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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ  
 
1. Загальна інформація 

 
 

  Категорія посади 
державної служби 

Б 

Посада 
Завідувач сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції

Найменування структурного 
підрозділу 1 

- 

Найменування самостійного 
структурного підрозділу 1 

Сектор з питань запобігання та виявлення 
корупції обласної державної адміністрації

Посада безпосереднього 
керівника 

Голова Хмельницької обласної державної 
адміністрації

Посада керівника самостійного 
структурного підрозділу 1 

- 

Посада особи, яка здійснює 
координацію діяльності 1 

- 

 
 2. Мета посади 
Впровадження та реалізація заходів щодо запобігання та виявлення корупційних 
правопорушень та правопорушень пов’язаних з корупцією, інших порушень Закону 
України «Про запобігання корупції»

 
3. Основні посадові обов'язки 

1 Здійснює керівництво діяльністю сектору, несе персональну відповідальність за 
організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці 
у ньому, контролює своєчасність та якість виконання працівниками сектору своїх 
посадових обов’язків та правил внутрішнього службового та трудового розпорядку, 
виконавської дисципліни, додержання ними у своїй роботі Конституції та законів 
України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень 
голови обласної державної адміністрації та інших нормативно-правових актів

2 подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про сектор, 
затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між 
ними 

3 забезпечує підготовку антикорупційної програми облдержадміністрації, змін до неї, 
подання на погодження та моніторинг її виконання, організовує роботу з оцінки 
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корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, здійснює контроль за 
підготовкою заходів щодо їх усунення, вносить відповідні пропозиції голові 
облдержадміністрації 

4 здійсненнює заходи із виявлення конфлікту інтересів, сприяє його врегулюванню, 
інформує голову облдержадміністрації та Національне агентство з питань 
запобігання корупції про факти виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для 
його врегулювання 

5 організовує розробку проєктів актів та інших організаційно-розпорядчих 
документів з питань, що належать до компетенції сектору, підготовку та проведення 
аналітичної і методичної роботи з питань запобігання та виявлення корупції

6 візує проєкти розпоряджень (наказів) з основної діяльності, адміністративно-
господарських питань, кадрових питань (особового складу) залежно від їх видів

7 забезпечує захист працівників, які повідомили про порушення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з 
боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту 
викривачів 

8 самостійно представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами облдержадміністрації та юридичними особами, які 
належать до сфери її управління, а з міністерствами, іншими центральними 
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 
установами та організаціями - за дорученням голови обласної державної 
адміністрації;

9 інформує голову облдержадміністрації, Національне агентство з питань запобігання  
корупції або інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, щодо 
виявлених фактів порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»

10 підписує та направляє повідомлення до спеціально уповноважених суб'єктів у сфері 
протидії корупції щодо порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції 
працівниками облдержадміністрації, у тому числі її керівництвом; 

 
4. Права2 (крім передбачених статтею 7 Закону України "Про державну службу")
1 отримувати від структурних підрозділів обласної державної адміністрації, у тому 

числі юридичних осіб, які належать до сфери її управління, районних державних 
адміністрацій Хмельницької області інформацію та/або матеріали, необхідні для 
виконання завдань, а також інформацію з обмеженим доступом (в установленому 
законом порядку), що не містить державної таємниці

2 за результатами здійснення покладених на сектор завдань, вносити на розгляд 
голови, керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та керівника 
апарату пропозиції щодо удосконалення їх роботи

3 брати участь у засіданнях колегії, нарадах, семінарах, конференціях, засіданнях, 
«круглих столах» та інших заходах, у тому числі міжнародних, з питань, що 
належать до компетенції сектору

4 на безперешкодний доступ до приміщень і територій обласної державної 
адміністрації, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового 
розслідування (перевірки) з урахуванням обмежень, установлених законодавством

5 вности подання голові облдержадміністрації щодо притягнення винних осіб до 
відповідальності за порушення Закону України «Про запобігання корупції»

6 ініціювати перед головою облдержадміністрації питання щодо надсилання запитів 
до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, незалежно від форми власності, з метою отримання від них відповідної 
інформації та матеріалів, необхідних для виконання завдань
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5. Зовнішня службова комунікація2

Національне агенство з питань запобігання корупції, Міністерство юстиції України, 
спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, підрозділи з питань 
запобігання та виявлення корупції державних органів, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації незалежно від форм власності, громадськість

 
 
6. Умови служби2 
Короткострокові відрядження в межах України, які мають періодичний характер. 
Режим роботи встановлений відповідно до Правил внутрішнього службового та 
трудового розпорядку Хмельницької облдержадміністрації.

 
 
Погоджено 

Начальник відділу з питань 
персоналу та нагород 

    
Юрій МАМЧУР 

  

(посада керівника служби 
управління персоналом) 

 (підпис)    (ім'я та прізвище)  (дата) 

 
 
З посадовою інструкцією ознайомлений(на) 
 

  Андрій П’ЯТНИЦЬКИЙ 
(підпис)  (дата)  (ім'я та прізвище) 

 
____________ 
1 Зазначається за наявності. 
2 Зазначається за потреби. 
3 Зазначається, якщо безпосередній керівник не є керівником державної служби в державному органі. 
4 Зазначається, якщо безпосередній керівник не є керівником самостійного структурного підрозділу. 

____________ 
 


