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АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА  
Хмельницької обласної державної адміністрації на 2017 рік 

 
РОЗДІЛ І  

1. Загальні положення. 

Антикорупційну програму Хмельницької обласної державної адміні-
страції на 2017 рік (далі – Програма) розроблено відповідно до Конституції 
України, законів України “Про запобігання корупції”, “Про засади державної 
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 ро-
ки” та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування. 

2. Мета Програми. 

Метою Програми є створення ефективної системи запобігання та вияв-
лення корупції на основі нових засад формування та реалізації антикоруп-
ційної політики. 

3. Завдання і заходи Програми. 

Основні завдання з виконання Програми спрямовані на досягнення мети 
Програми та передбачають: 

Зміст завдання Виконавці 
Строки 

виконання 
1 2 3 

Підготовка, забезпечення та кон-
троль за здійсненням заходів щодо 
запобігання корупції 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації  

Протягом 
року 

Надання методичної та консульта-
ційної допомоги з питань дотри-
мання вимог антикорупційного 
законодавства 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

Постійно 

Проведення організаційної та роз’яс-
нювальної роботи із запобігання, 
виявлення і протидії корупції 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

Протягом  
року 
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1 2 3 
Здійснення моніторингу за дотри-
манням вимог антикорупційного 
законодавства 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

Постійно 

Участь в інформаційних заходах 
щодо запобігання та виявлення 
корупції 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

Протягом 
року 

 
Відповідно до покладених завдань основними заходами на виконання 

Програми є:  

Зміст завдання Виконавці 
Строки 

виконання 
1 2 3 

Забезпечити реалізацію (у межах 
повноважень) Національної анти-
корупційної стратегії 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

Постійно 

Удосконалювати існуючі та пра-
цювати над створенням нових 
додаткових внутрішніх механізмів 
щодо запобігання корупційним 
правопорушенням, а також кон-
троль за їх проведенням 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

Протягом 
року 

Надання посадовим особам роз’яс-
нення щодо застосування антико-
рупційного законодавства 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

Постійно 

Виявлення сприятливих для вчи-
нення корупційних правопорушень 
ризиків у діяльності посадових і 
службових осіб, внесення пропо-
зицій щодо усунення таких ризиків 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації

Постійно 

Розгляд у межах повноважень по-
відомлення щодо причетності пра-
цівників до вчинення корупційних 
правопорушень 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

У строки 
передбачені 
законодав-

ством 



 3
 

1 2 3 
Облік працівників, притягнутих до 
відповідальності за вчинення ко-
рупційних правопорушень 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

Постійно 

Взаємодія зі спеціально уповнова-
женими суб’єктами у сфері проти-
дії корупції, підрозділами з питань 
виявлення та запобігання корупції 
державних органів, органів місце-
вого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій 

Уповноважені особи облдержадміні-
страції, райдержадміністрацій, 
відповідальні особи з питань 

виявлення та запобігання корупції 
структурних підрозділів облдерж-

адміністрації 

Постійно 

4. Очікувані результати. 

Виконання Програми дасть змогу: 

забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної по-
літики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чин-
ники, які її обумовлюють, упровадити ефективний моніторинг та координацію 
реалізації антикорупційної політики; 

створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, 
порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотри-
манням правил щодо доброчесності особами, уповноваженими на виконання 
функцій держави; 

сформувати в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищити 
рівень довіри населення до влади; 

забезпечити виконання рекомендацій міжнародних антикорупційних мо-
ніторингових механізмів, зокрема у рамках моніторингового механізму Кон-
венції ООН проти корупції, Групи держав проти корупції (GRECO), Анти-
корупційної мережі Організації економічної співпраці та розвитку для Східної 
Європи та Центральної Азії, імплементацію критеріїв у рамках виконання 
Плану дій з лібералізації візового режиму з Європейським Союзом та Угоди 
про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським Спів-
товариством з атомної енергії і їхніми державами-членами. 

Поточний моніторинг та координація виконання Програми здійснюється 
уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення 
корупції. 

Строк дії Програми становить 1 рік. 

5. Інформація щодо реалізації  засад державної 
антикорупційної політики 

Відповідно до покладених повноважень забезпечується виконання вимог 
Закону України “Про запобігання корупції”, указів Президента України та рі-
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шень Кабінету Міністрів України з питань посилення протидії корупційним 
проявам у публічній сфері.  

На підставі статті 2 Закону України “Про місцеві державні адміністрації” 
щодо забезпечення законності і правопорядку в межах відповідних терито-
ріальних одиниць, пункту 6 рішення 9 протоколу № 75 засідання Кабінету 
Міністрів України від 10.09.2014 щодо забезпечення взаємодії обласної дер-
жавної адміністрації з територіальними підрозділами МВС, СБУ та Гене-
ральної прокуратури у питаннях запобігання та протидії корупції, налагоджено 
взаємоінформування облдержадміністрації, правоохоронних органів та судів 
про правопорушення, які допущено державними службовцями та іншими 
особами, уповноваженими на виконання функцій держави. 

На засіданнях колегії та нарадах в облдержадміністрації систематично 
розглядаються питання ефективності взаємодії місцевих органів виконавчої 
влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів щодо 
посилення захисту прав і законних інтересів громадян, запобігання втратам 
держави і суспільства від дій правопорушників, усунення причин і умов, що 
сприяють корупції.  

Правоохоронними органами області здійснюються власні заходи, стан 
виконання яких розглядається на засіданнях колегій та нарадах, як правило, – 
за участю керівництва обласної державної адміністрації та працівників відділу 
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та ви-
явлення корупції апарату облдержадміністрації. Так, за участю голови обл-
держадміністрації 11 лютого, 18 травня та 29 липня 2016 року проведено коор-
динаційні наради керівників правоохоронних органів у прокуратурі області 
щодо стану попередження і протидії злочинності, за результатами яких прий-
нято комплекс додаткових узгоджених заходів, спрямованих на боротьбу зі 
злочинністю та корупцією в області. 

Забезпечено виконання вимог законодавства щодо доступу до державної 
служби, зокрема проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, пов’я-
заних із виконанням функцій держави.  

У громадських приймальнях, на офіційних веб-сайтах (сторінках) опри-
люднено графіки прийому громадян посадовими особами правоохоронних 
органів, номери контактних телефонів і “телефонів довіри”, “антикорупційних 
ліній прямого зв’язку”.  

Забезпечено функціонування постійних рубрик з правоохоронної тема-
тики у місцевих засобах масової інформації. 

На веб-сторінці облдержадміністрації функціонує рубрика “Запобігання 
проявам корупції”, де розміщено інформаційно-аналітичні матеріали щодо 
виконання антикорупційного законодавства, про графіки прийому громадян 
керівництвом облдержадміністрації, прямі телефонні лінії тощо.  

Публікації, статті, роз’яснення, коментарі щодо боротьби з корупцією 
оприлюднюються в обласних, міських і районних газетах. 
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В обласній державній адміністрації забезпечено функціонування таких 
ефективних та традиційних для області форм роботи, як “гарячі” телефонні 
лінії “Запитай у влади” за участю голови обласної державної адміністрації, 
його заступників, та телефону довіри, що дає можливість безпосередньо звер-
нутися до керівництва облдержадміністрації та отримати відповіді чи роз’яс-
нення. Жителі області мають можливість вирішувати свої питання спілкую-
чись по телефону з керівництвом облдержадміністрації третього вівторка з 
11.00 до 12.00 години.  

Під час 11 прямих “гарячих” телефонних ліній “Запитай у влади”, 
проведених у 2016 році, від громадян отримано 42 дзвінки. Усього розглянуто 
45 питань, найактуальніші з яких – надання якісних житлово-комунальних 
послуг, благоустрій населених пунктів та розрахунки за оренду земельних 
паїв.  

Інформація про ці заходи транслюється філією НТКУ “Хмельницька 
регіональна дирекція “Поділля-центр”, в інформаційних випусках телеком-
панії “33-й канал”, на продюсерському центрі “Ексклюзив”, висвітлюється у 
друкованих засобах масової інформації.  

Керівництвом облдержадміністрації проведено 57 особистих та 59 осо-
бистих виїзних прийомів громадян. 

За 12 місяців 2016 року до облдержадміністрації надійшло 45 звернень 
громадян, керівників підприємств, представників громадських організацій, 
щодо вчинення протиправних дій посадовими та службовими особами місце-
вих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територі-
альних підрозділів центральних органів виконавчої влади, у тому числі про 
вчинення корупційних правопорушень, а також неналежного виконання пра-
цівниками правоохоронних органів своїх службових обов’язків. Такі звернення 
на підставі статті 7 Закону України “Про звернення громадян”, частини 7 статті 53 
Закону України “Про запобігання корупції” направлено за належністю про-
курору області та начальнику Головного управління Національної поліції в 
області.  

Для створення зручних і сприятливих умов отримання громадянами та 
суб’єктами господарювання адміністративних послуг, забезпечення реалізації 
заходів з дерегуляції підприємницької діяльності та з метою усунення перед-
умов вчинення корупційних правопорушень під час здійснення адміністра-
тивних процедур, при райдержадміністраціях та виконкомах міських (міст 
обласного значення) рад працюють центри надання адміністративних послуг 
(ЦНАП). Через центри надаються адмінпослуги територіальних представництв 
Державної реєстраційної служби, Держгірпромнагляду, Держсанепідемслуж-
би, Держземагенства, Державної архітектурно-будівельної інспекції, ДСНС 
України та Державної міграційної служби України.  

З метою підвищення рівня правової культури і правової свідомості осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави, продовжено роботу щодо 
організації та проведення апаратних навчань, занять-тренінгів, семінарів-
нарад, виступів у засобах масової інформації щодо роз’яснення положень 
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Закону України “Про запобігання корупції”. Зокрема, на базі центру пере-
підготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і органі-
зацій у 2016 році підвищили кваліфікацію 825 осіб.  

Протягом 2016 року проводилася робота, спрямована на виконання анти-
корупційного законодавства. За порушення вимог Закону України “Про запо-
бігання корупції” складено 68 адміністративних протоколів. Судами розгля-
нуто 62 адміністративних протоколи, по 55 з яких прийнято рішення про 
накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, у тому числі: 

9 – порушення вимог фінансового контролю;  
41 – порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів; 
3 – порушення обмежень щодо сумісництва; 
2 – порушення встановлених законом обмежень щодо одержання да-

рунка. 
Зазначені адміністративні корупційні правопорушення вчинено у: 
бюджетній сфері – 27;  
галузі освіти – 11; 
сфері земельних відносин – 2; 
сфері охорони довкілля – 3; 
галузі охорони здоров’я – 1. 
Серед осіб, які вчинили адміністративні корупційні правопорушення: 
28 посадових осіб органів місцевого самоврядування;  
21 посадова особа юридичних осіб публічного права;  
1 працівник правоохоронних органів;  
1 працівник Державної кримінально-виконавчої служби; 
1 працівник Збройних Сил України.  
Крім того, правоохоронними органами за скоєння кримінальних коруп-

ційних правопорушень відносно 43 державних службовців відкрито кримі-
нальні провадження, за якими проводилося досудове розслідування.  

За минулий рік закінчено розслідуванням 49 кримінальних корупційних 
правопорушень, кримінальні провадження за якими з обвинувальним актом 
направлено до суду, із них: 

15 фактів привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем; 

4 зловживання владою або службовим становищем; 
10 фактів одержання хабара; 
14 фактів зловживання впливом; 
інші корупційні правопорушення – 6. 
Відносно 13 осіб вироки (ухвали) суду набрали законної сили.  
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РОЗДІЛ ІІ 

1. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади, 
причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють 

1.1. Ідентифікація корупційних ризиків 

Оцінка корупційних ризиків проводиться у рамках підготовки антико-
рупційної програми або під час її періодичного перегляду. Ідентифікація ко-
рупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та 
внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників ко-
рупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській 
діяльності органу влади. Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-
управлінській діяльності обласної державної адміністрації передбачає вивчен-
ня та аналіз таких вразливих сфер діяльності: 

організаційна структура; 
система внутрішнього контролю; 
управління персоналом; 
проведення процедур закупівель;  
надання адміністративних послуг; 
реалізація контрольно-наглядових функцій; 
дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України 

“Про запобігання корупції”; 
інші питання, що виникають у результаті діяльності. 

2. Види корупційних ризиків. 

Нормативно-правові ризики. 

Ризик 1. Суперечність положень про структурні підрозділи, нечітка ре-
гламентація їх основних функцій та завдань. 

Ризик 2. Відсутність та суперечність посадових інструкцій, нечітка ви-
значеність основних функцій, завдань, прав, обов’язків та відповідальності у 
посадових інструкціях працівників. 

Ризик 3. Відсутність відміток про ознайомлення у посадових інструкціях 
працівників. 

Фінансово-господарські ризики. 

Ризик 4. Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видат-
ків бюджету чи надання кредитів з бюджетів без встановлених бюджетних 
призначень або їх перевищенням. 

Ризик 5. Порушення фінансово-бюджетної дисципліни. 
Ризик 6. Відсутність контролю за використанням бюджетних коштів. 
Ризик 7. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом 

зловживання службовим становищем.  
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Кадрові ризики.  

Ризик 8. Відсутність опитування кандидатів на посади на предмет наяв-
ності приватних інтересів, які можуть впливати на виконання службових чи 
представницьких повноважень. 

Ризик 9. Призначення на посади з порушенням антикорупційного зако-
нодавства та законодавства у сфері державної служби. 

Ризик 10. Недотримання обмеження щодо роботи близьких осіб. 
Ризик 11. Недотримання обмежень щодо сумісництва та суміщення з ін-

шими видами діяльності. 
Ризик 12. Недотримання обмежень щодо одержання подарунків.  
Ризик 13. Розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх 

інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових 
повноважень. 

Ризик 14. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою 
особою неправомірної вигоди, прохання надати таку вигоду для себе чи 
третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інте-
ресах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах 
третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового 
становища. 

Ризик 15. Порушення вимог законодавства в сфері конфлікту інтересів. 
Ризик 16. Порушення вимог фінансового контролю. 

Адміністративні ризики.  

Ризик 17. Надмірне розширення дискреційних повноважень. 
Ризик 18. Особисте спілкування (контакт) споживача адміністративної 

послуги з посадовою особою, яка надає адміністративну послугу. 
Ризик 19. Загальна складність процедури надання багатьох адміністра-

тивних послуг. 
Ризик 20. Територіальний монополізм у наданні адміністративних послуг. 
Ризик 21. Обмежена можливість приватної особи щодо вибору звернення 

за адміністративною послугою. 
Ризик 22. Розголошення посадовою особою організації одному з учас-

ників процедури закупівель конфіденційної інформації щодо пропозицій ін-
ших учасників. 

Ризик 23. Приховування працівником організації, яка безпосередньо за-
лучена до організації процедури закупівель, наявного у нього конфлікту 
інтересів. 

Ризик 24. Змова учасників процедури закупівлі. 
Ризик 25. Фальсифікація документації. 
Ризик 26. Оприлюднення на офіційному веб-сайті неповної інформації 

про порядок проходження закупівель, їх оцінки та отримання рішення про 
затвердження. 
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Ризик 27. Неповідомлення головою та/або членом тендерного комітету 
чи членом технічної комісії про наявність конфлікту інтересу.  

Ризик 28. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної 
вигоди головою та/або членом тендерного комітету від потенційного контр-
агента. 

Ризик 29. Зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з ме-
тою відхилення пропозиції учасника-переможця закупівлі. 

Ризик 30. Здійснення закупівлі без застосування законодавчо визначених 
процедур. 

Ризик 31. Здійснення закупівлі за завищеними цінами. 

Контрольно-наглядові ризики. 

Ризик 32. Необґрунтовані широкі повноваження адміністративних орга-
нів щодо безперешкодного отримання інформації, доступу до предметів і 
документів. 

2.1. Загальна характеристика видів ризиків, причини та 
наслідки їх виникнення. 

Нормативно-правові ризики. 

Специфіка державної служби створює можливості для існування супе-
речливих інтересів – індивіда, соціальних груп, суспільства та самої держави, 
зіткнення яких в управлінському процесі спричиняє (або може спричинити) 
виникнення різноманітних конфліктних ситуацій, а іноді призводить і до 
скоєння корупційних правопорушень. 

Важливою складовою діяльності із запобігання корупції є виявлення 
корупційних ризиків, їх мінімізація або повне усунення. 

Управління корупційними ризиками під час аналізу нормативно-пра-
вових актів здійснюється шляхом виявлення в них відповідних корупціогенних 
факторів, тобто факторів, що сприяють вчиненню корупційних правопору-
шень, які пов’язані, у першу чергу, з нечітким визначенням функцій, прав, 
обов’язків і відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій дер-
жави. Найбільш розповсюдженим серед корупціогенних факторів є невиправ-
дане встановлення чи надмірне розширення дискреційних повноважень, а саме 
прав і обов’язків працівників, що дають можливість на власний розсуд ви-
значити повністю або частково зміст рішення або вибрати один з кількох ва-
ріантів прийняття рішень, передбачених нормативним актом. У нормі права 
заздалегідь не можна передбачити всіх життєвих випадків і обставин. Тому 
вона залишає певний простір, який має заповнити орган, котрий застосовує 
норму. Однак, дискреційні повноваження можуть суттєво підвищувати можли-
вість суб’єктивного впливу державного службовця на рішення, що прий-
мається. Державний службовець, використовуючи дискреційні повноваження, 
зобов’язаний, передусім, правильно оцінювати обставини у кожному конкрет-
ному випадку, і застосовувати до встановлених фактів діючі правові норми, не 
допускати при цьому зловживання владою. В основі мотивації такого вибору 
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має бути законність, обґрунтованість, доцільність, справедливість прийнятого 
рішення. 

Під час проведення дослідження нормативно-правових актів з метою 
виявлення в них дискреційних повноважень звертається увага на ті з них, що 
регламентують порядок здійснення юридично значущих дій, спрямованих на 
вирішення індивідуального юридичного питання (реалізацію певних суб’єк-
тивних прав чи виконання юридичних обов’язків), або виконання певної дер-
жавної функції (видача ліцензії, формування реєстру, здійснення контрольної 
перевірки тощо). До таких нормативно-правових актів, зокрема, належать 
положення, інструкції, порядки тощо. Найбільш корупційно-небезпечними 
сферами функціонування дискреційних повноважень є: державні закупівлі; 
здійснення державного нагляду і контролю; підготовка і прийняття рішень про 
розподіл бюджетних асигнувань; організація продажу приватизованого дер-
жавного майна, іншого майна, що належить державі, а також права на укла-
дення договорів оренди земельних ділянок, що перебувають у державній 
власності; ліцензування окремих видів діяльності; реєстрація майна та ведення 
баз даних майна тощо. 

Крім того, дискреційні повноваження можливо виявити у посадових 
інструкціях, де своєрідними корупційно-небезпечними індикаторами будуть 
слугувати такі функціональні права і обов’язки: право вирішальною підпису; 
підготовка та візування проектів рішень; участь у колегіальних органах, які 
приймають рішення; складання акта перевірки, видача розпорядження про 
усунення порушень і контроль за усуненням виявлених порушень тощо. 

Оцінка наявності дискреційних повноважень полягає у з’ясуванні питань:  
на яких правових нормах ґрунтуються дискреційні повноваження; 
чи відповідають дискреційні повноваження нормам Конституції Украї-

ни, актам вищої юридичної сили; чи передбачена можливість встановлення 
дискреційних повноважень нормативно-правовим актом, що має вищу юри-
дичну силу;  

чи є дискреційні повноваження необхідними у цьому нормативно-пра-
вовому акті: чи надаються дискреційні повноваження з метою максимального 
врахування особливостей врегульованих суспільних відносин; чи можливо 
уникнути використання в нормативно-правовому акті дискреційних повно-
важень та чи не призведе це до зниження ефективності правозастосовчої 
діяльності; чи відповідає обсяг наданих дискреційних повноважень характеру 
суспільних відносин, у рамках яких вони реалізуються, і статусу органу 
(особи), який реалізує ці повноваження;  

які негативні правові наслідки можуть виникнути у разі зловживання 
дискреційними повноваженнями: чи не зробить це неможливим або таким, що 
суттєво обтяжить, реалізацію суб’єктивних прав фізичних та юридичних осіб; 
чи не призведе це до можливості вільного тлумачення органом (особою) 
порядку реалізації своїх власних повноважень; чи не призведе це до зволікання 
з прийняттям законного управлінського рішення; чи не призведе це до виник-
нення додаткових правових чи організаційних обтяжень. 
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У разі виявлення дискреційних повноважень у нормативно-правовому 
акті особа, яка проводить правовий аналіз, зобов’язана сформулювати реко-
мендації щодо їх усунення.  

Усунення виявлених таких корупціогенних факторів може здійснюва-
тися шляхом: внесення змін та доповнень до нормативно-правового акту з ме-
тою конкретизації його положень, що регламентують певні адміністративні 
процедури, їх спрощення або усунення перепон, що ускладнюють їх реалі-
зацію; включення норм, що дозволяють визначити відповідальних осіб, упов-
новажених на виконання тієї чи іншої державної функції або надання адміні-
стративної послуги; встановлення для працівників додаткових заборон, обме-
жень чи обов’язків, що попереджають корупційні схеми; введення додаткових 
критеріїв оцінки якості ефективності та результативності службової діяль-
ності; уточнення обсягу службової діяльності конкретних осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави; інші заходи, що дозволяють знизити ризик 
виникнення корупційних відносин унаслідок неналежного визначення функ-
цій, обов’язків, прав і відповідальності осіб, уповноважених на виконання 
правоохоронних функцій. 

Регламентація адміністративних процедур дозволить знизити ступінь 
загрози виникнення передумов для вчинення корупційних правопорушень за 
рахунок: зниження ступеню ризику відхилення від виконання обов’язків; ство-
рення умов для здійснення належного контролю за процесом прийняття управ-
лінських рішень, що при необхідності дозволяє коригувати помилкові рішення 
не чекаючи розвитку конфліктної ситуації; забезпечення однакового здійснен-
ня функцій посадовими особами; створення прозорої, відкритої моделі реалі-
зації корупційно-небезпечної функції; дроблення адміністративних процедур 
на додаткові стадії з їх закріпленням за незалежними один від одного поса-
довими особами, що дозволить забезпечити їх взаємний контроль.  

В якості заборон (обмежень), що ускладнюють реалізацію корупційних 
схем, пропонується застосовувати такі заходи: перерозподіл функцій між 
структурними підрозділами всередині державного органу; введення або роз-
ширення процесуальних форм взаємодії громадян (організацій) і посадових 
осіб, наприклад, використання інформаційних технологій як пріоритетний 
напрям для здійснення службової діяльності (“одне вікно”, системи електрон-
ного обміну інформацією); виключення необхідності особистого спілкування 
(взаємодії) посадових осіб з громадянами та організаціями; скорочення кіль-
кості посадових осіб, які беруть участь у прийнятті управлінського рішення, 
що забезпечує реалізацію суб’єктивних прав і юридичних обов’язків; опти-
мізація переліку документів (матеріалів, інформації), які громадяни (органі-
зації) зобов’язані надати для реалізації права; скорочення термінів прийняття 
управлінських рішень; встановлення чіткої регламентації способу і строків 
здійснення дій посадовою особою при здійсненні корупційно-небезпечної 
функції; встановлення додаткових форм звітності посадових осіб про резуль-
тати прийнятих рішень. 
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Фінансово-господарські ризики. 

Типовими ризиками у фінансово-господарські сфері є такі: нецільове 
використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання 
кредитів з бюджетів без встановлених бюджетних призначень або їх переви-
щенням; порушення фінансово-бюджетної дисципліни; відсутність контролю 
за використанням бюджетних коштів; привласнення, розтрата майна або 
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Усі вони 
мають різний ступінь ймовірності виникнення та наслідки порушень у фі-
нансово-господарській сфері, здебільшого, ведуть до значних матеріальних 
втрат та тягнуть за собою настання кримінальної відповідальності, що значно 
підриває суспільну довіру та авторитет органів державної влади. Також фінан-
сові зловживання в сфері державних закупівель, які буде описано нижче, 
частково можна віднести і до фінансово-господарських ризиків.  

Кадрові ризики. 

Практична робота з прийняття кадрових рішень – це, у першу чергу, 
діяльність з прийняття управлінського рішення, яке стосується кадрових пи-
тань: прийняття на роботу, переміщення по службі, застосування дисциплі-
нарних стягнень та заохочень тощо. Кадрові рішення приймаються тільки на 
підставах, у межах повноважень та у способи, передбачені Конституцією Ук-
раїни, Кодексом законів про працю України, іншими нормативно-правовими 
актами. 

Кадрове рішення має відповідати певним загальним вимогам, які ви-
суваються до управлінських рішень та повинні бути: обґрунтованими, 
об’єктивними, враховувати всі особливості ситуації, відповідати конкретним 
умовам, поставленим цілям і можливостям їх досягнення; відповідати вимогам 
законодавчих актів, інструкцій; прийматися у межах компетенції суб’єкта 
управління, тобто відповідати функціональним обов’язкам посадової особи, 
що їх приймає; своєчасними (запізніле рішення, як і передчасне, знижує 
ефективність управління і може призвести до негативних наслідків); резуль-
татом творчої роботи: рішення вимагає наукового підходу, має бути лаконіч-
ним і послідовним, зрозумілим для виконавця і не суперечити раніше прий-
нятим рішенням або виключати їх. Крім того, письмові кадрові рішення 
повинні мати такі формальні вимоги: назву, номер, дату видання, підписи, 
штампи, печатки тощо; бути юридично обґрунтованими, тобто містити поси-
лання на конкретний законодавчий чи інший нормативний акт, на виконання 
якого вони видаються, його статті, частини, пункти, тощо; прийматися в 
установленому процедурному порядку, який регламентується відповідними 
нормативними актами. 

Зазначені вище корупційні ризики за часом виникнення можна роз-
поділити у три групи: ризики, які пов’язані з підбором персоналу; ризики, які 
з’являються у процесі діяльності; ризики, пов’язані зі звільненням працівників. 

При прийнятті документів працівниками служби по роботі з персоналом 
від кандидата на посаду варто звернути увагу на: декларації осіб, уповноваже-
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них на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; відомості 
про попередню роботу кандидата; відомості, наведені кандидатом в автобіо-
графії; питання, пов’язані з трудовою і громадською діяльністю кандидата; 
причини переходу з однієї роботи на іншу, тимчасового не працевлаштування; 
біографічну довідку; документи про освіту, у тому числі про повну вищу 
освіту, науковий ступінь, вчене звання, підвищення кваліфікації; інформацію 
про наявність корпоративних прав; результати спеціальної перевірки (у разі 
необхідності її проведення) або копію відповідної довідки, якщо спеціальна 
перевірка проводилася раніше; інформацію про працюючих у зазначеному 
органі близьких осіб. При потребі кандидатом на посаду надаються пояснення 
з приводу важливих моментів особистого життя. Особа, яка призначається на 
посаду, попереджається про відповідальність за корупційні правопорушення. 
Вказані попередження підписуються претендентом на посаду власноручно 
разом із поданням заяви про призначення і зберігаються в його особовій 
справі. 

Кандидат ознайомлюється з обмеженнями, пов’язаними з призначенням 
на посаду, що є необхідною умовою при прийнятті на роботу. При вивченні 
документів кандидата на посаду варто приділити особливу увагу з’ясуванню 
питань щодо наявності (відсутності) обставин, які перешкоджають перебу-
ванню претендента на посаді, а саме: забороні кандидату на посаду (у зв’язку з 
вчиненням цією особою корупційного діяння) займати посади в державних 
органах та їх апараті протягом певного періоду часу; наявності непогашеної і 
не знятої у встановленому законом порядку судимості; наявності підпорядко-
ваності у кандидата на посаду у разі прийняття на службу безпосередньо 
особам, які є його близькими родичами. У разі виникнення обставин, а саме 
прямої підпорядкованості близьких осіб, вживаються заходи щодо усунення 
таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк ці обста-
вини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний 
строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установле-
ному порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі 
неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, 
підлягає звільненню із займаної посади. 

З метою здійснення контролю за дотриманням державними службов-
цями антикорупційного законодавства у службових відносинах з громадянами, 
представниками підприємств, установ та організацій варто особливу увагу 
звертати на з’ясування питань:  

1. Дотримання етики службової поведінки – етично-психологічні аспек-
ти та соціально-правові фактори мають досить великий вплив на сумлінність 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, при виконанні останніми 
посадових обов’язків, оскільки службовець завжди приймає рішення, у першу 
чергу, на підставі власного досвіду, психологічного ставлення до виконуваної 
роботи, а також, ґрунтуючись на особистих переконаннях і персональному 
соціально-матеріальному становищі. 
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2. Наявність у працівників конфлікту інтересів – одним із способів уп-
равління, профілактики та мінімізації корупційних ризиків є запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів − ситуації, при якій особиста зацікавленість 
(пряма або непряма) працівника впливає або може вплинути на об’єктивне 
виконання ним посадових обов’язків і при якій виникає або може виникнути 
протиріччя між особистою зацікавленістю працівника і законними інтересами 
громадян, організацій, суспільства, що в підсумку може призвести до запо-
діяння шкоди інтересам держави. Водночас, заходи із запобігання конфлікту 
інтересів мінімізують можливість одержання працівником при виконанні по-
садових обов’язків доходів (безпідставного збагачення) у грошовій або 
натуральній формі, доходів у виді матеріальної вигоди безпосередньо для пра-
цівника, членів його сім’ї, інших осіб, а також для громадян або організацій, 
з якими службовець пов’язаний фінансовими або іншими зобов’язаннями.  

3. Дотримання обмежень і заборон, передбачених антикорупційним зако-
нодавством.  

3.1. Обмеження щодо використання службового становища. 
Державному службовцю забороняється використовувати свої службові 

повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою 
одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі вико-
ристовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних 
інтересах.  

3.2. Обмеження щодо одержання подарунків. 
Державному службовцю забороняється безпосередньо або через інших 

осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від 
юридичних або фізичних осіб: у зв’язку із здійсненням такими особами діяль-
ності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування; 
якщо особа, яка дарує, перебуває у підпорядкуванні такої особи. 

3.3.Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяль-
ності. 

Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, 
іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від 
основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації 
або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом. Виконання роботи 
за сумісництвом має бути відповідним чином оформлене (трудовою угодою, 
наказом, розпорядженням керівника підприємства, установи чи організації). 

Адміністративні ризики. 

Одним з найбільших корупційних ризиків у сфері надання адміністра-
тивних послуг є можливість (а часто – вимушеність) особистого спілкування 
(контакту) приватної особи – споживача адміністративної послуги з посадовою 
особою адміністративного органу, яка надає адміністративну послугу (вирішує 
справу по суті або готує проект рішення). Вирішувати цю проблему можна 
різними заходами і засобами, які мінімізуватимуть можливості для особистого 
спілкування особи з чиновником (принаймні у тих справах де таке спілкування 
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не є необхідним для вирішення справи). Антикорупційним інструментом може 
бути також правило про те, щоб не лише приватна особа зверталася до адмі-
ністративного органу поштою, але і відповідь (документи) їй теж надсилалися 
поштою (рекомендованою поштою, кур’єрською службою). У цій ситуації у 
споживача адміністративної послуги зникає потреба і можливість надати 
“додаткову винагороду” посадовій особі (в Україні на практиці, сам факт пози-
тивного ставлення з боку чиновника до особи перестав бути нормою і сти-
мулює до “подяки”). Таким чином особа а ні при зверненні за наданням 
адміністративної послуги, ні при отриманні результату (адміністративного 
акта) не перебуватиме у безпосередньому контакті з посадовою особою адмі-
ністративного органу. Для усунення цього ризику рекомендовано наступне: 
використання поштового зв’язку при наданні адміністративних послуг; розви-
ток електронного урядування; застосування принципу “єдиного вікна”; зону-
вання будівель (приміщень) адміністративних органів на “закриту частину” 
(для роботи з документами) та “відкриту частину” (для прийому громадян). 

Також одним з корупційних ризиків є відсутність вибору в особи – 
споживача послуги способу звернення за адміністративною послугою. На 
законодавчому рівні щодо більшості адміністративних послуг відсутні будь-
які альтернативні способи звернення, окрім безпосереднього звернення спо-
живача до органу публічної адміністрації (про що вже зазначалося вище при 
описі такого ризику як “особисте спілкування особи та чиновника”, але у 
цьому разі акцент робиться на добросовісності заявника і не приділяється 
увага формі відповіді. Оскільки у більшості випадків приватна особа не заці-
кавлена у зайвих витратах (якими є і витрати на корупцію), тому, обираючи 
форму звернення, особа орієнтуватиметься на законність своєї позиції та поін-
формованість про правила надання послуги. Зокрема, у разі недостатньої обіз-
наності про послугу особа, зацікавлена особисто відвідати орган влади (альтер-
нативою цьому є лише добре організована функція з консультування). У всіх 
інших випадках особа уникатиме особистого візиту до адміністративного 
органу та спілкування з його працівниками, і за можливості, використо-
вуватиме альтернативні форми звернення: пошту, електронну пошту тощо. 
Унаслідок застосування альтернативних способів звернення за наданням адмі-
ністративної послуги буде обмежуватися можливість особистого контакту. 
У посадової особи також зникатиме можливість надання переваг одним спо-
живачам адміністративних послуг та відмови у їх наданні іншим або затя-
гування строків в очікуванні отримання для себе незаконної вигоди, адже у 
випадках фіксованого спілкування (яким є поштове спілкування), можна 
завжди чітко проконтролювати своєчасність надання послуг та дотримання 
принципу рівності, щоб заяви розглядалися в порядку черговості їх отримання. 

До певної міри корупційним ризиком у сфері надання адміністративних 
послуг можна вважати монополізм при їх наданні – тобто закріплення ком-
петенції (повноваження) з надання абсолютної більшості адміністративних 
послуг за єдиним і чітко визначеним органом публічної адміністрації. При 
цьому такий монополізм має передусім територіальний характер і полягає в 
можливості звернення приватної особи за отриманням послуги виключно до 
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одного органу в чітко визначеній адміністративно-територіальній одиниці, як 
правило, відповідно до місця проживання фізичної особи (місцезнаходження 
юридичної особи). Звичайно ж це правило визначення компетенції є класич-
ним з точки зору теорії адміністративного права. Але розвиток інформаційних 
технологій та деякі особливості вітчизняної системи реєстрації місця прожи-
вання особи змушують нас критично оцінити дію цього правила. Зокрема, 
закріплення споживачів послуг за конкретним органом створює для них сут-
тєві незручності, особливо за умов фактично “дозвільної” системи реєстрації 
місця проживання, коли в Україні дуже багато громадян реально проживають 
не за місцем реєстрації. 

Особливим видом адміністративних ризиків є ризики у сфері публічних 
закупівель. Ці ризики характеризуються високим рівнем виникнення, оскільки 
законодавча база є достатньо новою. Виникнення порушень щодо публічних 
закупівель значно підриває довіру та знижує авторитет органів влади. Зловжи-
вання під час витрачання бюджетних коштів та відсутність дієвих механізмів 
контролю за процесом здійснення публічних закупівель призводять до неефек-
тивного використання бюджетних коштів, зростання витрат бюджету і, як на-
слідок, до деформації механізмів конкуренції та погіршення інвестиційного 
клімату. Тому забезпечення прозорості за використанням бюджетних коштів є 
надзвичайно необхідним для усунення цих видів ризиків у діяльності органів 
державної влади.  

Контрольно-наглядові ризики. 

Усі адміністративні органи, уповноважені на здійснення контролю (на-
гляду) за діяльністю фізичних чи юридичних осіб, мають право отримувати 
інформацію про можливі правопорушення за допомогою двох основних спо-
собів: отримання звітів, документів чи інших матеріалів про здійснення пев-
ного виду діяльності; безперешкодного доступу до приміщень, земельних діля-
нок чи інших об’єктів володіння осіб. 

Із зазначеним повноваженням інспекційних органів кореспондує обов’я-
зок суб’єктів, діяльність яких підлягає перевірці, надавати доступ до відпо-
відної інформації або володінь. Різновидом таких перешкод є відмова допус-
тити представників контролюючих органів до приміщень, складів, виробничих 
потужностей тощо, які підлягають перевірці. 

Під час здійснення цих заходів у розпорядженні інспекторів можуть 
перебувати різноманітні відомості. Корупційні зловживання при реалізації цих 
повноважень полягають у можливості посадових осіб інспекційних органів 
неправомірно приховувати або надавати інформацію, отриману в існуючому 
(спрощеному) порядку, шантажувати осіб цими даними тощо. Адже інфор-
мація про виявлені під час безперешкодних перевірок факти вчинення адмі-
ністративного проступку чи злочину може приховуватися від інших контро-
люючих чи правоохоронних органів взамін за корупційну “плату”. Для усу-
нення цих ризиків можливі такі варіанти: надання права адміністративним 
органам доступу до приміщень, документів чи предметів тільки на підставі 
рішення адміністративного суду та встановлення прямої заборони викори-



 17

стання в кримінальному процесі результатів (інформації/доказів), отриманих 
унаслідок контрольно-наглядової адміністративної діяльності без дотримання 
гарантій (прав) особи на захист від самообвинувачення. 

2.3. Оцінка ймовірності виникнення корупційних ризиків 

2.3.1. Результати оцінки ймовірності виникнення корупційного ризику 
 

Ідентифіковані ризики 
Ймовірність 

Низька Середня Висока 
1 2 3 4 

Ризик 1 1 – – 
Ризик 2 1 – – 
Ризик 3 1 – – 
Ризик 4 – 2 – 
Ризик 5 – 2 – 
Ризик 6 1  – 
Ризик 7 –  3 
Ризик 8 1  – 
Ризик 9 1  – 
Ризик 10 1  – 
Ризик 11 – 2 – 
Ризик 12 – 2 – 
Ризик 13 – 2 – 
Ризик 14 – – 3 
Ризик 15 – – 3 
Ризик 16 – – 3 
Ризик 17 1 – – 
Ризик 18 – 2 – 
Ризик 19 – 2 – 
Ризик 20 – 2 – 
Ризик 21 – 2 – 
Ризик 22 – 2 – 
Ризик 23 – 2 – 
Ризик 24 – 2 – 
Ризик 25 – 2 – 
Ризик 26 – 2 – 
Ризик 27 – 2 – 
Ризик 28 – 2 – 
Ризик 29 – 2 – 
Ризик 30 – 2 – 
Ризик 31 – 2 – 
Ризик 32 – 1 – 
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2.3.2. Рівні ймовірності наслідків корупційного правопорушення чи 
правопорушення пов’язаного з корупцією, та критеріїв їх визначення 

 

Рівень ймовірності 
Критерії визначення рівня ймовірності 

Фінансові втрати Рівень відповідальності Репутаційні втрати 
Високий Значні фінансові 

втрати 
Очікуються судові 
процеси; передба-
чається настання 

кримінальної 
відповідальності 

Втрата репутації 
серед верств 

населення 

Середній Фінансові втрати 
наявні, але незначні 

Передбачається 
настання 

адміністративної 
відповідальності 

Втрата репутації 
серед сторін 

безпосередніх 
контактів  

Низький Не очікується 
фінансових втрат 

Передбачається 
настання 

дисциплінарної 
відповідальності 

Втрата репутації 
серед працівників 

 
2.3.3. Результати оцінки наслідків корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з корупцією 
 

Ідентифіковані ризики 
Наслідки 

Низькі Середні Високі
1 2 3 4 

Ризик 1 1 – – 
Ризик 2 1 – – 
Ризик 3 1 – – 
Ризик 4 – – 3 
Ризик 5 – – 3 
Ризик 6 – – 3 
Ризик 7 – – 3 
Ризик 8 1 – – 
Ризик 9 – 2 – 
Ризик 10 – 2 – 
Ризик 11 – 2 – 
Ризик 12 – 2 – 
Ризик 13 1 – – 
Ризик 14 – – 3 
Ризик 15 – – 3 
Ризик 16 – – 3 
Ризик 17 – 2 – 
Ризик 18 1 – – 
Ризик 19 1 – – 
Ризик 20 1 – – 
Ризик 21 1 – – 
Ризик 22 – 2 – 
Ризик 23 – 2 – 
Ризик 24 – 2 – 
Ризик 25 – 2 – 
Ризик 26 – 2 – 
Ризик 27 – 2 – 
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1 2 3 4 
Ризик 28 – 2 – 
Ризик 29 – 2 – 
Ризик 30 – 2 – 
Ризик 31 – 2 – 
Ризик 32 1 – – 

 
 

2.3.4. Результати оцінки корупційних ризиків за кількісним рівнем 
 

Ідентифіковані 
ризики 

Ймовірність виникнення 
корупційного правопо-
рушення чи правопо-
рушення пов’язаного 

з корупцією (бали) 

Наслідки корупційного 
правопорушення чи 

правопорушення 
пов’язаного з корупцією 

(бали) 

Пріоритетність 
корупційних 

ризиків 
Оцінка 

1 2 3 4 5 
Ризик 1 1 1 1 Низька 
Ризик 2 1 1 1 Низька 
Ризик 3 1 1 1 Низька 
Ризик 4 2 3 6 Висока 
Ризик 5 2 3 6 Висока 
Ризик 6 1 3 3 Середня 
Ризик 7 3 3 9 Висока 
Ризик 8 1 1 2 Низька 
Ризик 9 1 2 2 Низька 
Ризик 10 1 2 2 Низька 
Ризик 11 2 2 4 Середня 
Ризик 12 2 2 4 Середня 
Ризик 13 2 1 2 Низька 
Ризик 14 3 3 9 Висока 
Ризик 15 3 3 9 Висока 
Ризик 16 3 3 9 Висока 
Ризик 17 1 2 2 Низька 
Ризик 18 2 1 2 Низька 
Ризик 19 2 1 2 Низька 
Ризик 20 2 1 2 Низька 
Ризик 21 2 1 2 Низька 
Ризик 22 2 2 4 Середня 
Ризик 23 2 2 4 Середня 
Ризик 24 2 2 4 Середня 
Ризик 25 2 2 4 Середня 
Ризик 26 2 2 4 Середня 
Ризик 27 2 2 4 Середня 
Ризик 28 2 2 4 Середня 
Ризик 29 2 2 4 Середня 
Ризик 30 2 2 4 Середня 
Ризик 31 2 2 4 Середня 
Ризик 32 1 1 1 Низька 
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РОЗДІЛ IІІ 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків. 
№ 
з/п 

Перелік та зміст 
заходів 

Строк 
виконання

Відповідальні за 
виконання

Джерело 
фінансування 

Очікуваний 
результат

1 2 3 4 5 6 
1 Забезпечення реаліза-

ції (у межах повнова-
жень) Національної 
антикорупційної стра-
тегії 

Протягом 
року 

Відповідні структурні 
підрозділи апарату та 

облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Зменшення 
рівня корупції 
та корупційних 

ризиків 

2 Забезпечення виконан-
ня наказу Нацдерж-
служби від 05.08.2016 
№ 158 “Про затверд-
ження Загальних пра-
вил етичної поведінки 
державних службовців 
та посадових осіб міс-
цевого самоврядуван-
ня” особами уповнова-
женими на виконання 
функцій держави 

Протягом 
року 

Відповідні структурні 
підрозділи апарату та 

облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Профілактика та 
зменшення 

випадків 
втягування 
державних 

службовців у 
корупційну 
діяльність 

3 Аналіз та організація 
постійного контролю 
за практичною реалі-
зацією Закону України 
“Про доступ до пуб-
лічної інформації” 

Протягом 
року 

Відповідні структурні 
підрозділи апарату та 

облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Забезпечення 
прозорості і 
гласності у 

роботі органів 
виконавчої 

влади 

4 Аналіз скарг та звер-
нень громадян, в яких 
вбачається порушення 
державними службов-
цями антикорупцій-
ного законодавства. 
Отримані результати 
розглядати, з відпо-
відними висновками 
та рекомендаціями, на 
виробничих нарадах 

Протягом 
року 

Відповідні структурні 
підрозділи апарату та 

облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Зменшення 
корупційних 
проявів серед 

державних 
службовців 

5 Розміщення та систе-
матичне поновлення 
матеріалів методично-
консультативного змі-
сту, які регламенту-
ють отримання адмі-
ністративних послуг 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Зниження 
корупційних 
ризиків при 

наданні адміні-
стративних 

послуг 

6 Сприяння  в удоскона-
ленні роботи Центрів 
надання адміністра-
тивних послуг юри-
дичним та фізичним 
особам 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Створення 
відкритості і 
прозорості у 
діяльності 

органів 
виконавчої 

влади 
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1 2 3 4 5 6 
7 Проведення роз’ясню-

вальної роботи серед 
державних службовців 
щодо заборон та обме-
жень, встановлених 
Законом України “Про 
запобігання корупції”, 
обов’язковий аналіз та 
обговорення в колек-
тивах випадків при-
тягнення до відпові-
дальності за порушен-
ня антикорупційного 
законодавства 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Зменшення 
корупційних 
проявів серед 

державних 
службовців 

8 Взаємодія та удоско-
налення механізму 
зворотного зв’язку з 
громадськістю в пи-
таннях інформування 
про факти корупцій-
них правопорушень 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Участь громад-
ськості у 

виявленні та 
протидії 
корупції 

9 Аналіз дотримання 
вимоги щодо звіль-
нення з роботи осіб, 
які вчинили коруп-
ційні правопорушення 

Протягом 
року 

Відповідні структурні 
підрозділи апарату та 

облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Безумовне 
виконання 

антикорупційного 
законодавства 

органами 
виконавчої влади

10 Організація коротко-
термінових семінарів 
та інших форм навчан-
ня з питань запобіган-
ня та виявлення ко-
рупції для різних кате-
горій осіб, уповнова-
жених на виконання 
функцій держави 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Підвищення 
кваліфікації та 

рівня 
антикорупційни

х знань 

11 Забезпечення прозо-
рості процедур заку-
півлі товарів, робіт та 
послуг за бюджетні 
кошти 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Забезпечення 
прозорості у 
діяльності 

органів влади 

12 Проведення інформа-
ційно-роз’яснюваль-
ної роботи, спрямова-
ної на підвищення 
рівня знань населення 
щодо ролі інститутів 
громадянського су-
спільства у протидії 
корупції та особисту 
участь громадян у за-
побіганні та викритті 
корупційних проявів 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Формування 
стійкого 

негативного 
ставлення до 

корупції 
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1 2 3 4 5 6 
13 Організація спільно з 

громадськими органі-
заціями семінарів, за-
сідань “круглого сто-
лу”, інших заходів 
антикорупційної тема-
тики з метою форму-
вання в суспільстві 
негативного ставлення 
до будь-яких коруп-
ційних проявів 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Підвищення 
рівня знань 
громадян у 

сфері протидії 
корупції, участь 
громадськості в 

реалізації 
державної анти-

корупційної 
політики 

14 Удосконалення систе-
ми професійного до-
бору кадрів для робо-
ти у сферах підвище-
ного корупційного ри-
зику 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Зменшення 
проявів 

корупційних 
ризиків при 
виконанні 

посадовими 
особами своїх 
повноважень 

15 Своєчасне інформу-
вання правоохоронних 
органів про можливе 
вчинення державними 
службовцями коруп-
ційних правопорушень 

Протягом 
року 

Відповідні структурні 
підрозділи апарату та 

облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Участь органів 
влади в заходах 

щодо запобі-
гання і протидії 

корупції 

16 Висвітлення при про-
веденні єдиних днів 
інформування насе-
лення правових і прак-
тичних аспектів най-
більш актуальних про-
блем боротьби з ко-
рупцією у державі та 
на обласному рівні 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Формування в 
громадськості 
негативного 
ставлення 

корупційних 
проявів 

17 Сприяння організації 
та підготовці у засо-
бах масової інформа-
ції соціально-просвіт-
ницьких програм, со-
ціальної реклами з пи-
тань запобігання та 
протидії корупції у 
всіх сферах суспільно-
політичного життя 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Створення у 
суспільстві 
негативного 
ставлення до 

корупції, 
відкритість у 

діяльності 
органів влади 

18 Забезпечити своєчасне 
інформування щодо 
декларування доходів 
державних службовців 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Участь у 
заходах щодо 
запобігання і 

протидії 
корупції 

19 Удосконалювати існу-
ючі та працювати над 
створенням нових до-
даткових внутрішніх 
механізмів контролю 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

Заходи, які 
сприятимуть 

запобіганню та 
виявленню 

корупційних 
правопорушень 
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1 2 3 4 5 6 
20 Брати участь у прове-

денні службових роз-
слідувань (перевірок) 
з метою виявлення 
причин та умов, що 
сприяли порушенню 
державними службов-
цями антикорупційно-
го законодавства (зо-
крема – розв`язання 
конфлікту інтересів) 

Протягом 
року 

Відповідні структурні 
підрозділи апарату та 

облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

 

21 Здійснювати моніто-
ринг порушень фінан-
сової дисципліни дер-
жавними службовця-
ми для вжиття відпо-
відних заходів 

Протягом 
року 

Структурні підроз-
діли облдержадміні-
страції, райдержадмі-

ністрації 

Фінансування 
не потребує 

 

РОЗДІЛ IV 

1. Навчання та заходи з поширення інформації щодо Програми. 

1.1. Загальні положення інформаційної роботи антикорупційного 
спрямування. 

Запорукою мінімізації корупційних проявів є забезпечення належного застосу-
вання антикорупційного законодавства. Такий підхід узгоджується із пріоритетністю 
превентивного підходу у подоланні корупції. Відтак роз’яснювальна робота в цьому 
напрямі є вкрай важливою. Роз’яснювальна робота із запобігання та виявлення ко-
рупції має носити системний характер і спрямовуватися на забезпечення належного 
знання та розуміння державними службовцями положень антикорупційного законо-
давства. Однією з поширених форм здійснення такої діяльності є проведення занять 
та семінарів на відповідну тематику. У рамках організації цієї роботи з метою за-
безпечення ефективності такого інструменту необхідно планувати проведення відпо-
відних заходів з урахуванням рівня поширеності корупційних проявів серед праців-
ників, характеру вчинюваних корупційних правопорушень, а також проблемних пи-
тань, які виникають під час застосування положень антикорупційного законодавства.  

Орієнтовний перелік необхідних для вивчення тем (Закон України “Про 
запобігання корупції”): 

 

№ 
з/п 

Назва теми 
Цільова 

аудиторія 

Розподіл тем 
за кварталами 

року 

Форма 
перевірки 

знань 

Відповідальні 
виконавці 

1 2 3 4 5 6 
1 Визначення термінів: “ко-

рупція”, “близькі особи”, 
“конфлікт інтересів”, “коруп-
ційне правопорушення”, 
“неправомірна вигода” 
(стаття 1) 

Службові та 
посадові 

особи 

І квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
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1 2 3 4 5 6 
2 Суб’єкти на яких поширю-

ється дія цього Закону 
(стаття 3) 

Службові 
та посадові 

особи 

І квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
3 Статус Національного 

агентства з питань запобі-
гання корупції (стаття 4) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІІ квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
4 Обмеження щодо вико-

ристання службових 
повноважень чи свого 
становища, сумісництва 
та суміщення з іншими 
видами діяльності  
(статті 22, 25) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІІ квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
5 Обмеження щодо одер-

жання подарунків  
(стаття 23) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІІ квартал Тестування 
 

Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції  
6 Обмеження після припи-

нення діяльності, пов’я-
заної з виконанням функ-
цій держави, місцевого 
самоврядування  
(стаття 26) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІІ квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
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1 2 3 4 5 6 
7 Спеціальна перевірка 

(стаття 56). 
Службові 

та посадові 
особи 

ІІ квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
8 Подання декларацій осіб, 

уповноважених на вико-
нання функцій держави 
або місцевого самовря-
дування (стаття 45) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІІІ квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
9 Моніторинг  способу 

життя суб’єктів декла-
рування ( стаття 51) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІІІ квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
10 Запобігання та врегулю-

вання конфлікту інте-
ресів (стаття 28) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІІІ квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
11 Антикорупційна експер-

тиза (стаття 55) 
Службові 

та посадові 
особи 

ІІІ квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
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1 2 3 4 5 6 
12 Державний захист осіб, 

які надають допомогу в 
запобіганні і протидії 
корупції (стаття 53) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІV квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
13 Відшкодування збитків, 

шкоди, завданих державі 
внаслідок вчинення ко-
рупційного правопору-
шення (стаття 66) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІV квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
14 Відновлення прав і закон-

них інтересів та відшко-
дування збитків, шкоди, 
завданих фізичним та 
юридичним особам вна-
слідок вчинення коруп-
ційного правопорушення 
(стаття 68) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІV квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
15 Вимоги щодо прозорості 

та доступу інформації 
(стаття 60) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІV квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
16 Відповідальності за коруп-

ційні або пов’язані з ко-
рупцією правопорушення 
(стаття 65) 

Службові 
та посадові 

особи 

ІV квартал Тестування Уповноваженні осо-
би облдержадміні-
страції та райдерж-
адміністрацій, від-
повідальні особи з 

питань виявлення та 
запобігання корупції 
структурних підроз-
ділів облдержадміні-

страції 
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1.2. Навчання працівників, пов’язане з антикорупційною темати-
кою, і методичне забезпечення професійної службової діяльності. 

Для ефективного навчання необхідно розробити пам’ятки з ключових 
питань протидії корупції, що торкатимуться усіх або більшості працівників і 
передбачатимуть їх взаємодію з органом державної влади. 

До числа таких питань належить, зокрема: 
кримінальна, адміністративна та дисциплінарна відповідальність за ко-

рупційні правопорушення; 
обмеження щодо отримання подарунків; 
обмеження щодо суміщення та сумісництва; 
обмеження щодо роботи близьких осіб; 
врегулювання конфлікту інтересів; 
виконання іншої оплачуваної роботи; 
інформування про помічені факти корупції тощо. 
Висвітлення означених питань вимагає формулювання пам’ятки на ос-

нові типових життєвих ситуацій. Пам’ятки повинні бути короткими, напи-
саними доступною мовою без використання складних юридичних термінів. 
Також до пам’ятки необхідно включити відомості про правильну оцінку від-
повідної життєвої ситуації (наприклад, роз’яснювати, що розуміється під 
неправомірною вигодою), порядок дій у цій ситуації, посилання на відповідні 
положення нормативно-правових актів. 

Розміщувати пам’ятки рекомендується на офіційних сайтах. Поширю-
вати пам’ятки слід як в електронній, так і в друкованій формі. 

З метою сприяння вивченню особами, які претендують на заміщення 
вакантних посад, основ антикорупційного законодавства, рекомендується ор-
ганізовувати в межах проведення конкурсних процедур анкетування, тесту-
вання або інші методи оцінки знань положень відповідних нормативно-пра-
вових актів. 

Крім того, вважається доцільним організація різних видів навчальних 
семінарів (бесід, лекцій, практичних занять) з питань протидії корупції. Зо-
крема, рекомендується проведення обов’язкового вступного семінару для 
громадян, які вперше прийняті на роботу. У ході семінару необхідно роз’яс-
нити основні обов’язки, заборони, обмеження, вимоги до службової поведінки, 
що застосовуються до працівника з метою протидії корупції, а також надати 
йому пакет відповідних методичних матеріалів та контактну інформацію 
посадових осіб або підрозділів, на які покладено функцію профілактики 
корупційних та інших правопорушень. 

Бажаним є проведення регулярних семінарів із ключових питань про-
тидії корупції, що стосуються усіх або більшості працівників. У ході семінару 
важливо приділити особливу увагу порядку дій, якому службовець повинен 
слідувати для дотримання положень законодавства, у тому числі відповідним 
адміністративним процедурам, встановленим нормативно-правовими актами, 
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а також роз’ясненню типових питань, які виникають у ході виконання анти-
корупційного законодавства, детальному розбору окремих найбільш складних 
положень нормативно-правових актів тощо. Регулярні семінари рекомен-
дується проводити не рідше одного разу на рік.  

До рекомендованих питань, що виносяться на семінари, пропонуються 
наступні: 

корупція в державному і приватному секторах економіки (теоретична); 
відповідальність за вчинення корупційних правопорушень (теоретична); 
ознайомлення з вимогами законодавства та внутрішніми нормативними 

актами з питань протидії корупції та порядком їх застосування в діяльності 
таких органів (прикладна); 

виявлення і вирішення конфлікту інтересів при виконанні трудових 
обов’язків (прикладна); 

поведінка в ситуаціях корупційного ризику, зокрема, у випадках вима-
гання неправомірної вигоди з боку посадових осіб (прикладна); 

взаємодія з іншими правоохоронними органами з питань профілактики і 
протидії корупції (прикладна). 

Зазначений захід може проводитися підрозділами як самостійно, так і з 
залученням експертів з наукових установ та закладів освіти. При цьому що-
річний моніторинг рівня знань антикорупційного законодавства за допомогою 
анонімного опитування працівників дозволить сформувати тематику і про-
грами регулярних семінарів, а також покаже ефективність проведених заходів. 

Крім того, доцільно проводити спеціальні семінари у разі істотних змін 
законодавства у сфері протидії корупції, які стосуються працівників. Основ-
ною метою такого семінару є ознайомлення з новими правовими нормами і 
підходами до їх застосування. 

Одним із додаткових інструментів реалізації окремих питань, передба-
чених цим комплексом заходів, може стати внутрішній інтернет-портал, який 
можливо використовувати для забезпечення обговорення, проектів відомчих 
нормативно-правових актів. 

Також, доцільно розміщувати на внутрішньому інтернет-порталі розроб-
лені форми (заяви), які заповнюються у випадках, передбачених антикоруп-
ційним законодавством, методичні рекомендації, пам’ятки і роз’яснення з 
питань антикорупційної тематики. 

1.3. Форми здійснення інформаційних заходів 

Для інтенсифікації роз’яснювальної роботи під час проведення антико-
рупційних навчань працівників облдержадміністрації можливе залучення спе-
ціалістів з інших органів державної влади та місцевого самоврядування, 
а також представників громадськості. 

Перевірка знань антикорупційного законодавства передбачає вибіркове 
тестування за зразками тестових питань: 
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1. Який повний перелік спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції? 

2. Який статус Національного агентства з питань запобігання корупції? 
3. Які особи не відносяться до виборних осіб у розумінні Закону України 

“Про запобігання корупції”? 
4. Вкажіть суб’єктів, які мають право здійснювати повідомлення про 

підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного 
агентства з питань запобігання корупції? 

5. На який строк призначаються члени Національного агентства з питань 
запобігання корупції? 

6. Яким з наведених повноважень не наділене Національне агентство з 
питань запобігання корупції? 

7. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного 
агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміні-
стративного правопорушення, пов’язаного з корупцією? 

8. Зазначте, у якому з перелічених випадків Національне агентство з пи-
тань запобігання корупції затверджує обґрунтований висновок та надсилає 
його спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції? 

9. Яким з наведених суб’єктів визначаються засади антикорупційної 
політики (Антикорупційна стратегія)? 

10. Вкажіть, для якої з перелічених груп органів законом не передбачено 
обов’язкової наявності антикорупційних програм? 

11. Який алгоритм дій особи, уповноваженої на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, у разі надходження пропозиції щодо 
неправомірної вигоди або подарунка, прийняття якого заборонено законом? 

12. У чому полягає обмеження щодо суміщення та сумісництва основної 
роботи осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, з іншими видами діяльності? 

13. На які з перелічених видів діяльності не поширюється заборона зай-
матися іншою оплачуваною діяльністю, крім виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування? 

14. Яке з перелічених обмежень не поширюється на осіб після припи-
нення ними діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місце-
вого самоврядування? 

15. Протягом якого строку діють передбачені законом обмеження після 
припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 
самоврядування? 

16. Які механізми усунення ситуації прямого підпорядкування близьких 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, застосовуються, якщо вказаними особами у встановлений законом 
строк добровільно такі обставини не усунуто? 
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17. У який строк особа, уповноважена на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, зобов’язана повідомити керівника або визна-
чений законом орган про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту 
інтересів? 

18. Який алгоритм дій керівника органу, який отримав повідомлення від 
підлеглої особи, щодо якої у нього наявні повноваження з її призначен-
ня/звільнення, про наявність у неї реального конфлікту інтересів? 

19. Що передбачає самостійне врегулювання конфлікту інтересів відпо-
відно до закону? 

20. Які наслідки має прийняття службовою особою рішення в умовах 
реального конфлікту інтересів за наявності у неї попереднього підтвердження 
Національного агентства з питань запобігання корупції про відсутність кон-
флікту інтересів у цьому випадку? 

21. Який з перелічених механізмів не належить до заходів зовнішнього 
врегулювання конфлікту інтересів? 

22. Хто є суб’єктом прийняття рішення про усунення особи, уповнова-
женої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, від ви-
конання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті 
в умовах конфлікту інтересів? 

23. Яка із наведених умов не є обов’язковою для можливості врегулю-
вання конфлікту інтересів шляхом обмеження доступу особи до інформації? 

24. Яка з наведених обставин не є обов’язковою для прийняття рішення 
про врегулювання конфлікту інтересів шляхом перегляду обсягу службових 
повноважень особи, у якої виник конфлікт інтересів? 

25. Який із засобів зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів підля-
гає застосуванню у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, обме-
ження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та 
відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення? 

26. Яка з наведених процедур не належить до форм здійснення зовніш-
нього контролю як засобу врегулювання конфлікту інтересів? 

27. Яка з перелічених умов не дозволяє застосувати переведення на іншу 
посаду особи з метою врегулювання конфлікту інтересів у її службовій 
діяльності? 

28. За сукупності яких умов застосовується звільнення особи як захід 
врегулювання конфлікту інтересів? 

29. На користь якої категорії осіб заборонено передавати в управління 
підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посади в 
органах влади? 

30. Яким чином службова особа органу державної влади зобов’язана 
відреагувати на незаконне доручення керівництва?  
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31. Який спосіб подання декларації особи, уповноваженої на виконання 
функції держави або місцевого самоврядування, передбачає Закон України 
“Про запобігання корупції”? 

32. Яким чином має відбуватися оприлюднення декларацій осіб, уповно-
важених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відпо-
відно до Закону України “Про запобігання корупції”? 

33. У який строк особа зобов’язана передати в управління належні їй 
підприємства та корпоративні права у зв’язку з призначенням на посаду в 
центральний орган виконавчої влади? 

34. З якою категорію осіб заборонено укладати договори про управління 
підприємствами та корпоративними правами у зв’язку з призначенням на по-
сади в органах влади? 

35. На яку категорію осіб не поширюються вимоги закону щодо полі-
тично нейтральної поведінки? 

36. Які випадки обов’язкового подання декларації особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 

37. Яка процедура виправлення помилок у поданій декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
які суб’єкт декларування виявив самостійно? 

38. Протягом якого строку зберігається інформація про особу в Єдиному 
державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування? 

39. Яка з перелічених обставин не виступає самостійною підставою для 
обов’язкового проведення повної перевірки декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 

40. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зо-
бов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції 
про відкриття нею або членом її сім’ї валютного рахунка в установі банку-
нерезидента? 

41. Про які зміни у своєму майновому стані суб’єкти декларування зо-
бов’язані повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції? 

42. Протягом якого строку посадова особа органу державної влади зо-
бов’язана повідомити Національне агентство з питань запобігання корупції 
про суттєві зміни у своєму майновому стані? 

43. Яка особа відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” 
є викривачем? 

44. За якої обов’язкової умови анонімне повідомлення працівника органу 
про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” іншим 
працівником цього ж органу підлягає розгляду? 

45. Які терміни розгляду анонімних повідомлень про порушення вимог 
Закону України “Про запобігання корупції”? 
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46. Результати яких видів антикорупційної експертизи підлягають обо-
в’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України “Про запобігання 
корупції”? 

47. Який з перелічених документів не подається для проведення спеці-
альної перевірки? 

48. Для яких з перелічених юридичних осіб приватного права обов’яз-
ковою є наявність антикорупційної програми? 

49. Який порядок відсторонення від виконання службових повноважень 
осіб, щодо яких складено протокол про адміністративне правопорушення, 
пов’язане з корупцією? 

50. Яке з описаних нижче діянь не належить до “правопорушень, пов’я-
заних з корупцією”? 

51. Про які об’єкти нерухомості зазначається у декларації особи, упо-
вноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування? 

52. У якому випадку буде відмовлено у наданні інформації з Єдиного 
державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією 
правопорушення? 

53. За якою процедурою призначається на посаду член Національного 
агентства з питань запобігання корупції? 

54. Які дії зобов’язані здійснити уповноважені особи Національного 
агентства з питань запобігання корупції у випадку виявлення ознак адміні-
стративного правопорушення, пов’язаного з корупцією? 

55. Протягом скількох днів після подання декларації суб’єкт деклару-
вання (особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування) має право подати виправлену декларацію? 

56. У який період може здійснюватися повна перевірка декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 
яка полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності 
оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та 
ознак незаконного збагачення? 

57. Що таке подарунок відповідно до Закону України “Про запобігання 
корупції”? 

58. Хто є близькими особами згідно із Законом України “Про запобі-
гання корупції”? 

59. Що таке корупційне правопорушення у розумінні Закону України 
“Про запобігання корупції”? 

60. Що таке корупція у розумінні Закону України “Про запобігання 
корупції”? 

61. Що таке правопорушення, пов’язане з корупцією? 
62. Які види відповідальності передбачено за вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень? 
63. Що таке потенційний конфлікт інтересів? 
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64. Що таке реальний конфлікт інтересів? 
65. Що таке неправомірна вигода? 
66. Що таке антикорупційна експертиза? 
67. Що таке пряме підпорядкування? 
68. Хто є членами сім’ї згідно із Законом України “Про запобігання 

корупції”? 
69. Щодо яких з перелічених видів діяльності існують обмеження щодо 

сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності? 
70. На якій підставі Національним агентством з питань запобігання 

корупції здійснюється моніторинг способу життя суб’єктів декларування? 
71. Хто є суб’єктами відповідальності за корупційні або пов’язані з ко-

рупцією правопорушення? 
72. У якому випадку суб’єктам, на яких поширюється дія Закону України 

“Про запобігання корупції”, забороняється безпосередньо або через інших осіб 
вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від 
юридичних або фізичних осіб? 

73. Які подарунки можуть приймати суб’єкти, на яких поширюється дія 
Закону України “Про запобігання корупції”? 

74. У якому нормативно-правовому акті передбачено визначення коруп-
ційного злочину? 

75. Що визначає Закон України “Про запобігання корупції”? 
76. Яким законом (законами) передбачено заходи, які може бути засто-

совано правоохоронними органами до осіб, які надають допомогу в запобі-
ганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим пові-
домлення про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” за 
наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допо-
могу в запобіганні і протидії корупції? 

77. Якими актами регулюються відносини, що виникають у сфері запо-
бігання корупції? 

78. Рішення конкурсної комісії щодо кандидатів на посади членів Націо-
нального агентства з питань запобігання корупції вважається прийнятим, якщо 
за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували? 

79. Національне агентство з питань запобігання корупції є колегіальним 
органом, до складу якого входить? 

80. З моменту призначення скількох членів Національне агентство з пи-
тань запобігання корупції є правомочним? 

81. На який строк обирається Голова Національного агентства з питань 
запобігання корупції? 

82. Скільки разів проводиться засідання Національного агентства з пи-
тань запобігання корупції? 
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83. Через кого забезпечується громадський контроль за діяльністю 
Національного агентства з питань запобігання корупції? 

84. Протягом якого часу розміщуються на офіційних веб-сайтах від-
повідних органів законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, 
що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, 
а також делегування повноважень державних органів або органів місцевого 
самоврядування, з метою їх громадського обговорення? 

85. Які правила етичної поведінки передбачені Законом України “Про 
запобігання корупції”? 

86. До повноважень якого органу належить здійснення постійного мо-
ніторингу виконання закону у сфері захисту викривачів, проведення щоріч-
ного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері? 

87. Протягом скількох робочих днів надається можливість претенденту 
на посаду надати письмове пояснення у разі встановлення за результатами 
спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду 
автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою 
(органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки? 

88. Що має зробити посадова особа (орган), яка (який) здійснює призна-
чення (обрання) на посаду у разі встановлення за результатами спеціальної 
перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту 
подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей? 

89. У який строк проводиться спеціальна перевірка за письмовою згодою 
особи, яка претендує на зайняття посади? 

90. Яким органом проводитися спеціальна перевірка відповідно до За-
кону України “Про запобігання корупції” щодо відомостей про притягнення 
особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, пога-
шення? 

91. До якого числа щорічно суб’єкти, на яких поширюється дія Закону 
України “Про запобігання корупції”, зобов’язані подавати декларацію за 
минулий рік? 

92. У який спосіб подаються декларації суб’єктами, на яких поширю-
ється дія Закону України “Про запобігання корупції”? 

93. Що охоплює відповідно до Закону України “Про запобігання коруп-
ції” декларування недостовірної інформації (як злочин, передбачений стат-
тею 366-1 Кримінального кодексу України)? 

94. Протягом якого часу Національне агентство з питань запобігання 
корупції забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей 
з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 
корупцією правопорушення? 

95. Яким органом здійснюється обов’язкова антикорупційна експертиза? 
96. Що забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб 

безоплатно державним органам, органам місцевого самоврядування? 
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97. Ким є особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми 
(уповноважений) в юридичній особі? 

98. Вкажіть, які існують підстави притягнення особи, яка вчинила коруп-
ційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, до дисци-
плінарної відповідальності? 

99. Яким органом визначається Порядок і методологія проведення анти-
корупційної експертизи проектів нормативно-правових актів? 

100. Які дії застосовуються до особи, якій повідомлено про підозру у 
вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності? 

До заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного 
спрямування можуть включатися “круглі столи”, тренінги, інформаційні кам-
панії тощо, що передбачають залучення в якості цільової аудиторії як праців-
ників обласної державної адміністрації (виконавців завдань), так і представ-
ників громадськості (споживачів послуг).  

Включення та частота проведення відповідних заходів може визначатися 
з урахуванням визначення потреб на основі опитувань або іншого збору 
інформації. 
 

РОЗДІЛ V 

1. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання  
та періодичного перегляду Програми 

1.1. Загальні положення щодо здійснення моніторингу та критерії 
оцінки виконання Програми. 

Відповідальною особою за здійснення моніторингу виконання, періо-
дичного перегляду є уповноважений підрозділ (особа) з питань запобігання та 
виявлення корупції. Також моніторинг виконання антикорупційної програми 
може здійснювати (у разі її створення) комісія з оцінки корупційних ризиків як 
постійно діючий допоміжний орган. 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації на-
дають інформацію про результати реалізації визначених заходів у Програмі 
щоквартально в електронній формі (з подальшим паперовим підтвердженням) 
до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом.  

Ведення обліку, аналізу та узагальнення інформації, яка отримана під 
час заходів моніторингу, а також щоквартальна оцінка результатів проведених 
заходів, передбачених Програмою здійснюється уповноваженим підрозділом 
(особою) з питань запобігання та виявлення корупції до 10 числа місяця, 
наступного за звітним. 

На основі моніторингу визначаються причини неефективного чи недо-
статньо ефективного виконання програми та пропонуються заходи, необхідні 
для поліпшення організації виконання. 

 



 36

Моніторинг виконання програми проводиться за такими показниками: 
досягнення в результаті виконання програми (реалізації заходу) цілей і 

завдань, визначених для кожного заходу виконання (реалізації); 
відповідність результативних показників виконання Програми заплано-

ваним результативним показникам; 
повнота охоплення, рівень заінтересованості та задоволеності потреб 

цільової аудиторії у результаті діяльності, що провадиться в рамках виконання 
Програми (реалізації заходів). 
 

РОЗДІЛ VI 

1. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та 
пов’язаних з корупцією правопорушенням 

1.1. Інформація щодо посадових та службових осіб органів державної 
влади. 

Відповідно до термінів та понять, що застосовуються у цій Програмі, 
адміністративно-господарські функції (обов’язки) – це обов’язки з управління 
або розпорядження державним, комунальним майном (установлення порядку 
його зберігання, переробки, реалізації забезпечення контролю за цими 
операціями тощо).  

Організаційно-розпорядчі функції (обов’язки) – це обов’язки щодо здійс-
нення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою 
роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в уста-
новах чи організаціях незалежно від форм власності. Такі функції виконують, 
зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
державних, установ або організацій, їхні заступники, керівники структурних під-
розділів (завідувачі відділів), їхні заступники, особи, які керують ділянками робіт. 

При цьому з метою визначення суб’єктів декларування, згідно із Зако-
ном, варто застосовувати вужче тлумачення і вважати службовими, посадо-
вими особами – суб’єктами декларування лише тих працівників, на яких 
покладено відповідні обов’язки на постійній основі. 

1.2. Порядок взаємодії та контролю за здійсненням заходів із запо-
бігання та виявлення корупції 

Відповідно до законодавства уповноважений підрозділ (особа) з питань 
запобігання та виявлення корупції здійснює взаємодію з підрозділами з питань 
запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого само-
врядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими 
суб’єктами у сфері протидії корупції.  

Порядок взаємодії та контролю за здійсненням заходів із запобігання та 
виявлення корупції передбачає отримання уповноваженим підрозділом (особою) з 
питань запобігання та виявлення корупції інформації і матеріалів від інших 
структурних підрозділів облдержадміністрації, усних та письмових пояснень з 
питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок).  
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Уповноважений підрозділ (особа) має право ініціювати перед головою 
обласної державної адміністрації питання щодо надсилання запитів до держав-
них органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та орга-
нізацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної 
інформації та матеріалів, необхідних для виконання заходів із запобігання та 
виявлення корупції. повноважена особа з питань запобігання та виявлення ко-
рупції бере участь у проведенні в установленому порядку службового розслі-
дування (перевірки) в облдержадміністрації з метою виявлення причин та умов, 
що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопору-
шення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства, а також має право 
з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний 
доступ до приміщень і територій облдержадміністрації, документів та матеріалів, 
що стосуються предмета службового розслідування (перевірки). 

1.3. Співпраця з викривачами корупції 

Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викри-
вачі), перебувають під захистом держави, право на захист у особи виникає у 
зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог Закону України “Про 
запобігання корупції” іншою особою. 

Гарантіями захисту щодо анонімності та нерозголошення інформації 
щодо викривачів є:  

передбачена Законом України “Про запобігання корупції” можливість 
повідомляти інформацію анонімно (частина п’ята статті 53 Закону України 
“Про запобігання корупції”); 

інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, 
крім випадків, встановлених законом (абзац другий частини третьої статті 53 
Закону України “Про запобігання корупції”). 

Якщо у зв’язку із здійсненим повідомлення про порушення вимог Закону 
України “Про запобігання корупції” існує загроза життю, житлу, здоров’ю та 
майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх 
близьких осіб, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані 
правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних 
посягань заходи, передбачені Законом України “Про забезпечення безпеки 
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” (частина друга статті 53 
Закону України “Про запобігання корупції”). 

До особи, яка здійснила повідомлення про порушення вимог Закону 
України “Про запобігання корупції” або члена її сім’ї, у зв’язку зі здійсненням 
такого повідомлення не можуть бути застосовані такі заходи: звільнення або 
примушення до звільнення; притягнення до дисциплінарної відповідальності; 
інші негативні заходи (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у 
призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати) (абзац перший 
частини третьої статті 53 Закону України “Про запобігання корупції”). Водно-
час, у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на 
іншу роботу у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону Ук-
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раїни “Про запобігання корупції” іншою особою працівник повинен бути 
поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір. 
(частина перша статті 235 Кодексу законів про працю України). 

У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був 
звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням 
про порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції” іншою 
особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає 
трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі 
шестимісячного середнього заробітку (частина четверта статті 235 Кодексу 
законів про працю України). 

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залу-
чено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, 
на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або робото-
давцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до 
позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплі-
нарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в 
призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з 
повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону 
України “Про запобігання корупції” іншою особою (абзац другий частини 
другої статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України). 

Національне агентство з питань запобігання корупції може бути 
залучено як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета 
спору, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або 
роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів 
впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до 
дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, 
відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у 
зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення 
вимог Закону України “Про запобігання корупції” іншою особою (абзац дру-
гий частини другої статті 35 Цивільного процесуального кодексу). 

У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи 
створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача 
(звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної 
відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в при-
значенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з по-
відомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону Ук-
раїни “Про запобігання корупції” іншою особою обов’язок доказування право-
мірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача 
(абзац третій частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу). 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


