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І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції 

у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання 

антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми 
 

Антикорупційна програма Миколаївської обласної держаної адміністрації 

на 2019-2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до вимог      

статей   2 та 25 Закону України ,,Про місцеві державні адміністрації”, статті 19 

Закону України ,,Про запобігання корупції”, з дотриманням вимог 

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з урахуванням 

Методичних  рекомендацій  щодо  підготовки  антикорупційних програм 

органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31.  
Метою Програми є:  
впровадження комплексної системи заходів щодо запобігання та протидії 

корупції в Миколаївській обласній державній адміністрації (далі – 
облдержадміністрація);  

планування та координація діяльності облдержадміністрації в процесі 
реалізації антикорупційної реформи;  

здійснення правових, соціально-економічних, організаційно-
управлінських і практичних заходів, спрямованих на ефективне запобігання 
корупції.  

Основними завданнями Програми є:  
визначення засад загальної відомчої політики щодо забезпечення та 

протидії корупції в облдержадміністрації, заходів з їх реалізації, а також 

виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;  
проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 

облдержадміністрації, визначення причин, що їх породжують, та умов, що їм 
сприяють; 
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визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, 
відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів;  

забезпечення підвищення рівня правової обізнаності державних 
службовців шляхом проведення відповідних заходів навчального 
спрямування;  

здійснення моніторингу ефективності реалізації в облдержадміністрації 
антикорупційних заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду 
Програми;  

визначення інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним та 
пов`язаним з корупцією правопорушенням.  

Миколаївська обласна державна адміністрація є місцевим органом 
виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. У межах 
своїх повноважень вона здійснює виконавчу владу на території області, а 
також реалізує повноваження, делеговані їй Миколаївською обласною радою. 

Загальна відомча політика облдержадміністрації щодо запобігання та 

протидії корупції полягає у запровадженні ефективної внутрішньої системи 

запобігання корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики, 

підвищенні рівня професійної компетентності та правосвідомості державних 

службовців облдержадміністрації, вжитті заходів щодо виявлення конфлікту 

інтересів та його усунення, здійсненні контролю за дотриманням вимог 

законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявленні 

сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності 

облдержадміністрації, забезпеченні неухильного виконання державними 

службовцями облдержадміністрації антикорупційного законодавства, у тому 

числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційно-

розпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних ризиків 

та відповідності чинному законодавству, виявленні ризиків, які негативно 

впливають на виконання загальних та спеціальних функцій і завдань 

облдержадміністрації, забезпеченні своєчасного подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.  
Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та 

протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації викладені у таблиці 
(додаток 1). 

 

ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності органу влади, 

причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють 

 

Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації від 06 березня 

2019 року № 62-р «Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Миколаївської обласній державній адміністрації” створено комісію 

з оцінки корупційних ризиків у діяльності Миколаївської обласної державної 

адміністрації, затверджено її склад та Положення. Розпорядження було 

розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації. 
Відповідно до цього розпорядження, до 22 березня 2019 року 

проводилась оцінка корупційних ризиків в апараті та структурних підрозділах 
облдержадміністрації. 
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До складу комісії включено представників юридичного відділу, відділу 

комп’ютерного та господарського забезпечення, відділу управління 
персоналом, відділу діловодства, відділу роботи із зверненнями громадян, 
відділу фінансового забезпечення та головного спеціаліста, на якого 

покладено обов`язки з питань внутрішнього аудиту апарату 
облдержадміністрації, а також представників структурних підрозділів 

облдержадміністрації.  
Всього до складу комісії увійшло 25 представників підрозділів апарату 

облдержадміністрації та структурних підрозділів облдержадміністрації.  
Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до  

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848.  
За  результатами  оцінки  корупційних  ризиків  у  діяльності  обласної 

державної адміністрації складено звіт, затверджений виконувачем обов’язків 

голови облдержадміністрації (далі – звіт), що додається. 

Звіт включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності 

обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків та можливі 

наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов`язаного з 

корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня 

виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх 

виконання, строки та необхідні ресурси). 

 

ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, 

відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси 
 

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності 

облдержадміністрації запропоновано пропозиції щодо заходів із усунення 

корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов 

виникнення корупційних ризиків. Пропозиції щодо заходів із усунення 

виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки 

та необхідні ресурси наведено у таблиці. 
 
 

IV. Навчання та заходи з поширення інформації 

щодо програм антикорупційного спрямування 

 

З метою забезпечення поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування уповноважені особи з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату облдержадміністрації та її структурних 

підрозділів відповідно до завдань, визначених пунктом 4 Типового 

положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 04 вересня 2013 року № 706, надає методичну та консультаційну 

допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства, 
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проводить організаційну та роз'яснювальну роботу із запобігання, виявлення і 

протидії корупції. 

Також уповноваженими особами з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів 

надається допомога в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов'язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом здійснення 

особистих консультацій та проведення обговорень (нарад, семінарів), у разі 

необхідності. 

Детальна інформація щодо Антикорупційної програми та інформація 

щодо її виконання розміщується на вебсайті облдержадміністрації. 

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 січня 2019 року 

№ 17-р ,,Про організацію навчання в Миколаївському обласному центрі 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і 

організацій на 2019 рік” затверджено план-графік підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в 

Миколаївському обласному центрі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування,  державних підприємств, установ і організацій на 2019 рік, в 

якому передбачено проведення навчальних заходів з антикорупційної 

тематики за професійними програмами, програмами тематичних 

короткострокових семінарів, тематичні заняття в рамках постійно діючих 

семінарів. 
Перелік заходів, категорії слухачів, форми проведення, обсяг 

навчальних годин з антикорупційної тематики наведено у додатку 2. 
Миколаївським обласним центром перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування,  державних підприємств, установ і організацій планується 
залучити до проведення занять таких викладачів: Каплій Олену 
Володимирівну – кандидата юридичних наук, доцента кафедри 
загальнотеоретичної, конституційної та цивілістичної юриспруденції 
Миколаївського інституту права Національного університету «Одеська 
юридична академія»; Жовнірчика Сергія Васильовича – старшого 
оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань Головного 
управління Національної поліції в Миколаївській області, підполковника 
поліції. 

Питання на знання антикорупційного законодавства України включено 
до тестів вхідного та вихідного контролю знань слухачів. 

 

V. Процедури щодо моніторингу, 

оцінки виконання та періодичного перегляду програм 

 
Координація та контроль виконання Програми здійснюється головою 

обласної державної адміністрації.  
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1. Поточний моніторинг виконання Програми здійснюється 

уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації. 

2.   Відповідальні виконавці заходів Антикорупційної програми надають 

інформацію про стан її виконання уповноваженій особі з питань запобігання 

та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щокварталу до 05 числа 

місяця, що настає за звітним періодом.  
3. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

апарату облдержадміністрації:  
здійснює аналіз статистичних даних у сфері протидії корупції; 
забезпечує узагальнення наданих виконавцями Програми інформації; 
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, надає 

узагальнену інформацію голові облдержадміністрації про стан виконання 
Програми.  

4. Комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності Миколаївської 
обласної державної адміністрації, відповідно до покладених на неї завдань: 

координує виконання антикорупційної програми Миколаївської 
облдержадміністрації; 

не рідше ніж один раз на півріччя проводить моніторинг виконання 
антикорупційної програми; 

не рідше ніж один раз на півріччя здійснює оцінку ефективності 
виконання антикорупційної програми з урахуванням своєчасності, повноти 
реалізації закріплених у ній заходів та результатів їх здійснення, шляхом 
визначення впливу результатів вжитих заходів на стан дотримання вимог 
Закону України «Про запобігання корупції»; 

у разі внесення змін до чинного антикорупційного законодавства, 
встановлення за результатами оцінки виконання неефективності 
передбачених програмою заходів, ідентифікації нових ризиків, після 
затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, 
надходження пропозицій від Національного агентства з питань запобігання 
корупції готує пропозиції щодо здійснення в установленому порядку 
коригування антикорупційної програми. 

5. Зміни до Антикорупційної програми затверджуються 
розпорядженням голови обласної державної адміністрації. 

 
 
 

VI. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним 

та пов`язаним з корупцією правопорушенням 
 

 
З метою отримання інформації про корупційні або пов`язані з корупцією 

правопорушення на офіційному сайті облдержадміністрації в рубриці 
,,Запобігання проявам корупції” розміщена адреса електронної пошти, на яку 

можна направити цю інформацію, та телефони уповноваженої особи для 
повідомлень.  

Також в облдержадміністрації діє цілодобова безкоштовна ,,гаряча” 

лінія комунальної бюджетної установи ,,Обласний контактний центр” 
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Миколаївської обласної ради, номер телефону якої розміщено на головній 
сторінці сайту облдержадміністрації.  

В області налагоджено роботу ,,гарячої” телефонної лінії, телефону 

,,довіри”, постійно діючих прямих телефонних ліній. Номери вищезазначених 

телефонів розміщено на офіційному вебсайті облдержадміністрації у 

підрубриці ,,Звернення громадян” рубрики «Обласна державна адміністрація». 
Облдержадміністрацією систематично ведеться робота щодо висвітлення 

в ефірі місцевих теле- та радіокомпаній, відео- та аудіороликів соціальної 

реклами антикорупційного спрямування, інформації про роботу державних 
органів у сфері запобігання корупції, виконання програм антикорупційного 

спрямування. 
 

 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання корупції  апарату  

облдержадміністрації                                                    Володимир ІВАНОВСЬКИЙ 


