та 

підвищення кваліфікації 

працівників органів 

державної влади, органів 

місцевого 

самоврядування, 

державних підприємств, 

установ і організацій» 

протягом 

2021 – 

2023 років 

згідно з 

графіком  

8. Вживати передбачені 

законодавством заходи щодо 

припинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією 

правопорушення з обов’язковим 

інформуванням спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації, 

особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

протягом 

2021 – 

2023 років 

9. Вживати заходів для 

покращення взаємодії з 

інститутами громадянського 

суспільства в частині проведення 

громадської антикорупційної 

експертизи нормативно-правових 

актів та проектів нормативно-

правових актів 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації,  

Департамент 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

протягом 

2021 – 

2023 років 
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10. Попереджати працівників 

підпорядкованих підрозділів про 

кримінальну відповідальність за 

вчинення корупційних 

правопорушень з обов’язковим 

наведенням санкцій статей 

Кримінального кодексу України 

про подальше звільнення з 

посади, строки покарання, 

наявність судимості та 

конфіскацію майна виключно за 

вмотивованим рішення суду, що 

набрало законної сили 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації, 

особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації  

 

під час 

прийняття 

на роботу, 

проведен-

ня занять 

згідно з 

графіком 

протягом 

2021 – 

2023 років 

11. Надавати методичну та 

консультаційну допомогу з 

питань додержання 

законодавства щодо запобігання  

корупції в облдержадміністрації, 

її структурних підрозділах, 

райдержадміністраціях, брати 

участь у проведенні службових 

розслідувань у випадках, 

передбачених ЗУ «Про 

запобігання корупції» 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

апарату 

облдержадміністрації, 

особи з питань 

запобігання та виявлення 

корупції структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

протягом 

2021 – 

2023 років 

під час 

виконання 

службових 

завдань 

 

 


