
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
  
                                                                                       

20 червня 2019 року                         м. Київ                                                   № 362 

 

 
Про Антикорупційну програму 
Київської обласної державної 
адміністрації на 2019-2020 роки 
 
 

Відповідно до Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про 
запобігання корупції”, рішення Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 08 грудня 2017 року №1379 „Про затвердження Порядку 
підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до 
Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх 
погодження”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 січня  
2018 року за № 87/31539: 

 
1. Затвердити Антикорупційну програму Київської обласної державної 

адміністрації на 2019-2020 роки (далі – Антикорупційна програма), що 
додається. 

 
2. Апарату і структурним підрозділам Київської обласної державної 

адміністрації: 
 
2.1. забезпечити виконання заходів, передбачених Антикорупційною 

програмою; 
2.2. інформувати сектор протидії корупції Київської обласної державної 

адміністрації про стан виконання заходів, передбачених Антикорупційною 
програмою, до 25 грудня 2019 року, 25 червня 2020 року, 25 грудня 2020 року. 

 
3. Сектору протидії корупції  Київської обласної державної адміністрації 

забезпечити: 
 
3.1. подання Антикорупційної програми до Національного агентства з 

питань запобігання корупції протягом трьох робочих днів з дня її затвердження; 
3.2. проведення моніторингу стану виконання Антикорупційної програми. 
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 
Тимчасово виконуючий  
обов’язки голови адміністрації    (підпис)          В’ячеслав КУЧЕР 
 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження тимчасово виконуючого 

обов’язки голови Київської обласної 

державної адміністрації 
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І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ВІДОМЧОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ, ЗАХОДИ З ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА 

ЗАХОДИ З ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ТА 

ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Антикорупційна програма Київської обласної державної адміністрації на 

2019-2020 роки (далі – Антикорупційна програма) розроблена на виконання 

статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до 

розділу ІІ 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 № 1379 від 08.12.2017, з дотриманням вимог 

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

№ 126 від 02.12.2016, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо 

підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції № 31 від 19.01.2017, 

положень Конвенції ООН проти корупції, ратифікованої Законом України  

№ 251-V від 18.10.2005 та Цивільної конвенції Ради Європи про боротьбу з 

корупцією, ратифікованої Законом України № 2476-IV від 16.03.2005. 

Метою Антикорупційної програми є створення та впровадження 

ефективної, дієвої системи запобігання корупції у всіх сферах діяльності 

облдержадміністрації, подальше зниження корупційних ризиків, виховання 

антикорупційної правосвідомості посадових осіб облдержадміністрації. 

Основними заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо 

запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації визначено: 

надання структурним підрозділам облдержадміністрації, окремим 

посадовим особам роз’яснення щодо застосування антикорупційного 

законодавства; 

надання посадовим особам облдержадміністрації допомоги в заповненні 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

виявлення корупційних ризиків, які негативно впливають на виконання 

функцій і завдань облдержадміністрації; 

проведення перевірки фактів подання суб’єктами декларування, які 

працюють (працювали) в облдержадміністрації, електронних декларацій 

відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» та 

повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про 

випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному 

ним порядку; 
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у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами 

облдержадміністрації інформування в установленому порядку про такі факти 

голову облдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно до їх 

компетенції та інші уповноважені органи згідно з чинним законодавством; 

ведення обліку посадових осіб облдержадміністрації, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень; 

взаємодія з уповноваженими підрозділами (особами) з питань запобігання 

та виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації, 

районних державних адміністраціях, установах підприємствах і організаціях, 

що належать до сфери управління облдержадміністрації; 

взаємодія з підрозділами (особами) з питань запобігання та виявлення 

корупції державних органів,органів місцевого самоврядування, територіальних 

органів, установ, підприємств і організацій, спеціально уповноваженими 

суб’єктами у сфері протидії корупції; 

розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності посадових 

осіб облдержадміністрації до вчинення корупційних правопорушень; 

інформування у письмовій формі голови облдержадміністрації, посадової 

особи Секретаріату Кабінету Міністрів України, визначеної Міністром 

Кабінету Міністрів України, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері 

протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами 

облдержадміністрації. 

  

ІІ. ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ 

ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ, ПРИЧИНИ, ЩО ЇХ ПОРОДЖУЮТЬ, ТА 

УМОВИ, ЩО ЇМ СПРИЯЮТЬ 

 

Оцінка корупційних ризиків в облдержадміністрації є одним з етапів 

підготовки Антикорупційної програми і спрямована на підвищення ефективності 

та результативності роботи облдержадміністрації шляхом визначення можливих 

негативних наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією, перш ніж вони відбудуться. 

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 22.04.2019  

№ 241 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у Київській обласній державній 

адміністрації» комісією з оцінки корупційних ризиків у Київській обласної 

державної адміністрації (далі – Комісія), здійснено оцінку корупційних ризиків в 

облдержадміністрації відповідно до комплексу правил і процедур, визначених 

Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 28.12.2016 за  

№ 1718/29848.  

 



 

 

4 

 

За результатами оцінки корупційних ризиків головою 

облдержадміністрації затверджено Звіт за результатами роботи Комісії (додаток 

2 до Антикорупційної програми), який включає опис ідентифікованих 

корупційних ризиків, чинники корупційного ризику та можливі наслідки 

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, 

пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних 

ризиків, а також перелік осіб, відповідальних за їх виконання, строки та 

необхідні ресурси. 

 

ІІІ. ЗАХОДИ ЩОДО УСУНЕННЯ ВИЯВЛЕНИХ КОРУПЦІЙНИХ 

РИЗИКІВ, ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА ЇХ ВИКОНАННЯ, СТРОКИ ТА 

НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ 

 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у 

визначенні можливих механізмів протидії корупційним ризикам, містять 

пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або 

мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків в 

облдержадміністрації. 

Детальний опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, 

строки виконання заходів та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та 

очікувані результати наведено у додатку 2 до Звіту за результатами роботи Комісії. 

 

IV. НАВЧАННЯ ТА ЗАХОДИ З ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО 

ПРОГРАМ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

Передумовою ефективного та належного виконання завдань щодо 

мінімізації корупційних проявів у роботі облдержадміністрації є забезпечення 

належного рівня знань антикорупційного законодавства як серед посадових 

осіб облдержадміністрації, так і серед громадян. Підвищення обізнаності 

громадян щодо антикорупційного законодавства розглядається як можливість 

зменшення порушення їхніх прав і свобод, розширення можливостей для 

самозахисту як ключовий фактор формування серед населення нетерпимого 

ставлення до корупції. 

Здійснення навчальної та інформаційно-роз’яснювальної роботи 

антикорупційного спрямування в облдержадміністрації, зокрема з питань 

своєчасності подання декларації, особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування; достовірності та повноти 

задекларованих відомостей; запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, 

пов’язаних з корупцією тощо, покладається на Сектор протидії корупції 

облдержадміністрації (далі – Сектор) відповідно до плану-графіку навчання, що 

надається у додатку 1 до Антикорупційної програми. 
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Після проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, передбачених 

планом-графіком навчання планується організація перевірки знань серед 

працівників облдержадміністрації з питань, що були висвітлені під час 

навчання. 

Крім того, посадові особи облдержадміністрації направлятимуться для 

участі в конференціях, семінарах, тренінгах, засіданнях «круглих столів» та 

інших навчальних заходах антикорупційного спрямування, що 

проводитимуться Національним агентством з питань запобігання корупції, 

Всеукраїнським центром підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування. 

Заходи з поширення інформації щодо Антикорупційної програми будуть 

включати в себе проведення круглих столів, тренінгів, інформаційних кампаній 

за участі працівників облдержадміністрації. 

Також, на офіційному сайті облдержадміністрації буде розміщена детальна 

інформація щодо Антикорупційної програми та буде оновлюватися інформація 

щодо стану її виконання.  

 

V. ПРОЦЕДУРИ ЩОДО МОНІТОРИНГУ, ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ТА 

ПЕРІОДИЧНОГО ПЕРЕГЛЯДУ ПРОГРАМ 

 

Загальну координацію та контроль за ходом виконання Антикорупційної 

програми здійснює голова облдержадміністрації. На Сектор покладено 

обов’язок здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми один 

раз на півроку. 

Для здійснення моніторингу виконання Антикорупційної програми 

керівники структурних підрозділів облдержадміністрації в межах повноважень 

(виконавці заходів, визначені Антикорупційною програмою) один раз на 

півроку до 20 червня та 20 грудня подають Сектору інформацію щодо стану 

виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою. 

Під час моніторингу виконання Антикорупційної програми Сектор надає 

оцінку результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною 

програмою, з урахуванням таких критеріїв: 

своєчасність виконання (захід може вважатися своєчасно виконаним за 

умови його реалізації не пізніше дати, визначеної Антикорупційною 

програмою); 

повнота реалізації (здійснення усіх необхідних дій, визначених 

Антикорупційною програмою); 

ефективність здійснення (захід може вважатися ефективно виконаним за 

умови отримання очікуваних результатів від його реалізації, визначених 

Антикорупційною програмою). 
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За результатами моніторингу виконання Антикорупційної програми 

Сектор готує звіт голові облдержадміністрації.  

Перегляд Антикорупційної програми буде здійснюватися із прийняттям 

Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційна стратегія) на 2018 – 2020 роки» протягом 30 календарних днів 

з дати прийняття такого, із внесенням змін до актів законодавства у сфері 

запобігання корупції, а також у разі надання Національним агентством з питань 

запобігання корупції пропозицій щодо вдосконалення (конкретизації) її 

положень. 

Крім того, Антикорупційна програма підлягає перегляду у разі 

ідентифікації нових корупційних ризиків та за результатами моніторингу її 

виконання у 2019 році (якщо заходи, передбачені Антикорупційною 

програмою, у процесі їх реалізації є недостатньо ефективними).  

Зміни до Антикорупційної програми затверджуються розпорядженням 

голови облдержадміністрації.  

 

VІ. ІНШІ, СПРЯМОВАНІ НА ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА 

ПОВ’ЯЗАНИМ З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ, ЗАХОДИ 

 

З метою отримання повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією 

правопорушення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці 

«Звернення громадян. Протидія корупції» розміщена така інформація: алгоритм 

дій викривача при здійсненні повідомлення; номер спеціальної телефонної лінії 

для звернення з повідомленнями; адреса електронної скриньки для звернення з 

повідомленнями; контакти особи, уповноваженої на розгляд повідомлень. 

 

 

 

Завідувач сектору протидії  

корупції адміністрації, 

секретар комісії з оцінки  

корупційних ризиків    (підпис)        Дмитро ОПАЛЕНКО 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


