
 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 
Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

22 грудня 2017 року № 592 

  
Про Антикорупційну програму Полтавської обласної ради  

на 2017 – 2020 роки 
 

 
Керуючись пунктом 16 частини 1 статі 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частиною 1 статті 19 Закону України «Про запобігання 
корупції», Методичними рекомендаціями щодо підготовки антикорупційних програм 
органів влади, затвердженими рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, Методологією оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від  
02 грудня 2016 року № 126 та враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради 
з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 
забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій, 
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Полтавської обласної ради (додається). 
 
2. Затвердити Антикорупційну програму Полтавської обласної ради на 

2017 – 2020 роки (додається). 
 
3. Дану програму направити на погодження Національному агентству з питань 

запобігання корупції. 
 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної 

ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 
забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. 

 

 

 
ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ  О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення другого пленарного 

засідання вісімнадцятої сесії 

обласної ради сьомого скликання 

22 грудня 2017 № 592 

 

ЗВІТ 

за результатами оцінки корупційних ризиків у  

діяльності Полтавської обласної ради 

 

Згідно із розпорядженням голови Полтавської обласної ради від 

19.06.2017 року № 105 «Про проведення оцінки корупційних ризиків в 

Полтавській обласній раді» проводилась оцінка корупційних ризиків у 

Полтавській обласній раді. 

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводилась у 

Полтавській обласній раді посадовими особами виконавчого апарату обласної 

ради, шляхом аналізу організаційної структури, положень про відділи 

виконавчого апарату обласної ради, Положення про управління майном 

обласної ради, затвердженого рішенням обласної ради 17.11.1998 року, 

посадових інструкцій працівників, інших нормативних документів. Були 

застосовані такі методи та способи оцінки корупційних ризиків, як:  

1) вивчення та аналіз документів; 2) узагальнення результатів співбесіди; 

3) проведення анкетування. 

Оцінка корупційних ризиків проводилась, відповідно до вимог 

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 

України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848. 

Було проаналізовано внутрішнє та зовнішнє середовище органу влади, 

опрацьовано законодавчі, інші нормативно-правові акти, які стосуються 

діяльності органу влади. 

При здійсненні ідентифікації та оцінки корупційних ризиків 

відповідальними працівниками надавались пропозиції консультанту – 

уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції відділу з 

юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату обласної 

ради щодо їх узагальнення та врахування в Антикорупційній програмі 

Полтавської обласної ради на 2017 – 2020 роки. 

З урахуванням наданих пропозицій, за результатами оцінки корупційних 

ризиків у діяльності обласної ради підготовлено опис ідентифікованих 

корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки 

корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 

(додаток 1), пропозиції щодо заходів з усунення корупційних ризиків та 

очікувані результати (додаток 2), таблиця оцінених корупційних ризиків та 

заходів щодо їх усунення (додаток 3), таблиця оцінених корупційних ризиків 

та заходів щодо їх усунення в управлінні майном обласної ради (додаток 4). 



Додаток 1 

до звіту за результатами 

оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Полтавської 

обласної ради 

 

 

 

 

 

ОПИС 

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради, 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних 

правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією 

 

Опис корупційного ризику Чинники корупційного 

ризику 

Можливі наслідки корупційного 

правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 

Ймовірність прояву безпідставної лояльності щодо розгляду 

окремих питань, невнесення певних осіб до списків на 

прийом, умисне затягування процесу розгляду скарг чи 

звернень. Можливість здійснення дій, спрямованих на 

прискорення чи затягування розгляду звернень заявників  

Приватний інтерес посадової 

особи органу місцевого 

самоврядування, недостатня 

урегульованість системи 

особистого прийому громадян 

Отримання неправомірної вигоди, 

фінансові втрати, підрив авторитету 

органу влади, судові процеси 

Ймовірність безпосереднього впливу на процес розробки, 

підготовки нормативних актів та документів правового 

характеру, проектів рішень обласної ради, розпоряджень 

голови обласної ради. Можливість здійснення заздалегідь 

неправомірних дій у процесі підготовки нормативних актів та 

документів правового характеру, проектів рішень обласної 

ради, розпоряджень голови обласної ради 

Приватний інтерес, неналежне 

виконання посадових обов’язків 

посадовими особами органу 

місцевого самоврядування 

Отримання неправомірної вигоди для 

самого себе чи для інших фізичних чи 

юридичних осіб, ймовірність вчинення 

корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов’язаного з 

корупцією 



Відповідне погодження на укладання тих чи інших договорів, 

де однією із сторін виступає обласна рада. Надання 

погоджень та відповідне візування договорів на користь тієї 

чи іншої фізичної чи юридичної особи 

Недостатня урегульованість 

процедури, слабкий механізм 

контролю, вплив на прийняття 

рішень 

Фінансові втрати органу влади, 

притягнення до відповідальності 

винних осіб 

Безпосередня участь посадових осіб при прийомі документів 

на конкурс, а також здійснення відповідних дій задля 

забезпечення проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради. 

При зацікавленості декількох претендентів на заміщення 

вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради існує 

ризик отримання від них неправомірної вигоди 

Приватний інтерес посадової 

особи органу місцевого 

самоврядування 

Втрата репутації органу влади, судові 

процеси щодо оскарження 

неправомірності прийняття рішень 

Неналежне виконання посадових обов’язків при здійсненні 

судового супроводу, де обласна рада та її посадові особи 

виступають позивачем, відповідачем, третьою особою в усіх 

судових органах будь-якої ланки з усіма правами, які 

надаються законом позивачу, відповідачу, третій особі. 

Умисне ненадання суду належної доказової бази по справах 

та неналежне обґрунтування правової позиції, задля 

отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб 

Бажання отримання 

неправомірної вигоди для себе 

чи інших фізичних та 

юридичних осіб, несумлінне 

виконання службових 

обов’язків  

Фінансові втрати, притягнення винних 

осіб до відповідальності 

При здійсненні закупівлі поліграфічної продукції для 

проведення інформаційно-промоційної кампанії в межах 

реалізації обласної програми «Бюджет участі Полтавської 

області на 2017–2020 роки» виникає ймовірність 

безпосереднього впливу на процес закупівлі поліграфічної 

продукції, враховуючи зміну цінової політики 

Недобросовісність виконання 

своїх посадових обов’язків, 

наявність приватного інтересу 

Фінансові втрати органу влади, 

неправомірне збагачення 

При здійсненні придбання програмного продукту для 

електронного голосування в межах реалізації обласної 

програми «Бюджет участі Полтавської області на               

2017–2020 роки» виникає можливість безпосереднього 

впливу на процес закупівлі програмного продукту для 

електронного голосування 

Недобросовісність виконання 

своїх посадових обов’язків, 

наявність приватного інтересу 

Фінансові втрати органу влади, 

неправомірне збагачення 



При наданні грошової допомоги виникає можливість 

маніпуляції мало захищених громадян, які претендують на  

отримання грошової допомоги 

Незаконне збагачення, при 

наданні переваги тим чи іншим 

громадянам 

Втрата репутації серед посадових осіб 

органу місцевого самоврядування, 

набуття неправомірної вигоди 

 

 

 

Консультант – уповноважена особа з 

питань запобігання та виявлення корупції 

відділу з юридичного забезпечення та  

кадрової роботи виконавчого апарату  

обласної ради  І.О. Шаповалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до звіту за результатами 

оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Полтавської 

обласної ради 

 

 

 

 

 

ОПИС 

ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності управління майном обласної ради, 

чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних 

правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією 

 
Опис корупційного ризику Чинники корупційного ризику Можливі наслідки корупційного 

правопорушення чи правопорушення, 

пов’язаного з корупцією 
При наданні та погодженні надання в оренду 

комунального майна виникає можливість 

маніпуляції суб’єктами, зацікавленими в 

отриманні у користування майна 

При зацікавленості декількох потенційних 

орендарів одним об’єктом існує вірогідність 

пропозиції від них надання неправомірної 

вигоди з метою визначення орендаря поза 

дійсними результатами конкурсу 

Фінансові втрати органу влади, ймовірність 

незаконного збагачення 

При списанні майна з балансів суб’єктів 

спільної власності територіальних громад 

області наявний занадто великий обсяг 

документів, що розглядається 

Заявник потребує значних витрат часу на 

збирання документів, в зв’язку з цим існує 

велика вірогідність помилок з його боку, що 

може породжувати корупційні 

правопорушення чи правопорушення, 

пов’язані з корупцією, на етапі перевірки 

документів 

Підрив авторитету органу влади 



Покладання широкого кола обов’язків та 

уповноваження на прийняття рішень з 

визначення контрагентів у сфері публічних 

закупівель за бюджетні кошти на одну особу 

– уповноваженого з питань публічних 

закупівель 

Надмірне навантаження, пов’язане з 

покладанням додаткових обов’язків, які 

вимагають спеціальних знань підвищує 

ймовірність вчинення помилок при 

прийнятті рішень. Можливість прийняття 

рішень щодо яких існує особиста 

зацікавленість 

Притягнення осіб до відповідальності, 

можливі судові процеси проти органу влади 

Повноваження щодо запобігання та 

виявлення корупції покладено на працівника 

органу, в якому передбачено здійснювати 

вказані заходи 

Працівник, на якого покладено функцію з 

виявлення ознак корупції в органі місцевого 

самоврядування знаходиться в залежному 

стані: по вертикалі – підпорядкованість 

керівництву; по горизонталі – товариські 

відносини. Дані обставини виключають 

об’єктивність прийняття рішень 

Втрата авторитету посадової особи серед 

інших працівників органу влади 

У процесі затвердження статутів суб’єктів 

спільної власності територіальних громад 

сіл, селищ та міст Полтавської області 

наявна велика кількість підприємств, 

установ, організацій, що знаходяться у 

спільній власності територіальних громад 

області, а також надмірна динамічність 

законодавства, зумовлюють завантаженість 

у даній сфері управлінської діяльності 

Бажання прискорити процес затвердження 

статутів підвищує вірогідність надання 

пропозиції щодо отримання неправомірної 

вигоди 

Отримання неправомірної вигоди, судові 

процеси проти органу влади 

 

 

 

Консультант – уповноважена особа з 

питань запобігання та виявлення корупції 

відділу з юридичного забезпечення та  

кадрової роботи виконавчого апарату  

обласної ради  І.О. Шаповалова 



Додаток 3 

до звіту за результатами 

оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Полтавської обласної ради 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 

 
Корупційний 

ризик 

Пріоритетність 

корупційного 

ризику 

(низька/середня/ 

висока) 

Заходи щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Особа (особи), 

відповідальна (і) 

за виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходів щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Ресурси для 

впровадження 

заходів 

Очікувані 

результати 

Ймовірність 

прояву 

безпідставної 

лояльності щодо 

розгляду окремих 

питань, 

невнесення 

певних осіб до 

списків на 

прийом, умисне 

затягування 

Низька Удосконалення 

системи 

особистого 

прийому, шляхом 

запровадження 

«електронної 

черги» та 

оприлюднення на 

сайті 

Відділ з питань 

забезпечення 

діяльності 

керівництва 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

 

2017 – 2018 роки Сприяння відділу 

інформаційного 

забезпечення та 

інформаційних 

технологій (ІТ) 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

Відсутність 

надання переваги 

при розгляді тих 

чи інших питань 

та окремим 

громадянам 



процесу розгляду 

скарг чи звернень 

Ймовірність 

безпосереднього 

впливу на процес 

розробки, 

підготовки 

нормативних 

актів та 

документів 

правового 

характеру, 

проектів рішень 

обласної ради, 

розпоряджень 

голови обласної 

ради 

Низька Забезпечення 

контролю за 

процесом 

розробки та 

підготовки 

нормативних 

актів та 

документів 

правового 

характеру, 

проектів рішень 

обласної ради, 

розпоряджень 

голови обласної 

ради 

Виконавчий 

апарат обласної 

ради 

 Забезпечення 

контролю за 

процедурою 

розробки проектів 

нормативно-

правових актів 

Зменшення 

корупційного 

правопорушення 

Відповідне 

погодження на 

укладання тих чи 

інших договорів, 

де однією із 

сторін виступає 

обласна рада 

Висока Забезпечення 

контролю за 

наданням 

відповідних 

погоджень 

Відділ з 

юридичного 

забезпечення та 

кадрової роботи 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

Постійно Порядність та 

професіоналізм 

посадових осіб 

відділу з 

юридичного 

забезпечення та 

кадрової роботи 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

Чітке дотримання 

норм чинного 

законодавства 

Безпосередня 

участь посадових 

осіб при прийомі 

документів на 

конкурс, а також 

здійснення 

Середня Максимально 

обмежити 

спілкування 

посадових осіб з 

потенційними 

кандидатами на 

Відділ з 

юридичного 

забезпечення та 

кадрової роботи 

виконавчого 

Постійно Проведення 

відповідних дій 

щодо залучення 

представників 

громадськості 

Дотримання 

прозорості та 

відкритості 

процедури 

проведення 



відповідних дій 

задля 

забезпечення 

проведення 

конкурсного 

відбору на 

заміщення 

вакантних посад у 

виконавчому 

апараті обласної 

ради 

заміщення 

вакантних 

посад. 

Залучення 

представників 

громадських 

об’єднань, що 

діють 

відповідно до 

Закону України 

«Про громадські 

об’єднання», до 

складу 

конкурсної 

комісії 

апарату обласної 

ради 

конкурсного 

відбору 

Неналежне 

виконання 

посадових 

обов’язків при 

здійсненні 

судового 

супроводу, де 

обласна рада та її 

посадові особи 

виступають 

позивачем, 

відповідачем, 

третьою особою в 

усіх судових 

органах будь-якої 

ланки з усіма 

правами, які 

надаються 

Висока Забезпечення 

належного 

супроводу 

судових справ, 

підтримання 

документів в 

належному стані 

Відділ з 

юридичного 

забезпечення та 

кадрової роботи 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

Постійно Компетентність, 

порядність, 

професіоналізм 

посадових осіб 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

Здійснення 

належного 

судового 

супроводу  



законом 

позивачу, 

відповідачу, 

третій особі 

При здійсненні 

закупівлі 

поліграфічної 

продукції для 

проведення 

інформаційно-

промоційної 

кампанії в межах 

реалізації 

обласної 

програми 

«Бюджет участі 

Полтавської 

області на 2017 – 

2020 роки» 

виникає 

ймовірність 

безпосереднього 

впливу на процес 

закупівлі 

поліграфічної 

продукції, 

враховуючи зміну 

цінової політики 

Низька Забезпечення 

контролю за 

процесом закупки 

Відділ 

інвестиційної 

діяльності та 

проектного 

менеджменту 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

2017 – 2018 роки Не потрібно Прозорість та 

відкритість 

проведення 

процесу закупівлі 

При здійсненні 

придбання 

програмного 

продукту для 

електронного 

Низька Забезпечення 

контролю за 

процесом закупки 

Відділ 

інвестиційної 

діяльності та 

проектного 

менеджменту 

2017 – 2018 роки Не потрібно Прозорість та 

відкритість 

проведення 

процесу 

придбання 



голосування в 

межах реалізації 

обласної 

програми 

«Бюджет участі 

Полтавської 

області на               

2017-2020 роки» 

виникає 

можливість 

безпосереднього 

впливу на процес 

закупівлі 

програмного 

продукту для 

електронного 

голосування 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

При наданні 

грошової 

допомоги виникає 

можливість 

маніпуляції 

конкретними 

особами, які 

мають статус 

«мало 

захищених» та 

претендують на 

отримання 

грошової 

допомоги 

Висока Максимально 

обмежити 

безпосереднє 

спілкування 

працівників 

виконавчого 

апарату з 

претендентами на 

одержання 

матеріальної 

допомоги, 

шляхом введення 

електронної 

форми передачі 

документів 

відповідальній  

Відділ 

фінансового та 

господарського 

забезпечення 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

2018 – 2019 роки Не потрібно Уникнення 

можливості 

виникнення 

корупційного 

ризику 



 

посадовій особі 

 

 

 

Консультант – уповноважена особа з 

питань запобігання та виявлення корупції 

відділу з юридичного забезпечення та  

кадрової роботи виконавчого апарату  

обласної ради  І.О. Шаповалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 4 

до звіту за результатами 

оцінки корупційних ризиків 

у діяльності Полтавської обласної ради 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦЯ 

оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 

в управлінні майном обласної ради 

 
Корупційний 

ризик 
Пріоритетність 

корупційного 

ризику 

(низька/середня/ 

висока) 

Заходи щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Особа (особи), 

відповідальна (і) 

за виконання 

заходу 

Строк 

виконання 

заходів щодо 

усунення 

корупційного 

ризику 

Ресурси для 

впровадження 

заходів 

Очікувані 

результати 

При наданні та 

погодженні 

надання в оренду 

комунального 

майна виникає 

можливість 

маніпуляції 

суб’єктами, 

зацікавленими в 

отриманні у 

Низька Максимально 

обмежити 

безпосередній 

контакт 

потенційних 

орендарів з 

членами 

конкурсної 

комісії 

Управління 

майном обласної 

ради 

2017 – 2018 роки Не потрібно Максимальне 

зниження 

ймовірності 

надання 

пропозиції 

отримання 

неправомірної 

вигоди 



користування 

майна 
Великий обсяг 

документів, що 

подаються на 

розгляд при 

списанні майна з 

балансів суб’єктів 

спільної 

власності 

територіальних 

громад області 

Низька Додатковий 

контроль з боку 

керівництва на 

етапі перевірки 

документів 

Управління 

майном обласної 

ради 

Постійно Не потрібно Виключення 

ймовірності 

надання 

пропозиції 

отримання 

неправомірної 

вигоди 

Покладання 

широкого кола 

обов’язків та 

уповноваження 

на прийняття 

рішень з 

визначення 

контрагентів у 

сфері закупівель 

за бюджетні 

кошти на одну 

особу – 

уповноваженого з 

питань публічних 

закупівель 

Низька Ретельна 

перевірка 

прийнятих 

рішень про 

укладення 

договорів про 

закупівлю в 

контексті 

аргументації 

Управління 

майном обласної 

ради 

Постійно Не потрібно Виключення 

ймовірності 

прийняття рішень 

щодо яких існує 

особиста 

зацікавленість 

Повноваження 

щодо запобігання 

та виявлення 

корупції 

покладено на 

працівника 

Низька Мінімізація 

впливу на 

діяльність 

уповноваженої 

особи з питань 

запобігання та 

Управління 

майном 

обласної ради 

2017 – 2018 роки Не потрібно Забезпечення 

об’єктивності 

прийняття рішень 

в діяльності 

уповноваженої 

особи з питань 



органу, в якому 

передбачено 

здійснювати 

вказані заходи 

виявлення 

корупції в 

управлінні 

майном обласної 

ради 

запобігання та 

виявлення 

корупції в 

управлінні 

майном обласної 

ради 

Велика кількість 

підприємств, 

установ, 

організацій, що 

знаходяться у 

спільній 

власності 

територіальних 

громад області, а 

також надмірна 

динамічність 

законодавства, 

зумовлюють 

завантаженість у 

даній сфері 

управлінської 

діяльності 

Низька Раціональний 

розподіл завдань 

між 

працівниками 

управління для 

збалансованого їх 

виконання 

Управління 

майном 

обласної ради 

2018 – 2020 роки Не потрібно Забезпечення 

швидкого 

розгляду 

матеріалів, 

поданих на 

затвердження та 

виключення 

можливості 

надання 

пропозицій щодо 

отримання 

неправомірної 

вигоди 

 

 

 

Консультант – уповноважена особа з 

питань запобігання та виявлення корупції 

відділу з юридичного забезпечення та  

кадрової роботи виконавчого апарату  

обласної ради  І.О. Шаповалова 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                             ПОГОДЖЕНО 

Рішення другого пленарного                                         Рішення НАЗК 

засідання вісімнадцятої сесії                                          ___ _______ 2017 № ___ 

обласної ради сьомого скликання 

22 грудня 2017 № 592 

 

 

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА 

Полтавської обласної ради на 2017 – 2020 роки 

 

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної 

стратегії та державної антикорупційної програми 

 

Антикорупційна програма Полтавської обласної ради на  

2017 – 2020 роки розроблена відповідно до вимог законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», рішення Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 28.12.2016 № 1718/29848 «Про затвердження 

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», 

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 

№ 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки 

антикорупційних програм органів влади» та інших нормативно-правових актів 

антикорупційного спрямування. 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та 

іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і 

несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. 

Обласна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, у межах повноважень, 

визначених Конституцією України, цим та іншими законами, а також 

повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. 

Антикорупційна програма підготовлена для запровадження ефективної 

системи створення в обласній раді належних умов і запровадження дієвих 

заходів та механізмів, спрямованих на виявлення та усунення корупційних 

ризиків, дотримання вимог фінансового контролю, вимог законодавства про 

конфлікт інтересів та запобігання корупції в цілому. 

Основними завданнями Антикорупційної програми є: 

1) виявлення, визначення та опис корупційних ризиків, аналіз 

зовнішнього та внутрішнього середовища обласної ради та надання пропозицій 

щодо усунення виявлених корупційних ризиків; 

2) забезпечення дотримання вимог законодавства щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді; 

3) підвищення рівня обізнаності серед посадових осіб, депутатів 

обласної ради щодо антикорупційного законодавства, шляхом проведення 



відповідних навчань та висвітлення відповідної інформації на офіційному веб-

сайті обласної ради; 

4) проведення моніторингу ефективності реалізації в обласній раді 

антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду  

Антикорупційної програми Полтавської обласної ради. 

Тому, засадами загальної відомчої політики щодо запобігання, протидії та 

виявлення корупції у Полтавській обласній раді є: 

1) забезпечення інформування депутатів обласної ради щодо 

процедури оформлення електронного цифрового підпису для заповнення 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; 

2) надання методичної та консультаційної допомоги в заповненні 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування працівниками виконавчого апарату, депутатам обласної ради, 

посадовим особам управління майном обласної ради; 

3) здійснення контролю за фактом подання декларацій осіб 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

посадовими особами органу місцевого самоврядування; 

4) невідкладне інформування в установленому порядку керівника про 

факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень 

посадовими особами виконавчого апарату, управління майном обласної ради та 

депутатами обласної ради, а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції; 

5) взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції 

державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції 

(органами прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного 

бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції); 

6) організація та проведення з посадовими особами роз’яснювальної та 

методичної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції; 

7) ідентифікація, оцінка корупційних ризиків, розробка робочого плану 

оцінки корупційних ризиків, розробка заходів з усунення корупційних ризиків; 

8) забезпечення належного функціонування механізму інформаційного 

зв’язку з громадянами з питань діяльності виконавчого апарату обласної ради 

щодо запобігання та протидії корупції («телефон довіри», «правова 

консультація» тощо); 

9) забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради 

(проектів рішень, рішень, протоколів засідань постійних комісій та сесій 

обласної ради, звітів про діяльність обласної ради тощо), крім інформації, 

обмеження доступу до якої заборонено законом; 

10) проведення експертизи проектів нормативно-правових актів 

обласної ради, організаційно-розпорядчих документів, які самостійно чи у 

поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних 

правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією; 



11) проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо 

відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком; 

12) проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про 

очищення влади»; 

13) своєчасне реагування на факти порушення працівниками 

виконавчого апарату, посадовими особами управління майном обласної ради 

етики поведінки, вчинення інших правопорушень; 

14) забезпечення організації навчання посадових осіб виконавчого 

апарату обласної ради та управління майном обласної ради з питань протидії 

корупції; 

15) направлення на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування для вивчення норм та положень антикорупційного 

законодавства; 

16) здійснення заходів з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування серед працівників виконавчого апарату обласної 

ради, депутатів обласної ради; 

17) дотримання норм рекомендацій з питань запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді, ухвалених під 

час засідання комісії з питань регламенту, депутатської діяльності, 

інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників 

АТО від 07 червня 2017 року; 

18) інші заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, згідно 

із законодавством. 

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної ради. 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, 

відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

 

Корупційний ризик – ймовірність того, що відбудеться подія корупційного 

правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення 

органом влади визначених цілей та завдань. 

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є 

виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі органу місцевого 

самоврядування, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм 

сприяють. 

Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

28.12.2016 № 1718/29848 «Про затвердження Методології оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади», розпорядження голови 

Полтавської обласної ради від 19.06.2017 року № 105 «Про проведення оцінки 

корупційних ризиків в Полтавській обласній раді» було проведено оцінку 

корупційних ризиків та затверджено Робочий план оцінки корупційних ризиків 

у Полтавській обласній раді. 



Відповідальними особами було здійснено всі заходи, які були передбачені 

Робочим планом оцінки корупційних ризиків, а саме: 

1) визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків; 

2) проаналізовано джерела інформації для проведення оцінки 

корупційних ризиків; 

3) визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків; 

4) визначено строки проведення оцінки корупційних ризиків по 

кожному із об’єктів. 

Усунення відповідних корупційних ризиків у діяльності Полтавської 

обласної ради сприятиме дотриманню вимог чинного антикорупційного 

законодавства України, а також підвищенню авторитету до органу місцевого 

самоврядування. 

 

ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

 

1. Проведення тренінгів, навчань, семінарів серед посадових осіб 

виконавчого апарату обласної ради у Полтавській обласній раді з питань 

дотримання Закону України «Про запобігання корупції». 

2. Організація навчання та підвищення кваліфікації з питань 

запобігання корупції серед посадових осіб в Полтавському обласному центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та 

організацій. 

3. Участь у проведенні короткострокових тематичних семінарах з 

питань запобігання та протидії корупції. 

4. Направлення на навчання щодо дотримання норм антикорупційного 

законодавства посадових осіб обласної ради, які здійснюють організацію та 

контроль за дотриманням вимог антикорупційного законодавства України. 

5. Організація направлення на навчання посадових осіб Полтавської 

обласної ради I-VII категорій посад до Національної академії державного 

управління при Президентові України у вересні – грудні 2017 року з питань 

протидії корупції. 

6. Участь у семінарах, тренінгах, нарадах з роз’яснення 

антикорупційного законодавства, які проводяться Національним агентством з 

питань запобігання корупції. 

 

ІV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 

перегляду Антикорупційної програми на 2017 – 2020 роки 

 

Виконання Антикорупційної програми надасть змогу здійснити наступні 

заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема: 

- забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної 

політики; 



- вжиття невідкладних заходів щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у разі його виникнення в діяльності посадових осіб, 

депутатів обласної ради; 

- дотримання правил етичної поведінки, відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції»; 

- дотримання вимог фінансового контролю посадовими особами 

виконавчого апарату обласної ради, депутатами обласної ради; 

- запровадження дієвих антикорупційних заходів у діяльності 

обласної ради; 

- підвищення рівня довіри населення до органу місцевого 

самоврядування. 

Моніторинг та перегляд, запроваджених Антикорупційною програмою 

заходів щодо запобігання корупції, а також здійснення контролю за їх 

виконанням здійснює уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції відділу з юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого 

апарату обласної ради. 

Антикорупційна програма переглядається у разі ідентифікації нових 

корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним 

агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо удосконалення 

положень програми. 

 

 

 


