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ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 0 3 » 0 4 . 2 0 1 9 ________ № 3 5 5 / 0 —19
м. Краматорськ

Про затвердження Антикорупційної програми 
Донецької обласної державної адміністрації, 
обласної військово-цивільної адміністрації 
на 2019-2020 роки

Керуючись статтею 19 Закону України «Про запобігання корупції», 
статтями 2, 6, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
статтями 1, 3 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації», 
Порядком підготовки, подання антикорупційних програм на погодження до 
Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх 
погодження, затвердженим рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, та з метою 
запобігання та мінімізації корупційних та пов’язаних з корупцією 
правопорушень в облдержадміністрації та її структурних підрозділах:

1. Затвердити Антикорупційну програму Донецької обласної державної 
адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки 
(далі —  Антикорупційна програма), що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, 
відповідальним за виконання заходів Антикорупційної програми, надавати 
управлінню взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення 
корупції облдержадміністрації щокварталу до 01 числа місяця, наступного за 
звітнім періодом, інформацію про виконання заходів Антикорупційної 
програми для подальшого узагальнення та проведення моніторингу результатів 
впровадження заходів, передбачених Антикоругіційною програмою.

3. Управлінню взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації (Ставицький):

1) направити Антикорупційну програму на погодження до Національного 
агентства з питань запобігання корупції у встановленому чинним 
законодавством порядку;
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2) здійснювати узагальнення звітів, наданих виконавцями 
Антикорупційної програми та щокварталу до 15 числа місяця, наступного за 
звітним періодом, протягом 2019-2020 років, 15 січня 2021 року надавати 
Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про стан 
виконання Антикорупційної програми.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня погодження 
Антикорупційної програми з Національним агентством з питань запобігання 
корупції.

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення 
корупції облдержадміністрації, контізащгзшшщаю за собою.

Голова облдержадміністрації, 
керівник обласної військово -
цивільної адміністрації ^  І О.І. Куць



ПОГОДЖЕНО
Рішення Національного агентства 
з питань запобігання корупції 

№

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОІ

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, 
ОБЛАСНОЇ ВІИСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОІ АДМІНІСТРАЦІЇ

НА 2019-2020 РОКИ

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та 
протидії корупції, заходи з її реалізації та заходи з виконання 

антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Антикорупційну програму Донецької обласної державної 
адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації на 2019-2020 роки 
(далі - Антикорупційна програма) розроблено на виконання статті 19 Закону 
України «Про запобігання корупції» (далі -  Закон), Порядку підготовки, 
подання антикорупційних програм на погодження до Національного 
агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, 
затвердженого рішенням Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 08 грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 22 січня 2018 року за № 87/31539, 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 в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, з урахуванням 
Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм 
органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (із змінами).

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна 
адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи 
органів виконавчої влади, та відповідно до Закону України «Про військово- 
цивільну адміністрацію» та Указу Президента України від 05 березня 
2015 року № 123/2015 «Про утворення військово-цивільних адміністрацій» 
набула статусу обласної військово-цивільної адміністрації.

Донецька обласна державна адміністрація, обласна військово-цивільна 
адміністрація (далі -облдержадміністрація) в межах своїх повноважень, 
здійснює виконавчу владу на території Донецької області, а також здійснює 
деякі повноваження Донецької обласної ради. У своїй діяльності 
облдержадміністрація керується Конституцією України, законами України 
«Про місцеві державні адміністрації», «Про військово-цивільні
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адміністрації», іншими законами України, Постановами Верховної Ради 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших 
органів виконавчої влади вищого рівня.

Відомча антикорупційна політика облдержадміністрації ґрунтується 
на засадах:

законності;
доброчесності державних службовців облдержадміністрації; 
формування негативного ставлення до корупції серед працівників 

облдержадміністрації;
прозорості та відкритості діяльності облдержадміністрації; 
доступності (шляхом подання пропозицій до проекту антикорупційної 

програми, участі у роботі комісії з оцінки корупційних ризиків); 
об’єктивності та неупередженості; 
галузевої належності та всеохопленості; 
ефективності та законності використання бюджетних коштів; 
дотриманні прав і свобод людини і громадянина.
Засади загальної відомчої антикорупційної політики 

облдержадміністрації полягають у створенні ефективного механізму 
запобігання корупції та конфлікту інтересів в облдержадміністрації, 
виявленні корупційних ризиків, що можуть виникнути в службовій 
діяльності посадових осіб, та забезпеченні своєчасного усунення умов та 
причин виникнення цих ризиків, належного виконання посадовими 
особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні 
підрозділи, посадовими інструкціями, та щодо відповідності прийнятих 
рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів.

Крім того, загальна відомча антикорупційна політика 
облдержадміністрації включає підвищення рівня професійної 
компетентності та правосвідомості державних службовців 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів, здійснення контролю за 
дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів 
в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, забезпечення 
неухильного виконання державними службовцями облдержадміністрації та 
її структурних підрозділів антикорупційного законодавства, у тому числі 
шляхом опрацювання проектів нормативно-правових та організаційно- 
розпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних 
ризиків та відповідності законодавству, запровадження ефективної 
внутрішньої системи запобігання корупції в рамках реалізації державної 
антикорупційної політики, врахування рекомендацій та роз’яснень 
Національного агентства з питань запобігання корупції, розробці, 
моніторингу та виконанні Антикорупційної програми.

Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання 
та виявлення корупції у сфері діяльності облдержадміністрації 
у 2019-2020 роках є:



з
проведення серед посадових осіб апарату облдержадміністрації та її 

структурних підрозділів організаційної та роз’яснювальної роботи із 
запобігання, виявлення і протидії корупції;

вжиття заходів, направлених на виявлення конфлікту інтересів та 
його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог 
законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення 
корупційних ризиків, сприятливих для вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень у діяльності посадових і службових 
осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів, на підприємствах, в 
установах і організаціях, що належать до сфери управління 
облдержадміністрації;

аналіз стану запобігання та протидії корупції в облдержадміністрації; 
прийняття участі у проведенні службових розслідувань в апараті та 

структурних підрозділах облдержадміністрації з метою виявлення причин 
та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення або невиконання умов антикорупційного законодавства, 
повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції;

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і 
завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, 
проведення їх оцінки та вжиття заходів щодо їх усунення;

затвердження Антикорупційної програми облдержадміністрації та її 
направлення на погодження до Національного агентства з питань 
запобігання корупції;

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання 
принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на 
офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації щодо діяльності 
облдержадміністрації;

забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів 
нормативно-правових актів облдержадміністрації;

забезпечення контролю за своєчасним поданням посадовими особами 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів електронних декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування;

залучення громадськості до розробки антикорупційної програми; 
контроль за дотриманням правил етичної поведінки працівниками 

облдержадміністрації;
моніторинг та контроль за своєчасним внесенням повідомлень 

працівниками облдержадміністрації про суттєві зміни в майновому стані;
надання методичної та консультативної допомоги працівникам 

облдержадміністрації з питань дотримання антикорупційного 
законодавства;

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які повідомляють 
про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
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правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних або 
пов’язаних з корупцією правопорушень, співпраці з викривачами;

інші заходи, визначені Законом України «Про запобігання корупції».
Метою Антикорупційної програми є впровадження ефективної 

системи запобігання та виявлення корупції в облдержадміністрації та її 
структурних підрозділах, вжиття заходів, спрямованих на створення 
додаткових запобіжників вчиненню корупційних і пов’язаних із корупцією 
правопорушень працівниками облдержадміністрації, збільшення рівня 
довіри населення до облдержадміністрації, забезпечення доброчесності 
працівників облдержадміністрації.

У свою чергу заходи з реалізації Антикорупційної стратегії, а також 
заходи із виконання державної програми будуть включені до 
Антикорупційної програми облдержадміністрації після їх прийняття в 
установленому законом порядку.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності 
облдержадміністрації, заходи щодо усунення (зменшення) 
виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх 

виконання, строки та необхідні ресурси

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, зареєстрованим 
в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, 
Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм 
органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31 (із змінами) та 
розпоряджень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації від 24 січня 2019 року № 66/5-19 «Про проведення 
оцінки корупційних ризиків в облдержадміністрації на 2019-2020 роки», 
19 лютого 2019 року № 159/5-19 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків 
у діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів 
на 2019-2020 роки» оцінка корупційних ризиків у діяльності 
облдержадміністрації проводилася комісією з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів (далі -  
комісія).

В облдержадміністрації оцінка корупційних ризиків проведена з 
урахуванням усього обсягу виконуваних функцій та завдань, що можуть 
поставати перед облдержадміністрацією, враховуючи її місцезнаходження, 
демографічні показники, проведення антитерористичної операції та операції 
Об’єднаних сил на території Донецької області.

Поетапно, з дотриманням усіх термінів, комісією були виконані всі 
заплановані робочим планом заходи з проведення оцінки корупційних 
ризиків: визначено об’єкти оцінки корупційних ризиків, джерела інформації
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для проведення оцінки корупційних ризиків, методи та способи оцінки 
корупційних ризиків, визначено осіб, відповідальних за проведення оцінки 
корупційних ризиків та строки виконання.

Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалася за 
критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків 
та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, 
пов’язаного з корупцією.

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
облдержадміністрації затверджено Звіт (додаток 1), який включає опис 
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, 
чинники корупційних ризиків, 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).

На підставі проведеного аналізу виконання антикорупційної 
програми облдержадміністрації за минулий рік, до оцінених корупційних 
ризиків в діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 
2019-2020 роки було включено деякі ідентифіковані корупційні ризики 
антикорупційної програми минулого року, заходи з усунення (мінімізації) 
яких було виконано, але досі залишаються актуальними.

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування

Підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості 
державних службовців облдержадміністрації, а також підвищення 
ефективності роботи уповноваженого підрозділу з питань запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації є одним з пріоритетів 
Антикорупційної програми.

Відділ запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації організовує консультативну, проводить 
роз’яснювальну роботу з питань запобігання та виявлення корупції серед 
працівників апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів,
райдержадміністрацій, військово-цивільних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування, рад об’єднаних територіальних громад 
Донецької області, забезпечує проведення навчальних та інформаційних 
заходів з метою надання методичної допомоги працівникам
облдержадміністрації та її структурних підрозділів щодо застосування 
антикорупційного законодавства, можливостей повідомлення про корупцію, 
поняття конфлікту інтересів і пов’язаних з ним наслідків, необхідності 
дотримання правил етичної поведінки та виконання вимог
антикорупційного законодавства в частині фінансового контролю, надає
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допомогу при заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, організовує роботу з 
надання інформації про основні положення Закону України «Про
запобігання корупції».

01 лютого 2019 року керівником апарату облдержадміністрації
затверджено План-графік проведення семінарів-тренінгів для працівників 
структурних підрозділів облдержадміністрації з виїздом за їх 
місцезнаходженням працівниками відділу запобігання та виявлення 
корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації на тему «Фінансовий контроль та 
моніторинг способу життя» у 2019 році (додаток 2).

Зокрема, під час проведення зазначених тренінгів передбачено 
обговорення таких тем: заповнення електронних декларацій, вивчення 
рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 11 серпня 2016 року № 3 «Про роз’яснення щодо застосування окремих 
положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів 
фінансового контролю» (із змінами), а також надання допомоги в
заповненні щорічних декларацій.

Також 20 березня 2019 року був проведений навчальний семінар для 
працівників апарату облдержадміністрації на тему «Фінансовий контроль та
моніторинг способу життя».

План-графік проведення тренінгів для працівників апарату 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки 
визначено додатком 3 до Антикорупційної програми.

Зокрема, під час проведення вказаних тренінгів передбачено 
обговорення таких тем: вивчення Методології оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за 
№ 1718/29848 членами комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів облдержадміністрації на 
2019-2020 роки; фінансовий контроль та моніторинг способу життя; 
обмеження щодо суміщення та сумісництва з іншими видами діяльності; 
обмеження щодо одержання подарунка; обмеження щодо припинення 
діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, обмеження спільної роботи близьких осіб; запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів; етичні стандарти поведінки осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб; проведення семінару з 
роз’яснення антикорупційного законодавства серед молоді та учнів старших 
класів закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), 
вищої освіти Донецької області; проведення тестування на обізнаність 
працівників облдержадміністрації та її структурних підрозділів з питань 
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб,
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уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до них осіб.

Згідно з планом-графіком і Державним контрактом про надання 
послуг з підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких 
належать до 1-5 груп оплати праці, і посадових осіб місцевого 
самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах 
місцевого самоврядування, планується участь державних службовців 
облдержадміністрації у тематичних короткострокових семінарах для 
державних службовців категорії “А”, “Б” і “В” та посадових осіб місцевого 
самоврядування з питань запобігання корупції державних службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування в Інституті підвищення 
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління 
при Президентові України згідно з графіком, який буде затверджено та 
надіслано до облдержадміністрації протягом 2019 року.

На підставі договору від 04.03.2019 № 19, укладеного між Донецькою 
обласною державною адміністрацією, обласною військово-цивільною 
адміністрацією та Харківським регіональним інститутом державного 
управління Національної академії державного управління при Президентові 
України про надання послуг, пов’язаних з підвищенням кваліфікації 
державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці, 
посадових осіб місцевого самоврядування ІУ-УІІ категорій посад, за 
бюджетні кошти, працівниками облдержадміністрації планується 
підвищення кваліфікації у 2019 році згідно з планом-графіком, в якому 
зазначено тематику навчальних заходів, зокрема з питання запобігання та 
виявлення корупції.

Також, планується підвищення кваліфікації працівників відділу 
запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації за темою 
«підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та 
виявлення корупції» у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування згідно з 
планом-графіком підвищення кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування на 2019 рік, затвердженого 
Головою Національного агентства України з питань державної служби.

У разі організації Національним агентством з питань запобігання 
корупції семінарів, круглих столів та інших навчальних заходів з питань 
основних положень та вимог антикорупційного законодавства буде 
забезпечено участь працівників відділу запобігання та виявлення корупції 
управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації у таких заходах.
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IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного
перегляду програми

Моніторинг та оцінку виконання антикорупційної програми здійснює 
комісія з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її 
структурних підрозділів на 2019-2020 роки (далі -  комісія), яку утворено 
відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації від 19 лютого 2019 року № 
159/5-19 «Про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки».

Відповідно до Положення про комісію, затвердженого 
вищезазначеним розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації, комісія щокварталу проводить 
моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених 
Антикорупційною програмою на відповідний рік, під час якого здійснює 
оцінку її ефективності, готує Звіт за результатами такого моніторингу.

Оцінка результатів виконання заходів проводиться комісією 
відповідно до визначених критеріїв, що повинні включати: своєчасність 
виконання заходів, повноту їх виконання, оцінки стану досягнення мети.

Для здійснення відповідних заходів комісія має право залучати інших 
працівників структурних підрозділів облдержадміністрації (за згодою їх 
керівників), які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для 
здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності 
облдержадміністрації.

Для здійснення належної та точної оцінки результатів виконання 
заходів, передбачених Антикорупційною програмою, особи, відповідальні 
за виконання заходів, щокварталу до 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня 
2019-2020 років та 01 січня 2020-2021 років подають до відділу запобігання 
та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, 
запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (секретарю комісії) 
інформацію про стан виконання заходів, визначених антикорупційною 
програмою.

Секретар комісії за результатами аналізу звітності подає узагальнену 
інформацію на засідання комісії, що проходить не рідше, ніж один раз на 
квартал та у термін до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня 2019-2020 років та 
15 січня 2020-2021 років інформує Національне агентство з питань 
запобігання корупції про стан виконання Антикорупційної програми.

У період між засіданнями комісії безпосередня організація роботи з 
виконання Антикорупційної програми та формування пропозицій щодо її 
перегляду покладається на відділ запобігання та виявлення корупції 
управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації, контроль за виконанням 
Антикорупційної програми —  на голову облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної адміністрації.



9

Антикорупційна програма переглядається комісією у разі 
ідентифікації нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, 
виявлення недостатньо ефективних заходів, передбачених 
Антикорупційною програмою, за результатами проведення щорічної оцінки 
корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та її структурних 
підрозділів, протягом 30-ти календарних днів після надходження від 
Національного агентства з питань запобігання корупції обов’язкових для 
розгляду пропозицій до Антикорупційної програми, протягом 30-ти 
календарних днів після затвердження Антикорупційної стратегії і державної 
антикорупційної програми, а також може переглядатися щоквартально за 
результатами проведеного моніторингу та оцінки її виконання.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом видання 
відповідного розпорядження голови облдержадміністрації та інформування 
Національного агентства з питань запобігання корупції відповідним листом 
із наданням завіреної копії розпорядчого документа про внесення змін до 
Антикорупційної програми.

Антикорупційну програму Донецької обласної державної 
адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації 
на 2019-2020 роки підготовлено управлінням взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Начальник управління взаємодії 
з правоохоронними органами, 
запобігання та виявлення 
корупції облдержадміністрації 
____________________ 2019 року



Додаток 2
до Звіту за результатами оцінки корупшйних 
ризиків у діяльності Донецької обласної 
державної адміністрації, обласної військово- 
цивільної адм іністрації на 2019-2020 роки 

(розділ 11)

Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (зменш )

Корупційний ризик

Пріори
тетність
сорупційн

ого
ризику

(низька/
середня/
висока)

Заходи щ одо усунення  
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна (і) за 
виконання заходу

С трок  
виконання  

заходу шодо 
усунення  

корупційного 
ризику

Ресурси для  
впровадж ення  

заходів

Очікуваний результат

1. 1 .Недостатня 
врегульованість процедури 

виявлення конфлікту 
інтересів у членів конкурсної 

комісії з проведення 
конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної 
служби в апараті 

облдержадміністрації та 
конкурсної комісії 3 

проведення конкурсу на 
зайняття вакантних посад 

держ авної служби керівника 
апарату 

облдерж адміністрації та 
керівників структурних 

підрозділів 
облдерж адміністрації із 

статусом юридичних осіб 
публічного права (далі —  

конкурсні комісії).

Середня

1.

1. П ровести роз’яснювальну роботу 
з членами конкурсних комісій з 

питань дотримання вимог 
антикорупційного законодавства, 
зокрем а запобігання виникнення 

конфлікту інтересів.
2.Забезпечити ознайомлення членів 

конкурсних комісій під підпис 3 
переліком вимог, заборон та 

обм еж ень стосовно державних 
служ бовців, встановлених 

Законом  України “Про 
запобігання корупц ії” .

3.Вживати заходів щодо запобігання 
залученню  кандидатів на зайняття 

посад (осіб, які вже працюють в 
установі), до будь-яких заходів з 

організації чи проведення конкурсу 
4. Попередити членів конкурсних 
комісій про те, що член конкурсної 

комісії, який одночасно €

1,2,3,4,5,6,7. 
Огданська Т.М . 

(управління кадрового 
забезпечення та з питань 

нагород апарату 
о б л  держадм іністраці і), 
керівники структурних 

підрозділів 
обл держадм і н істраці і;

8. Ставицький О.М . 
(управління взаємодії з 

правоохоронними 
органами, запобігання та 

виявлення корупції 
облдержадміністрації).

1 .Щ окварталу.

2. Липень, 
жовтень 2019-

2020 років.

3 .Протягом 
2019-2020

років.

4. Протягом 
2019-2020

років.

5. Протягом 
2019-2020

років.

6. Постійно 
протягом 
2019-2020

П отребує 
залучення 

представників 
громадськості, або 

держ авних 
служ бовців з інших 
органів державної 

влади, або 
представників 

виборного органу 
первинної 

профспілкової 
організації, 

експертів до 
складів к о н к у р е н т  

комісій в апараті 
обл держ адм  іністрг 

ції та її  
структурних 
підрозділах.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики виникнення конфлікту 
інтересів під час проведення 
конкурсів на зайняття посад 

державної служби категорій “Б” та 
“В” в апараті облдержадміністрації та 

її структурних підрозділах.

і



2 .М ож ливість впливу членів 
конкурсних комісій на

результати  другого етапу 
конкурсу (шляхом 

переконання інших членів) 
на прийняття того чи іншого 
ріш ення, зокрема у зв ’язку з 
особистою  зацікавленістю.

3 .М ож ливість впливу з боку 
членів конкурсної комісії на

результати  другого етапу 
конкурсу на зайняття посад 
держ авно ї служби категорії 
“ Б” , шляхом попереднього 

ознайом лення кандидатів на 
посаду з обраним варіантом 

ситуаційного завдання.
4. Н едоброчесність членів 

конкурсних комісій.

кандидатом на зайняття посади, 
зобов’язаний повідомити про це на 

першому засіданні конкурсної комісії 
після подання докум ентів для участі 
в конкурсі та не приймати участь у 

конкурсі на цю посаду.
5. Не надавати кандидату на посаду, 
який одночасно є членом конкурсної 

комісії, доступ до інформації про 
ситуаційні завдання, які будуть 
розв’язуватися кандидатами на 

посаду, а у разі отримання 
кандидатами тако ї інформації 
здійснити зам іну ситуаційних 

завдань.
6. О бов’язкове відображення у 
документації за  результатами 
проведення конкурсу мотивів 

(обґрунтування) прийнятого рішення. 
7. Забезпечити залучення в 

установленому чинним 
законодавством порядку до складу 
конкурсних комісій представників 

громадських о б ’єднань, або 
державних служ бовців з інших 

органів держ авної влади, або 
представників виборного органу 

первинної проф спілкової організації, 
експертів, тощо.

8. Запровадити періодичний 
моніторинг уповноваженим 

підрозділом з питань запобігання та 
виявлення корупції стану дотримання 

спеціального та антикорупційного 
законодавства під час проведення 

конкурсу на зайняття посад 
державної служ би, звітувати 

керівнику апарату 
облдерж адміністрації про результати

Продовження додатку 2

років.

7. Липень 
2019 року.

8. Щ окварталу 
протягом 

2019-2020 
років.
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такого моніторингу.

2. Дискреційні повноваження 
щодо внесення зм ін до 
структури та ш татного 

розпису 
обл держадм і н істрації.

Низька 1. Введення обов’язкової вимоги 
щодо письмового обгрунтування 

створення нових посад або 
скорочення існуючих.

2. Розробка проекту розпорядчого 
акту щодо внесення змін до 

структури та штатного розпису 
облдержадм і н істрації.

3. Попередній аналіз проектів рішень 
облдерж адміністрацій про зміну 
структури та штатного розпису 

управлінням взаємодії з 
правоохоронними органами, 

запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації.

1 ,2 .0гданська Т.М . 
(управління кадрового 

забезпечення та з питань 
нагород апарату 

облдержадм і ністрації);
3. Ставицький О.М . 

(управління взаємодії з 
правоохоронними 

органами, запобігання та 
виявлення корупції 

облдерж адміністрації).

1.2.3. Квітень 
2019 року.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначених заходів 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час внесення змін до 
структури та штатного розпису 

облдержадм і н істрації.

*>
3 . М ожливість впливу осіб, які 

наділені владними 
повноваженнями, на членів 

комісії з питань 
нагородження державними 
нагородами та відзнаками 

облдерж адміністрації під час 
прийняття та оформлення 

ними докум ентів щодо 
нагородження державними 
нагородами та відзнаками 

облдерж адміністрації (далі -  
комісія).

Низька 1. Забезпечити погодження проектів
розпоряджень голови 

облдержадміністрації, керівника 
обл ас ної в і йс ько во- ци в і л ь ної 

адміністрації про нагородження 
відзнакам и облдержадм і н істрації, 

листів-подань від трудових 
колективів підприємств, установ, 
організацій щодо нагородження 

державними та урядовими 
нагородами України, опрацю вання 

нагородних документів, що 
надходять до облдерж адміністрації з 

управлінням взаємодії з 
правоохоронними органами, 

запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації.

2. Забезпечити залучення незалежних
фахівців та представників 

громадськості до складу комісії.

І.О гданська Т.М. 
(управління кадрового 

забезпечення та з питань 
нагород апарату 

облдержадміністрації), 
Ставицький О.М. 

(управління взаємодії з 
правоохоронними 

органами, запобігання та 
виявлення корупції 

облдержадміністрації);
2. О гданська Т.М . 

(управління кадрового 
забезпечення та  з питань 

нагород апарату 
облдержадм і н і страції),

1. Протягом 
2019-2020

років.

2. Травень 

2019 року.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення

додаткових коштів.

Виконання зазначених заходів 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час прийняття та 
оформлення ними документів щодо 

нагородження державними 
нагородами та відзнаками 

облдержадміністрації.
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4. Зниження рівня 
відповідальності особи у 

зв ’язку з наступним 
звільненням з посади.

Низька 1. Забезпечити посилений контроль 
за діяльністю  працівників, які мають 

намір звільнитися шляхом 
хронометражу робочого часу.

2. Забезпечити звірку паперової 
кореспонденції та документів, що 
містяться на носіях інформації, а 
також  матеріальних цінностей, 

відповідальним за які був працівник, 
що звільняється. Передача інш ому 

відповідальному працівнику, 
визначеному керівником 
структурного підрозділу.

Керівники структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації, 
керівники структурних 

підрозділів апарату 
обл держадм і н істрації.

Протя гом 
2019-2020 

років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначених заходів 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики перед звільненням 
працівників облдержадміністрації та 

її структурних підрозділів з посад 
державної служби.

2. О р га н іза ц ія  роботи  щ одо запобігання та  в и я в л е н н я  корупц ії

5. 1.Недостатня обізнаність 
працівників апарату та 

структурних підрозділів 
облдерж адміністрації у 

законодавстві щодо 
запобігання та виявлення 

корупції.
2 .Недостатня 

врегульованість процедури 
здійснення контролю за 

виконанням заходів щодо 
запобігання та виявлення 

корупції на підприємствах, 
установах та організаціях, що 

належать до сфери 
управління структурних 

підрозділів 
обл держадм і н істрації.

Середня 1. Провести навчальні семінари- 
тренінги з питань дотримання вимог 
антикорупційного законодавства для

працівників апарату 
облдерж адміністрації та її' 
структурних підрозділів.

2. Розробка переліку питань та 
проведення тестування на обізнаність

працівників апарату 
облдерж адміністрації та її 

структурних підрозділів з питань 
запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності осіб, 
уповноваж ених на виконання 

функцій держави або місцевого 
самоврядування, та прирівняних до 

них осіб.
Проведення тестування з зазначених 

питань.
3. О рганізувати роботу з підвищення 

кваліф ікації працівників 
облдерж адміністрації з питань 

запобігання та виявлення корупції у 
навчальних закладах, що мають

1. Ставицький О.М. 
(управління взаємодії з

правоохоронними 
органами, запобігання та 

виявлення корупції);
2. Ставицький О.М. 

(управління взаємодії з
правоохоронними 

органами, запобігання та 
виявлення корупції);

З.Огданська Т.М. 
(управління кадрового 

забезпечення та з питань 
нагород апарату 

облдержадміністрації);
4., 4.1. Натрус С.П. 

(департамент екології та 
природних ресурсів 

облдержадміністрації, 
Бойко І.О. 

(департамент з питань 
цивільного захисту, 

мобілізаційної та 
оборонної роботи

1. Щ окварталу 
протягом 

2019-2020 
років.

2.Липень
2019 року, 

вересень
2020 року.

3 .Протя гом 
2019-2020 

років.

4. Липень 
2019 року

4.1.
Щ окварталу.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати або усунути 
корупційні ризики під час виконання 
посадових обов’язків працівниками 
установ та організацій, що належать 

до сфери управління структурних 
п і дрозділ і в обл держадм і н істрації.
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відповідні освітні ліцензії.
4 .Забезпечити розроблення та 

затвердження планів заходів із 
запобігання та виявлення корупції в 

установах та організаціях, що 
належать до сф ери управління 

структурних підрозділів 
обл держ адм і н і страції.

4.1. Забезпечити постійний 
моніторинг стану виконання планів 
заходів із запобігання та виявлення 

корупції на підприємствах, установах 
та організаціях, що належать до 
сфери управління структурних 

підрозділів облдерж адміністрації.

обл держадм і н істрації), 
Баранник О.П. 

(департамент житлово- 
комунального 
господарства 

облдержадміністрації), 
Узун Ю.Г. 

(департамент охорони 
здоров’я 

обл держадм і н істрації), 
Л итвинов A.B. 

(директор департаменту 
розвитку базових галузей 

промисловості), 
Чукова Н.В. 

(директор департаменту 
інформаційної та 

внутріш ньої політики 
облдерж адм і ністрації).

6. Й мовірність виникнення 
поруш ень Порядку передачі 

дарунків, одержаних як 
подарунки державі, 

А втономній Республіці 
Крим, територіальній 

громаді, державним або 
комунальним установам чи 

організаціям , затвердженого 
постановою  Кабінету 

М іністрів України від 16 
листопада 2011 року 

№  1195 (із змінами), під час 
оцінки вартості дарунка, 
виріш ення питання щодо 

можливості його 
використання, місця та 

строку зберігання, утворення 
комісій з питань оцінки 

вартості, вирішення питання

Низька

1. Забезпечити дотримання Порядку 
передачі дарунків, одержаних, як 
подарунки держ аві, Автономній 
Республіці Крим, територіальній 

громаді, держ авним або комунальним 
установам чи організаціям, 

затвердженого постановою  Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 

2011 року №  1195 (із змінами) під час 
оцінки вартості дарунка, вирішення 

питання щ одо можливості його 
використання, місця та строку 

зберігання, утворення комісій з 
питань оцінки вартості, вирішення 

питання щ одо можливості 
використання, місця та строку 

зберігання дарунка як подарунка 
державі в особі 

облдерж адміністрації, одержаного 
уповноваженою  особою  її апарату,

І.К остю ніна Ю.О. 
(заступник керівника 

апарату 
облдерж адм і н істрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
облдерж адм і ністрації.

Постійно
протягом

2019-2020
років.

Потребує 
залучення 

представника 
суб’єкта оціночної 

діяльності для 
оцінки вартості 

дарунка, що 
потребує виділення 
додаткових коштів 

на оплату послуг 
суб’єктів 

оціночних дій.

Забезпечення дотримання Порядку 
передачі дарунків, одержаних, як 
подарунки державі, Автономній 
Республіці Крим, територіальній 

громаді, державним або комунальним 
установам чи організаціям, 

затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 

2011 року№  1195 (із змінами) 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики п ідчас оцінки вартості 
дарунка, вирішення питання щодо 

можливості його використання, місця 
та строку зберігання, утворення 
комісій з питань оцінки вартості, 

вирішення питання щодо можливості 
використання, місця та строку 

зберігання дарунка як подарунка 
державі в особі 

облдержадміністрації, одержаного
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щодо можливості 
використання, місця та 

строку зберігання дарунка як 
подарунка держ аві в особі 

обл держадм і н істрації, 
одержаного уповноваженою  

особою  її  апарату, 
уповноваж еною  особою 
структурного підрозділу 

облдерж адміністрації.

уповноваженою  особою  
структурного підрозділу 

облдержадміністрації.

уповноваженою особою її апарату, 
уповноваженою особою 
структурного підрозділу 

обл держадм ін істрації

7. Ймовірність неналежного 
розгляду працівниками 
облдерж адм і н істрації 

повідомлень про корупцію, 
внесеними викривачами.

Низька 1 .Забезпечити дотримання Порядку 
організації в облдерж адміністрації 

роботи із повідомленнями про 
корупцію, внесеними викривачами, 

затвердженого розпорядженням 
голови облдерж адміністрації, 
керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації від 01.06.2018 
№ 695/5-18 .

І.С тавицький О.М. 
(управління взаємодії з 

правоохоронними 
органами, запобігання та 

виявлення корупції 
обл де рж ад м і н і стра ції).

Постійно
протягом

2019-2020
років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Реалізація зазначеного заходу 
забезпечить належний розгляд 

працівниками облдержадм і ністрації 
повідомлень про корупцію, 

внесеними викривачами.

8. Ймовірність несвоєчасного 
подання, неподання 

декларацій щ орічних, перед 
звільненням, після 

звільнення особами, 
уповноваж еними на 

виконання функцій держави 
або місцевого 

самоврядування, які 
звільняю ться або 
звільнилися, не 

повідомлення про суттєві 
зміни в м айновому стані, 

подання недостовірних 
відомостей, не повідомлення 
суб’єктом декларування чи 

членом його сім ’ї  про 
відкриття валю тного рахунку 

в установі банку-

Висока 1.Провести семінари-навчання 
стосовно порядку подання 

декларацій особами, 
уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого 

самоврядування.
2 .Ознайомлювати працівників 

облдерж адміністрації, що 
призначаються, звільняю ться з 
передбаченими законодавством 

вимогами фінансового контролю  під 
підпис.

3 .Направляти працівників, що 
призначаю ться/звільняю ться до 

уповноваженого підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції 

облдерж адміністрації для 
ознайомлення з переліком 

встановлених Законом України “Про

1. С тавицький О.М. 
(управління взаємодії з

правоохоронними 
органами, запобігання та 

виявлення корупції 
облдержадм і ністрації);

2. Ставицький О.М. 
(управління взаємодії з

правоохоронними 
органами, запобігання та 

виявлення корупції 
облдерж адміністрації);

З.Огданська Т.М . 
(управління кадрового 

забезпечення та з питань 
нагород апарату 

облдерж адміністрації), 
керівники структурних 

підрозділів

1. Лю тий, 
березень 2019 
року, лю тий 

березень 2020 
року.

2. Постійно 
протягом 

2019-2020
років.

3 .Протягом 
2019-2020

років.

4. У разі 
отримання 

працівниками 
такого доходу.

Виконання даного 
заходу не потребує 

виділення 
додаткових коштів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики щодо неподання або 
несвоєчасного подання декларацій 

особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави або 
м ісцевого самоврядування, які 

призначаються, звільняються або 
звільнилися, не повідомлення про 
суттєві зміни в майновому стані, 

подання недостовірних відомостей, 
не повідомлення суб’єктом 

декларування чи членом його сім ’ї 
про відкриття валютного рахунку в 

установі банку-нерезидента.



7 Продовження додатку 2

нерезидента. запобігання корупції” вимог, заборон 
та обмежень.

4 .Надавати інформацію  
уповноваж еному підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції 
облдерж адміністрації про отримання 

одноразового доходу, придбання 
м айна у розмірі, що перевищ ує 50 

прожиткових мінімумів, 
встановлених для працездатних осіб 

на 01 січня відповідного року.
5. Забезпечити своєчасність подання 

повідомлень про суттєві зміни в 
майновому стані підлеглими 

працівниками облдерж адміністрації у 
разі отримання ними одноразового 
доходу, придбання майна у розмірі, 

що перевищує 50 прожиткових 
м інімумів, встановлених для 
працездатних осіб на 01 січня 

відповідного року

облдержадм і н істрації;
4. Зеленська С.П. 

(управління ф інансового 
забезпечення 

облдержадм і н істрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
облдерж адміністрації.

5. Керівники структурних 
підрозділів 

облдержадм і н істрації.

5. Постійно 
протягом 

2019-2020 
років.

9. Недостатність контролю за 
проведенням спеціальних 

перевірок стосовно осіб, які 
претендують на зайняття 

посад держ авної служ би, які 
передбачають зайняття 

відповідального або 
особливо відповідального 

становища.

Середня 1 .Встановити додатковий контроль з 
боку уповноваженого підрозділу 3 
питань запобігання та виявлення 

кору п ції облдержадм ін істрації 
ш ляхом проведення перевірок 

стосовно осіб, які претендую ть на 
зайняття посад державної служ би, які 

передбачають зайняття 
відповідального або особливо 

відповідального становищ а у апараті 
облдерж адміністрації. Щ окварталу 

звітувати керівництву про 
проведення додаткового контролю.

2 .Забезпечити попередження 
кожного працівника про персональну 

відповідальність за поруш ення 
антикорупційного законодавства із 

зазначенням статей нормативно-

1. Ставицький О.М . 
(управління взаєм одії з 

правоохоронними 
органами, запобігання та 

виявлення корупції 
облдерж адміністрації);

2 .0гданська Т.М . 
(управління кадрового 

забезпечення та з питань 
нагород апарату 

облдерж адміністрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
облдержадм і н істрації.

1. Постійно 
протягом 

2019-2020
років.

2.Травень
2019 року, 

квітень
2020 року.

Не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Встановлення додаткового контролю 
з боку уповноваженого підрозділу 3 

питань запобігання та виявлення 
корупції облдержадміністрації 
шляхом проведення перевірок 

стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад державної служби, які 

передбачають зайняття 
відповідального або особливо 

відповідального становищ а 
дозволить мінімізувати корупційні 
ризики при проведенні спеціальних 

перевірок стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад 

держ авної служби, які передбачають 
зайняття відповідального або 

особливо відповідального становищ а 
та дозволить уникнути порушень
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правових актів, якими така 
відповідальність встановлена, та 
санкції, які вони передбачають.

антикорупційного законодавства.

10. 1.Непрозоре проведення 
оцінки корупційних ризиків 

у діяльності 
обл держадм і н істрації. 
2.3алучення до роботи 

ком ісії з оцінки корупційних 
ризиків у діяльності 

облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів 

некваліфікованих посадових 
осіб.

З.Н едоброчесність посадових 
осіб, які здійснюють 

підготовку А нтикорупційної 
програм и Д онецької обласної 

держ авної адміністрації, 
обласної військово-цивільної 

адм іністрації на 2019-2020 
роки.

Низька 1. Встановлення зовнішнього 
контролю за здійсненням роботи з 

розробки антикорупційної програми 
облдерж адміністрації (у тому числі 

оцінки корупційних ризиків) -  
шляхом залучення до складу комісії з 

оцінки корупційних ризиків у 
діяльності облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів на 2019-2020 

роки представників громадськості, 
які володію ть знаннями про 

внутріш нє і зовніш нє середовище 
органу держ авної влади, мають 

документально підтверджений досвід 
роботи у відповідній сфері.

2. Вклю чити до складу комісії з 
оцінки корупційних ризиків у 

діяльності облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів на 2019-2020 

роки керівника апарату 
облдержадміністрації.

3. Вносити зм іни до складу комісії з 
оцінки корупційних ризиків у 

діяльності облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів при 

встановленні конфлікту інтересів 
членів зазначеної комісії чи осіб, 
залучених до її  роботи, виявленні 

приватного інтересу члена комісії в 
приховуванні ризиків, неналежному 
опрацю ванні джерел інформації на 
предмет ідентиф ікації корупційних 

ризиків та ненаданні відповідних 
пропозицій щодо заходів з усунення 

корупційних ризиків.

Ставицький О.М. 
(управління взаємодії з 

правоохоронними 
органами, запобігання та 

виявлення корупції 
обл держадм і н істрації).

1,2,3,4,5. 
Квітень 2019 

року.

Виконання 
зазначеного заходу 
потребує залучення 

представників 
громадськості (за 

згодою).

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 
ризики під час проведення оцінки 

корупційних ризиків в 
облдержадміністрації та її 

структурних підрозділах на 
2019-2020 роки.
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4. Попередження про персональну 
відповідальність працівників 

облдерж адміністрації, які беруть 
участь у роботі комісії з оцінки 

корупційних ризиків у діяльності 
облдерж адміністрації та її 

структурних підрозділів на 2019-2020 
роки за надання недостовірної 

інформації.
5. Проведення навчання М етодології 

оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів влади, 
затвердж еної рішенням 

Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 02 грудня 

2016 року №  126, зареєстрованого в 
М іністерстві ю стиції України 28 

грудня 2016 року за №  1718/29848 
членів комісії з оцінки корупційних 

ризиків у діяльності 
облдерж адміністрації та її 

структурних підрозділів на 2019- 
2020 роки.

6 .Розмістити інформацію  про 
початок оцінки корупційних ризиків 

на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації.

] 1. Й мовірність необ’єктивного 
проведення службового 
розслідування з метою 

виявлення причин та умов, 
що призвели до вчинення 

корупційного або 
пов’язаного з корупцією 

правопоруш ення чи 
невиконання вимог Закону 
України «П ро запобігання 

корупції» в інший спосіб, за 
поданням спеціально

Середня 3 метою усунення можливості 
виникнення конфлікту інтересів у 

керівників структурних підрозділів 
облдерж адміністрації, об’єктивності 

проведення служ бового 
розслідування з метою виявлення 
причин та умов, що призвели до 

вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупційного 

правопоруш ення, о б ’єктивності 
прийняття ріш ення комісією 3 

проведення служ бового

Керівники структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації.

Постійно
протягом

2019-2020
років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить усунути можливість 

виникнення конфлікту інтересів у 
керівника структурного підрозділу 

облдержадміністрації, членів комісії 
під час проведення служ бового 

розслідування з метою виявлення 
причин та умов, що призвели до 

вчинення корупційного або 
пов’язаного з корупцією 

правопорушення чи невиконання 
вимог Закону в інший спосіб, за
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уповноваженого суб’єкта у 
сфері протидії корупції або 

приписом Н аціонального 
агентства з питань 

запобігання корупції. 
М ожливість необ’єктивного 
прийняття ріш ення комісією 

з проведення служ бових 
розслідувань (далі -  комісія) 

в структурних підрозділах 
облдерж адміністрації. 

М ожливість виникнення 
конфлікту інтересів у 

керівника структурного 
підрозділу або членів комісії 

під час проведення 
служ бового розслідування.

розслідування за поданням 
спеціально уповноваженого суб’єкта 

у сф ері протидії корупції або 
приписом Національного агентства з 

питань запобігання корупції 
забезпечити залучення до складу 
комісій з проведення служ бового 

розслідування у структурних 
п і дрозд іл ах обл держадм і н істрації 

представника відділу запобігання та 
виявлення корупції управління 
взаємодії з правоохоронними 

органами, запобігання та виявлення 
корупції облдерж адміністрації.

поданням спеціально 
уповноваженого суб’єкта у сфері 
протидії корупції або приписом 

Національного агентства з питань 
запобігання корупції та під час 
прийняття рішення комісією.

12. Ймовірність використання 
служ бового становищ а 
посадовою особою  при 
здійсненні щ орічного 

оціню вання служ бової 
діяльності держ авного 

службовця.

Середня 1. 3 метою забезпечення 
доброчесності та сумлінного 

виконання посадових обов’язків 
передбачити методи контролю  за 

діяльністю  службових осіб, а  саме 
при здійсненні щ орічного 

оціню вання служ бової діяльності 
держ авного службовця проводити 

співбесіду безпосереднього керівника 
з державним службовцем у 

присутності керівника вищ ого рівня.

1. Керівники структурних
підрозділів апарату 

обл держадм і н істрації.
2. Керівники структурних

підрозділів 
обл держадм і н істрації.

Листопад 
2019 року, 

листопад 2020 
року.

Не
потребує виділення 

додаткових 
ресурсів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час щорічного оцінювання 
служ бової діяльності державного 

службовця.

3. П роведення в н у т р іш н ьо го  аудиту

13. Ймовірність приховування 
порушень та зловж ивань, 

виявлених під час 
проведення внутріш нього 
аудиту. Н едоброчесність 

державних служ бовців при 
проведенні внутріш нього 

аудиту.

Низька 1. Складення та виконання програми 
забезпечення та підвищення 
якості внутріш нього аудиту;

2. Проведення внутріш ньої оцінки
якості внутрішнього аудиту 

відповідно до вимог стандартів 
внутріш нього аудиту.

Литвиненко Ю.А. 
(сектор внутріш нього 

аудиту 
облдержадміністрації).

1.Серпень 
2019 року.

2. Після 
здійснення

внутрішнього
аудиту

протягом
2019-2020

Не
потребує виділення 

додаткових 
ресурсів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час проведення 
внутріш нього аудиту працівниками 

сектору внутрішнього аудиту 
облдержадм ін істрації.
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років.
4. Робота з вхідною кореспонденцією

14. Н едоброчесність посадових 
осіб під час опрацювання 

запитів на публічну 
інформацію, звернень 

громадян, що надходять до 
облдерж адміністрації 
засобами телефонного 

зв’язку.

Середня 1. П рийняття рішення про 
затвердж ення положення про 

«Гарячу лінію » телефонного зв’язку з 
населенням з питань, що належать до 

компетенції Д онецької обласної 
держ авної адміністрації, обласної 

військово-цивільної адміністрації, з 
метою чого:

1.1.Розробити відповідний проект 
розпорядження голови 

облдерж адміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 

адміністрації;
1.2.Провести навчання серед 
відповідальних працівників 

облдерж адміністрації;
1.3. Запровадити безкош товний для 

населення телефонний номер 
«Гарячої лінії» (0800);

2. П ослуговуватись у роботі «Гарячої 
лінії» інформацією  з бази знань 

«П И ТА Н Н Я-ВІДПО В ІДІ» 
автоматизованого інтерактивного 
консультативно-інформаційного 
сервісу облдерж адміністрації «Е- 
Д О ВІДНИ К А», розміщ еного на 
офіційному веб-сайті Донецької 

обласної держ авної адміністрації, 
обласної військово-цивільної 

__________ адміністрації.

1, 1.1., 1.2., 1.З., 
Гончарова O.K. 

(управління з питань 
звернень громадян та 
доступу до публічної 

інформації 
обл держадм і н істрації), 

Білокопитний В.В. 
(начальник відділу 

комп’ютерного 
забезпечення 

обл держадм і н істрації); 
2. Гончарова O.K. 

(управління з питань 
звернень громадян та 
доступу до публічної 

інформації 
облдержадм і н істрації);

1.,1.1.,1.2. Виконання
Перше зазначеного заходу

півріччя потребує коштів на
2019 року. придбання

автоматизованої
1.3. І квартал системи.
2019 року.

2. Протягом
2019-2020

років.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час опрацювання запитів 
на публічну інформацію, звернень 

громадян, що надходять до 
облдержадміністрації засобами 

телефонного зв ’язку.

15. Відсутність персональної 
відповідальності посадових 

осіб  облдерж адміністрації за 
порушення графіків 

проведення виїзних прийомів

Низька 1. Прийняття рішення про 
затвердж ення графіків проведення 

виїзних прийомів за місцем 
мешкання громадян або тимчасового 

перебування громадян посадовими 
особами облдерж адміністрації та їх

1,1.1. Гончарова O.K. 
(управління з питань 
звернень громадян та 
доступу до публічної 

інформації 
облдержадміністрації);

! . , 1 . 1  
І квартал 2019 

року.

1. 2 .

1 квартал

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Запровадження заходів дозволить 
мінімізувати корупційний ризик при 

проведенні виїзних прийомів за 
місцем мешкання громадян або 

тимчасового перебування громадян, у 
разі безрезультатного (не прийнято
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громадян або тимчасового 
перебування громадян, у разі 

безрезультатного (не 
прийнято жодного 

громадянина) здійснення у 
робочий час виїзду до 

населених пунктів області.

дотримання, з метою чого:
1.1 Розробити відповідний проект

розпорядження голови 
облдерж адміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 
адміністрації;

1.2 Визначити посадових осіб, 
відповідальних за координацію

роботи та контроль щодо 
виконання розпорядження про 

затвердження графіків проведення 
виїзних прийомів за місцем 

мешкання ф ом ад ян  або 
тимчасового перебування 

громадян;
1.3 Здійсню вати періодичний 
моніторинг додерж ання графіків 

проведення виїзних прийомів 
шляхом щ омісячного складання та 

надання відповідних відомостей 
голові облдерж адміністрації, 

керівнику обласної військово- 
цивільної адміністрації;

1.4 Забезпечити оприлю днення 
графіків проведення виїзних 

прийомів та висвітлення матеріалів 
за підсумками проведення прийомів 
громадян керівними працівниками 

облдерж адміністрації на 
оф іційному веб-сайті 
облдерж адміністрації

3.2. Свинаренко 0.1. 2019 року.
(Керівник апарату

облдержадміністрації), 1.3.
1.3. Гончарова O.K. Протягом

(управління з питань 2019-2020
звернень громадян та років.
доступу до публічної

інформації 1.4.
облдерж адміністрації); Протягом

1.4. Гончарова O.K. 2019-2020
(управління з питань років.
звернень громадян та
доступу до публічної

інформації
облдерж адміністрації);

жодного громадянина) здійснення у 
робочий час виїзду до населених 

пунктів області.

16. Недостатня ефективність 
організації контролю та 

координації роботи із 
зверненнями громадян та 

запитами на публічну 
інформацію , що може 

призвести до вчинення 
корупційних або пов’язаних

Середня 1. Прийняття ріш ення про 
затвердження оновлених положень 
про комісію облдерж адміністрації з 
питань розгляду звернень громадян 

та «День контролю » результатів 
розгляду звернень громадян та їх 

персональних складів, з метою чого 
розробити відповідні проекти

1,2,2 .1,2.2 
Гончарова O.K. 

(управління з питань 
звернень громадян та 
доступу до публічної 

інформації 
облдержадміністрації).

1 .  Н І

квартал 
2019 року.

2. Протягом 
2019-2020 

років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначених заходів 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час організації контролю 
та координації роботи із зверненнями 

громадян та запитами на публічну 
інформацію.
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з корупцією правопоруш ень. розпоряджень голови обласної 
держ авної адміністрації, обласної 
військово-цивільної адміністрації;

2. Встановити додатковий контроль 
за дотриманням спеціального та 
антикорупційного законодавства 

шляхом проведення:
2.1. рейтингового оціню вання 

показників діяльності керівників 
структурних підрозділів 

облдерж адміністрації, голів 
райдерж адміністрацій, керівників 
військово-цивільних адміністрацій 

міст, міських голів та голів 
о б ’єднаних територіальних громад 
у сф ері розгляду звернень громадян 

та забезпечення доступу на 
інформацію;

2.2. проведення перевірок рівня 
організації роботи та стану 

додерж ання вимог законодавства про 
звернення громадян в 

райдерж адміністраціях та військово- 
цивільних адміністраціях, а також 

виконання органами м ісцевого 
самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої 
влади.

17. Низький рівень 
інформаційної відкритості.

Низька 1. П ідвищ ення рівня інформаційної 
відкритості шляхом забезпечення: 

1.1. ведення системи обліку 
публічної інформації на офіційному 
сайті облдерж адміністрації, реєстрів 
запитів на інформацію, нормативно- 

правових актів;
1.2. Систематичного оприлю днення 

публічної інформації на веб- 
сторінках «Публічна інформація», 
«Звернення громадян», офіційного

Гончарова O.K. 
(управління з питань 
звернень громадян та 
доступу до публічної 

інформації 
обл держадм і н істрації).

1, 1.1,1.2. 
Протягом 
2019-2020 

років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначених заходів 
дозволить підвищити рівень 
інформаційної відкритості.
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веб-сайту облдерж адміністрації, на 
інформаційному стенді 
обл держадм і ністрації.

18. Відсутність персональної 
відповідальності посадових 
осіб за порушення під час 
опрацю вання запитів на 

публічну інформацію , 
звернень громадян.

Середня 1 .Розробка та прийняття порядків 
роботи із запитами на інформацію, 

зверненнями громадян з метою 
стандартизації внутрішніх процедур 

у рамках встановленого строку із 
зазначенням переліку необхідних дій, 

які необхідно вчинити в рамках 
опрацю вання запиту, звернення, 
строків їх  вчинення та посадових 
осіб, з якими необхідно узгодити 

результат.
2. Попередити кожного працівника 

про персональну відповідальність за 
порушення законодавства щодо 
доступу до інформації, звернень 
громадян та антикорупційного 

законодавства із зазначенням статей 
нормативно-правових актів, якими 

така відповідальність встановлена, та 
санкцій, які вони передбачають.

Керівники структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації.

Ж овтень 
2019 року.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів

Виконання зазначених заходів 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час опрацювання запитів, 
звернень громадян.

______________ _____________________
5. Робота з архівними документами

19. Н еналежне надання доступу 
до користування 

документами національного 
архівного фонду (далі -  

Н А Ф ), що належать державі, 
територіальним громадам у 

державному архіві Д онецько 
області.

Середня

'

1. Розробити графік роботи 
читального залу в державному архіві 

Донецької області.
2. О рганізувати роботу читального 
залу у державному архіві Донецької 
області, в тому числі встановити 
систему відеоспостереження.

3. Розмістити інформацію про графік 
роботи читального залу на 

оф іційному сайті державного архів\ 
Донецької області та 

загальнодоступних для відвідувачІЕ
М І С Ц Я Х .

Ш ишолік І.В. 
(державний архів 

Донецької області).

1,2,3. Лютий 
2019 року.

Виконання 
зазначених заходів 
потребує залучення 

коштів для 
належного 
технічного 

забезпечення 
читального залу.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики при роботі користувачів 
архівних документів з документами 

НАФ.
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20. 1. Й мовірність непрозорого 
проведення комісії огляду-

конкурсу «Забезпечення 
збереження та облік 

докум ентів Національного 
архівного фонду» в архівних 

установах області.
2. Н едоброчесність членів 

комісії огляд-конкурсу
«Забезпечення збереження та 

облік документів 
Н аціонального архівного 

фонду» в архівних установах 
області.

Середня 1. Розробка положення про огляд- 
конкурс.

2. Розробка проекту наказу 
державного архіву Д онецької області 

про огляд-конкурс.
3. Реєстрація наказу державного 

архіву Д онецької області про огляд- 
конкурс в Головному 

територіальному управлінні юстиції 
у Донецькій області.

4. Проведення огляд-конкурсу серед 
архівних установ в два етапи.

5. Оголош ення результатів огляд- 
конкурсу на розш иреному засіданні 
колегії держ авного архіву Донецької 

області.
6. О прилю днення результатів 
конкурсу на офіційному сайті 

[державного архіву Д онецької області.

Ш ишолік І.В. 
(Державний архів 

Д онецької області).

1,2. Лютий 
2019 року.

3. Березень 
2019 року.

4. Протягом 
2019-2020

років.

5.6. Протягом 
2019-2020 

років.

Потребує 
фінансування на 
відрядження для 

здійснення 
перевірок архівних 
установ в рамках 
огляд-конкурсу.

Виконання зазначених заходів 
поліпшить умови забезпечення 
збереження документів НАФ  та 

ведення державного обліку архівних 
документів.

21. Й мовірність неправомірного 
використання в особистих 

цілях інформаційних 
ресурсів інформаційної 

системи державного архіву 
Д онецької області.

Середня 1 Забезпечити здійснення 
періодичного моніторингу 

використання інформації та 
документів працівниками, які 

користуються інформаційними 
ресурсами інформаційної системи 

державного архіву донецької області 
з метою мінімізації фактів 

використання ними інформаційних 
ресурсів в особистих цілях.

Ш ишолік І.В. 
(Державний архів 

Д онецької області).

Щ окварталу
протягом

2019-2020
років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики при використанні 
інформаційних ресурсів 

інформаційної системи державного 
архіву Донецької області.

6. Публічні закупівлі

22 Ймовірність 
необгрунтованого 

проведення переговорної 
процедури закупівлі товарів, 

робіт та послуг.

Середня 1.Сприяти громадянам та 
громадським організаціям при 
здійсненні ними моніторингу 

публічних закупівель 
облдерж адміністрації та її 

структурних підрозділів шляхом 
розміщення інформації про публічні 
закупівлі облдерж адміністрації та її

1. Герасимова Т.Л. 
(голова тендерного 

комітету апарату 
обл держадм і н істрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
обл держадм і ністрації.

2. Департамент економ ій

1.Постійно.

2.Травень 
2019 року,

травень 2020 
року.

3. Протягом

Виконання 
зазначеного заходу 
потребує в и д іл е н а  
додаткових коштів 

для підвищення 
рівня підготовки 

спеціалістів з 
питань державних

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час проведення процедур 
закупівель.
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. . . . .
структурних підрозділів на 

офіційному веб-сайті 
облдержадм і н істрації.

2. Надіслати письмове запрош ення 
громадській раді при 

облдерж адміністрації до моніторингу 
інформації про публічні закупівлі 

облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів на 

офіційному веб-сайті 
облдержадм і н істрації.

3. Забезпечити систематичне 
підвищення рівня підготовки членів 

тендерних комітетів апарату 
облдерж адміністрації та її 

структурних підрозділів та /або 
уповноважених осіб, відповідальних 

за організацію та проведення 
процедур закупівель відповідно до 

Закону України “ Про публічні 
закупівлі” . У разі змін у складі 

тендерних комітетів забезпечити 
проходження курсу навчання нового 

члену комітету на “ Prom etheus” .
4. Забезпечити ознайомлення членів 
тендерного комітету під підпис про 

відповідальність за поруш ення 
Закону України “ Про публічні 

закупівлі” (у разі внесення змін до 
складу тендерного комітету).

облдерж адміністрації.
3. Герасимова Т.Л. 
(голова тендерного

комітету апарату 
облдерж адміністрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
облдержадм і н істрації.

4. Герасимова Т.Л. 
(голова тендерного

комітету апарату 
облдерж адміністрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
облдержадм і ністрації.

2019-2020
років.

4 .Протягом 
2019-2020 

років.

закупівель.

23. Навмисний поділ предмету 
закупівлі з метою  здійснення 

закупівлі товарів, робіт та 
послуг без застосування 

процедур закупівель 
відповідно до Закону 

України “ Про публічні 
закупівлі” .

Середня 1 .Неухильне дотримання 
розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 

адм іністрації від 04 липня 2016 року 
№  549 “ Про організацію  електронних 

закупівель товарів, робіт і послуг” 
(із змінами).

2.Забезпечити вільний доступ до

Герасимова Т.Л . (голова 
тендерного комітету 

апарату 
облдержадм і н істрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
облдерж адм і н істрації.

1. Протягом 
2019-2020

років.

2. Постійно.

3. Постійно.

4. Протягом

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час здійснення закупівель 
товарів, робіт і послуг 

облдержадміністрацією та її 
структурними підрозділами.
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інф орм ації про заплановані та 
здійснені електронні закупівлі 

облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів на 

офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації.

3 .Забезпечити проведення навчання 
членів тендерного комітету у сфері 

публічних закупівель.
4. Вивчення тендерними комітетами 

апарату облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів ринкових 

цін на товари, роботи та послуги 
перед складанням річного плану 

закупівель та додатку до нього перед 
проведенням процедур закупівель. 

5. У разі необхідності залучати 
представників громадськості до 

підготовки тендерної документації.

2019-2020
років.

5. Протягом 
2019-2020 

років

24. Недоброчесність посадових 
осіб, які входять до складу 

тендерного комітету. 
Надання необгрунтованої 

переваги певному учаснику.

Середня 1.Розмістити на офіційному веб-сайті 
облдерж адм і ністрації і нформацію 

про можливість оскарження 
учасниками процедур закупівель 
результатів процедур закупівель.
2. Попередити членів тендерного 

комітету( та новопризначених членів
комітету у разі змін у складі 

тендерного комітету) під підпис про 
відповідальність за встановлення 

дискримінаційних критеріїв у 
тендерній документації з метою 

надання переваги певному учаснику.
3. У разі необхідності залучення 
представників громадськості до

підготовки тендерної документації. 
4. Оприлю днення проектів 
відповідної документації на 

офіційному веб-сайті 
облдерж адміністрації для

1 .Герасимова Т.Л. (голова 
тендерного комітету 

апарату 
облдержадм і н істрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
облдержадм і н істрації.

1.2.3.4. 
Постійно 
протягом 

2019-2020 
років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить усунути корупційні ризики 
або зменшити їх під час підготовки 

тендерної документації.
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обговорення.
6. Ю р и д и ч н а  робота

______________ — ------- ---------------------

25. Ймовірність впливу 
зацікавлених осіб на 
працівників апарату 

облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів під 

час підготовки ними 
процесуальних документів 
або безпосередньо під час 
представництва інтересів 

облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів у

Середня Встановлення у довіреностях на 
представників інтересів 

облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів обмежень 

щодо визнання позовів повністю або 
частково, відмови від позовів, 

вирішення питань примирення.

Погребняк Я.О. 
(ю ридичне управління 
облдерж адм іністрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
облдерж адм і н істрації.

Протягом
2019-2020

років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час підготовки 
процесуальних документів або 

безпосереднього представництва 
інтересів облдержадміністрації, її 

структурних підрозділів у суді.

7. У п р а в л ін н я  інф орм ацією

26. Й мовірність розміщення 
особами, відповідальними за 
оприлю днення інформації на 

оф іційному веб-сайті 
облдерж адм іністрації, 

недостовірної інформації. 
М ож ливість втручання третіх 
осіб в діяльність працівників 
відділу прес-служби під час 

написання статей, оглядів 
тощ о з питань діяльності 

облдерж адміністрації з 
метою  розміщення 

недостовірної та/або 
компром етую чої інформації.

Низька
1. Для структурних підрозділів 

облдерж адміністрації, які надають 
(розміщую ть) інформацію  на 

офіційному веб-сайті 
облдержадм і н істрації, п ідготувати 
пам’ятку із зазначенням вимог до 

інформації, яка може бути розміщена 
на офіційному веб-сайті 
облдерж адміністрації та 

попередженням про відповідальність 
за розміщення недостовірної 

інформації.
2. Здійснювати постійний моніторинг 

інформації, що розміщ ується на
офіційному веб-сайті 

облдерж адміністрації та повідомляти 
про всі випадки розміщення 

недостовірної інформації.
3. Розробити методичні рекомендації 
для працівників відділів прес-служб 
органів виконавчої влади області.

Чукова Н.В. 
(департамент 

інформаційної та 
внутріш ньої політики).

1. Травень 
2019 року.

2. Протягом 
2019-2020 

років.

3. Липень 
2019 року.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначених заходів 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час розміщення особами, 
відповідальними за оприлюднення 
інформації на офіційному веб-сайті 
облдержадміністрації недостовірної 

інформації та під час написання 
статей, оглядів тощ о з питань 

діял ь ності облдержадм і н істрації.
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27.1 Н едоброчесність членів 
конкурсної комісії під час 

визначення переможців 
обласного конкурсу з 
визначення програм 
(проектів, заходів), 

розроблених інститутами 
громадянського суспільства, 

які спрямовані на 
національні та дружні 

зв’язки.

Низька 1. О знайомити під підпис членів 
конкурсної комісії визначення 

перемож ців обласного конкурсу з 
визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами 
громадянського суспільства, які 

спрямовані на національні та 
друж ні зв’язки (далі -  комісія) з 
вимогами законодавства щодо 

запобігання виникненню конфлікту 
інтересів.

2. О бов’язкове відображення у 
протоколах комісії за результатами 

проведення конкурсу мотивів 
(обгрунтування) прийнятого рішення.

3. Залучення представників 
громадськості до роботи конкурсної 

комісії під час визначення 
перемож ців обласного конкурсу з 
визначення програм, розроблених 

інститутами, громадянського 
суспільства, які спрямовані на 
національні та дружні зв ’язки.

Чукова Н.В. 
(департамент 

інформаційної та 
внутріш ньої політики).

1,2,3. 
Серпень- 

жовтень 2019 
року.

Виконання 
зазначеного заходу 
потребує залучення 

представників 
громадськості.

Виконання зазначених заходів 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час визначення 
переможців обласного конкурсу з 

визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених інститутами 

громадянського суспільства, які 
спрямовані на національні та дружні 

зв’язки.

8. О хорона зд о р о в’я

28. Ймовірність надання 
посадовою особою  

департаменту охорони 
здоров’я 

обл держадм і н істрації 
переваги керівникам чи 
уповноваженим особам 

закладів охорони здоров’я 
під час проведення 

акредитації закладів охорона 
здоров’я Д онецької області.

Висока 1. Затвердити персональний склад 
експертів акредитаційної комісії та 

графік проведення експертної оцінки 
відповідності закладів охорони 

здоров’я Д онецької області 
відповідно до стандартів акредитації.
2. 2. Провести серед експертів

акредитаційної комісії 
роз’ясню вальної роботи з питання 

дотримання вимог антикорупційного 
законодавства.

3. Ознайомити під підпис експертів

Узун Ю.Г. 
(департамент охорони 

здоров’я 
облдержадм і н істрації).

1. Листопад 
2019 року.

2. Листопад 
2019 року.

3. Листопад 
2019 року.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час проведення 
акредитації закладів охорони 
здоров’я Донецької області.
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29.

ЗО.

Н едоброчесність посадових 
осіб департаменту охорони 

здоров’я 
облдерж адміністрації під час 

проведення клініко- 
експертної оцінки якості 

надання медичної допомоги 
та медичного 

обслуговування.

Середня

акредитаційної комісії з вимогами 
законодавства шодо запобігання 
виникненню  конфлікту інтересів.

. Розробити положення про клініко- 
експертну комісію  департаменту 

охорони здоров’я 
обл держ адм і н істрації.

2. Забезпечити залучення до складу 
клініко-експертної комісії 

департаменту охорони здоров’я 
обл держадм і н істрації пре дстав н и кі в 

громадських о б ’єднань.

Узун Ю.Г. 
(департамент охорони 

здоров’я 
обл держадм і н істрації).

Виконання 
зазначеного заходу 
потребує залучення 

представників 
громадських 
організацій.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 
ризики під час проведення клініко- 
експертної оцінки якості надання 
медичної допомоги та медичного 

обслуговування.

9. Управління фінансами та матеріальними ресурсами

М ож ливість зловж ивань при 
використанні матеріальних 

ресурсів 
облдерж адміністрації та її 
структурних підрозділів. 

Відсутність належного 
контролю  за використанням 
матеріальних ресурсів, що 

призводить до штучного 
заниження характеристик 

матеріальних ресурсів з 
метою їх подальшого 

списання або змін.

Низька І.П оперж ати під підпис 
новопризначених працівників 

апарату облдерж адміністрації про 
недопустимість використання 

матеріальних ресурсів 
облдерж адміністрації для інших, ніж 

служ бова діяльність, цілей.
2. Забезпечити участь у роботі комісії 

з інвентаризації майна в апараті 
облдерж адміністрації представника 

відділу запобігання та виявлення 
корупції управління взаємодії з 

правоохоронними органами, 
запобігання та виявлення корупції 

обл держадм і н істрації.
3. Посилити контроль за прийняттям 
рішення про списання матеріальних 

цінностей.
4. Забезпечити контроль за 

використанням лімітів витрат 
паливно-мастильних матеріалів і 

пробігу легкових автомобілів 
управління автомобільного 

транспорту облдерж адміністрації,

!,2.Костю ніна Ю.О. 
(заступник керівника 

апарату 
облдержадміністрації). 

3. Костюніна Ю.О. 
(заступник керівника 

апарату 
обл держадм ін і страції); 
керівники структурних 

підрозділів 
облдержадм і н істрації.

4. Абрамова H.A. 
(Начальник управління 

автомобільного 
транспорту 

облдержадм і н істрації).

Постійно
протягом

2019-2020
років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики при використанні 
матеріальних ресурсів в апараті 

облдержадм іністрації.
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Г апарату та структурних підрозділів 
облдерж адміністрації, 

райдерж адміністрації відповідно до 
вимог розпоряджень голови 

облдержадм іністрації, керівника 
обласної військово-цивільної 

адміністрації від 19 листопада 2018 
року №  1382/5-18 «Про встановлення 

лім іту витрат паливно-мастильних 
матеріалів і пробігу для легкових 

автомобілів».

31. Недоброчесність посадових 
осіб при перевірках 

цільового використання 
бю дж етних коштів 

підвідомчими установами.

Низька 1 .Забезпечити проведення 
періодичного моніторингу цільового 

використання бю джетних коштів 
підвідомчими установами, що 

увійш ли до Переліку структурних 
підрозділів облдерж адміністрації, які 

здійсню ю ть управління об’єктами 
спільної власності територіальних 

громад, селищ, міст, що перебувають 
в управлінні обласної ради, 

затвердженого розпорядженням 
голови облдерж адміністрації, 
керівника обласної військово- 

цивільної адміністрації від 11 квітня 
2016 року № 278 (із змінами).

Керівники структурних 
підрозділів 

облдержадм іністрації.

Щ окварталу
протягом

2019-2020
років.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Проведення періодичного 
моніторингу цільового використання 

виділених бюджетних коштів та 
розміщ ення на офіційних веб-сайтах 

структурних підрозділів 
облдержадміністрації інформації про 

можливість оскарження дій 
посадових осіб, які здійсню ю ть 

перевірку цільового використання 
виділених бюджетних коштів 

підвідомчими установами у 
передбаченому чинним 

законодавством порядку дозволить 
мінімізувати корупційні ризики при 

таких перевірках.

32 Й мовірність невиконання 
вимог законодавства щодо 

складання, розгляду, 
затвердж ення та виконання 

основних вим ог кошторисів 
бю дж етних установ.

Середня Забезпечити проведення 
інструктування новопризначених 

працівників управління фінансового 
забезпечення облдерж адм і ністраці і, 
відповідних структурних підрозділів 

облдерж адміністрації щодо 
додержання порядку складання, 

розгляду, затвердження, виконання 
кошторисів бю джетних установ.

Зеленська С.П. 
(управління фінансового 

забезпечення 
облдерж адміністрації), 
керівники структурних 

підрозділів 
облдержадміністрації.

Протягом
2019-2020

років.

Виконання 
відповідного 

заходу потребує 
виділення 

додаткових 
ресурсів в межах 

наявного 
фінансування.

Виконання даного заходу 
забезпечить законність та 
правильність розрахунків, 

обґрунтованість запланованих 
видатків бюджету, правильність їх 

розподілу відповідно до 
законодавства.
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34.

Відсутність процедури 
замовлення матеріальних 
цінностей структурними 

підрозділами 
облдерж адміністрації, їло 
призводить до ум исного 

завищення обсягів 
замовлення матеріальних 

цінностей з метою  
використання надлиш ків в 

особистих цілях.

Середня

Ймовірність умисного 
затягування процесу 

погодження проектних 
заявок, та надання висновку 
про відповідність проектних 

заявок порядку та умовам 
надання субвенції 

з державного бю дж ету 
місцевим бю дж етам  на 

формування інфраструктури 
об’єднаних територіальних 

громад, видатки на 
реалізацію яких 

здійсню ватимуться за 
рахунок коштів 

інфраструктурної субвенції.
1. Недостатня 

урегульованість процедур 
встановлення надбавок та 
вирішення питань щ одо 

преміювання працівників.
2. Дискреційні повноваж ення 
щодо встановлення надбавок 

та премій співробітникам 
структурних підрозділів 

облдержадм і ністрації.

Низька

. Щ орічне складання бю джетного 
запиту на наступний рік за 

М етодикою  визначення обсягів 
видатків на утримання структурних 
підрозділів облдерж адміністрації та 

рай держадміністрацій за Кодом 
програм ної класифікації видатків 

(КП КВ ) 7751010 «Здійснення 
виконавчої влади у Донецькій 

області».

Керівники структурних 
підрозділів 

облдержадміністрації.

1. Попередити працівників, 
відповідальних за розгляд проектних 

заявок про граничні строки такого 
розгляду.

2. Проводити роз’яснювальну роботу 
для представників об’єднаних 

територіальних громад щ одо вимог 
законодавства до оформлення 

проектних заявок, видатки на які 
здійсню ватимуться за рахунок 

коштів інфраструктурної субвенції.

Чукова Н.В. 
(департамент 

інформаційної та 
внутріш ньої політики).

Червень-
липень

2019 року, 
червень- 
липень

2020 року.

Виконання 
відповідного 

заходу не потребує 
виділення 

додаткових 
ресурсів.

1. Червень 
2019 року.

2. Протягом 
2019-2020 

років.

Виконання зазначеного заходу 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час замовлення 
матеріальних цінностей 

структурними підрозділами 
облдержадм і н істрації.

Виконання 
відповідного 

заходу не потребує 
виділення 

додаткових 
ресурсів.

Виконання зазначених заходів 
мінімізує умисне затягування 

процесу погодження проектних 
заявок, та надання висновку про 
відповідність проектних заявок 

порядку та умовам надання субвенції 
з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних 

територіальних громад, видатки на 
реалізацію  яких здійснюватимуться 
за рахунок коштів інфраструктурної 

субвенції.

35. Висока 1. Розробити та затвердити 
положення про преміювання 

працівників структурних 
підрозділів облдержадм і н істраці і. 

2. Дотримуватись Постанови 
Кабінету міністрів України 

від 18 січня 2017 року «Питання 
оплати праці працівників 

держ авних органів» (із зм інами) 
та інших вимог законодавства.

Керівники структурних 
підрозділів 

облдержадм іністрації.

1,2. Серпень 
2019 року.

Виконання 
відповідного 

заходу не потребує 
виділення 

додаткових 
ресурсів.

Виконання зазначеного заходу 
урегулю є процедуру встановлення 

надбавок та вирішення питань щодо 
преміювання працівників.
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36. . М ож ливість впливу з боку 
працівників відділу 
організації надання 
соціальних послуг 

стаціонарними закладами та 
перевірочної роботи 

діяльності підвідомчих 
установ (далі -  відділ) з 

м етою  позитивного 
виріш ення питання щодо 
влаш тування в інтернатні 
установи лю дей похилого 
віку, осіб з інвалідністю, 

дітей з інвалідністю.
2 .Й мовірність безпідставної 
відмови з боку працівників 

відділу або наданні переваг у 
видачі путівки для 

влаш тування людей 
похилого віку, осіб 3 
інвалідністю , дітей 3 

інвалідністю  до інтернатних 
установ.

Низька 1.Встановлення додаткового 
контролю та персональної ( 

відповідальності за неналежне 
виконання о б о в’язків шляхом 

ознайомлення працівників відділу 
організації надання соціальних 

послуг стаціонарними закладами та 
перевірочної роботи діяльності 

підвідомчих установ Департаменту 
соціального захисту населення 

облдерж адміністрації з 
обмеженнями, передбаченими 

Законом України «П ро запобігання 
корупції».

2. Проведення періодичних семінарів 
для працівників відділу організації 

надання соціальних послуг 
стаціонарними закладами та 

перевірочної роботи діяльності 
підвідомчих установ Департаменту 

соціального захисту населення 
облдерж адміністрації зі 

спеціального законодавства, етики 
поведінки, відповідальності за 

порушення законодавства.

Токарева О. А. 
Д епартамент соціального 

захисту населення 
облдерж адміністрації).

1,2- 
Щ окварталу 

протягом 3 
2019-2020 

років.

Виконання £ 
відповідного 3 

аходу н е п о т р е б у о  
виділення 

додаткових 
ресурсів.

5ИКОп<1пп>і М іпа'і^ппл
меншенню безпідставних відмов або 
іаданню переваг у видачі путівки для 
влаштування людей похилого віку, 

осіб з інвалідністю, дітей з 
нвалідністю до інтернатних установ.

11. Н ад ан н я  ад м ін істр ати в н и х  послуг

37 Й мовірність використання 
служ бового становищ а 
посадовою  особою при 

оформленні документів на 
видачу ліцензій на 

провадж ення господарської 
діяльності 3 

централізованого _

і Середня 1 .Не допускати вибірковості 
прийняття рішень.

2.Організацію  роботи щодо певних 
видів господарської діяльності 

покласти на департам ент житлово- 
комунального господарства 

облдержадміністрації.
3.Попередити осіб, задіяних в

Баранник О.Л. 
(департамент житлово- 

комунального 
господарства 

облдержадміністрації).

1,2.Протягом 
2019-2020 

років.

3 .Вересень 
2019.

4. Листопад

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребуе 
виділення 

додаткових коштів

дозволить мінімізувати корупційні 
ризики під час оформлення 

документів на видачу ліцензій на 
провадження господарської 

діяльності.
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водопостачання та 
водовідведення; 

виробництва теплової 
енергії, транспортування 

теплової енергії 
магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами, та постачання 
теплової енергії.

оформленні документів на видачу 
ліцензій на провадження 

господарської діяльності, про 
відповідальність відповідно до 

чинного законодавства України.
3. Вжити заходів щодо надання 

послуг з ліцензування за 
допомогою  засобів електронного 

зв’язку.
5. П ерегляд нормативно-правових та 
організаційно-розпорядчих актів, що 

регулю ю ть видачу ліцензій  на 
провадження господарської 

діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення; 
виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії 
магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими 

м ереж ами, та внесення пропозицій 
щодо доцільності внесення 

необхідних змін із усунення 
необгрунтованих дискреційних 

повноважень.

2019.

5. Що кварталу 
протягом 
2019-2020 

років.

38

і

Недостатня прозорість 
діяльності 

облдерж адміністрації в 
частині висвітлення 

інформації про 
адміністративні послуги.

Середня 1. Забезпечити публікацію  на
офіційному веб-сайті 

облдерж адміністрації про видачу 
ліцензії.

2. Розміщення інформації на 
офіційному веб-сайті 

облдерж адміністрації Порядок щодо 
отримання ліцензій з 

централізованого водопостачання та 
водовідведення, крім 

централізованого водопостачання та 
водовідведення за нерегульованим 

тарифом; 
виробництва теплової енергії (крш 

виробництва теплової енергії та

Баранник О.Л. 
(департамент ж итлово- 

комунального 
господарства 

облдерж адміністрації).

1. Щ окварталу 
протягом 

2019-2020 
років.

2. Травень 
2019 року.

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів

органу в частині висвітлення 
інформації про адміністративні 

послуги.
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теплоелектроцентралях, 
теплоелектростанціях, атомних 

електростанціях, когенераційних 
установках), транспортування її 

магістральними і місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мереж ами, постачання теплової 
енергії підприємствами житлово- 
комунального господарства, крім 
виробництва, транспортування та 

постачання теплової енергії за 
нерегульованим тарифом.

39. Ймовірне використання 
служ бового становищ а 
посадовою особою при 

наданні, видачі, анулюванні 
дозволів на спеціальне 

використання природних 
ресурсів у межах територій 

та об’єктів природно- 
заповідного фонду та 
встановлення лімітів 

використання ресурсів 
загальнодержавного 

значення.

Середня 1. 3 метою забезпечення прозорості 
видачі докум ентів, надання послуги 
здійсню вати виключно через Центр
надання адміністративних послуг.
2 .Вжити заходів щодо запобігання 

конфлікту інтересів шляхом
ознайомлення під підпис посадових 

осіб, які задіяні у наданні 
адміністративних послуг з переліком 

вимог, заборон та обмежень, 
встановлених Законом України “ Про 

запобігання корупції ” .
2. П ерегляд нормативно-правових та 
організаційно-розпорядчих актів, що 

регулю ю ть видачу ліцензій на 
провадж ення господарської 

діяльності з централізованого 
водопостачання та водовідведення; 
виробництво, транспортування та 

постачання теплової енергії 
магістральними та місцевими 
(розподільчими) тепловими 

мережами, та внесення пропозицій 
щодо доцільності внесення 
необхідних змін із усунення 

необгрунтованих дискреційних 
повноважень.

Натру с С.П. 
(департамент екології та 

природних ресурсів 
облдерж адміністрації).

1. Протягом 
2019-2020

років.

2. Протягом 
2019-2020

років.

3. Щокварталу 
протягом 2019-

2020 років.

...

Виконання 
зазначеного заходу 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Надання послуги виключно через 
Центр надання адміністративних 

послуг та ознайомлення під підпис 
посадових осіб з переліком вимог, 

заборон та обмежень, встановлених 
Законом України “Про запобігання 
корупції” дозволить мінімізувати 

корупційні ризики при наданні, 
видачі, анулюванні дозволів на 

спеціальне використання природних 
ресурсів.
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12. Робота з гу м ан ітар н о ю  допом огою

40. 1. М ожливе допущення 
зловж ивань при проведенні 

розподілу гуманітарної 
допомоги.

2. Не доброчесність членів 
комісії з розподілу 

гуманітарної та іншої 
допом оги населенню 

Д онецької області, 
затвердж еної 

розпорядж енням голови 
обл держадм і н істрації, 

керівника обласної 
військово-цивільної 

адм іністрації від 17 серпня 
2016 року №  710 «Про 

організацію  роботи з 
розподілу гуманітарної та 

інш ої допом оги населенню

Середня Забезпечити залучення представників 
громадськості, засобів масової 

інформації до розподілу та передачі 
комісією з розподілу гуманітарної та 

іншої допомоги населенню  
Д онецької області, склад якої 

затверджено розпорядженням голови 
облдерж адміністрації, керівника 

обласної військово-цивільної 
адміністрації від 17 серпня 2016 року 

№  710 “Про організацію  роботи з 
розподілу гуманітарної та іншої 
допомоги населенню  Д онецької 

області” .

Бойко 1.0. 
(департамент з питань 

цивільного захисту, 
м обілізаційної та 
оборонної роботи 

облдерж адміністрації).

Протягом
2019-2020

років.

Виконання 
зазначеного заходу 
потребує залучення 

представників 
громадськості до 
роботи Комісії 3 

розподілу 
гуманітарної та 
іншої допомоги 

населенню 
Донецької області 
під час розподілу 
гуманітарної та 
іншої допомоги 

населенню.

. .

Залучення представників 
громадськості, представників 

громадських об’єднань, засобів 
м асової інформації та інших осіб до 

роботи комісії з розподілу 
гуманітарної та іншої допомоги 

населенню Донецької області 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час здійснення розподілу 
гуманітарної та іншої допомоги 

населенню.

13. Р о зви то к  базови х  галузей  пром исловості

41. Н едоброчесність посадових 
осіб, які входять до складу 

обласної комісії по контролю 
за діяльністю  суб’єктів 

господарю вання, що 
здійсню ю ть операції з 

металобрухтом.

Середня 1. Попередження членів обласної 
комісії по контролю за діяльністю 

суб’єктів господарю вання, що 
здійсню ю ть операції з 

металобрухтом про персональну 
відповідальність за порушення 

вимог чинного законодавства під 
час обстеження спеціалізованих абс 

спеціальних металургійних 
переробних підприємств та їх 

приймальних пунктів.
2. Посилити контроль з боку 

керівництва департам енту базових 
галузей промисловості 

облдерж адміністрації за роботою

Л итвинов A.B. 
(департамент базових 
галузей промисловості 
облдержадміністрації).

---------------------------------------------- ----------------------

1 .,2. Постійно 
протягом 
2019-2020 

років.

Виконання 
зазначених заходів 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначених заходів 
дозволить мінімізувати корупційні 

ризики під час обстеження 
спеціалізованих або спеціальних 

металургійних переробних 
підприємств та їх приймальних 

пунктів.
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42.

обласної комісії по контролю за 
діяльністю  суб’єктів 

господарю вання, що здійсню ю ть 
операції з металобрухтом.

14. Територіальна оборона

Недоброчесність посадових 
осіб департаменту 

цивільного захисту, 
м обілізаційної та оборонної 

роботи облдерж адміністрації 
п ід час здійснення контролю 
за цільовим використанням 

коштів, виділених з 
обласного бю дж ету на 

реалізацію  регіональної 
Програми забезпечення 

заходів з підготовки 
територіальної оборони 

Д онецької області на 2018- 
2019 роки, затвердж еної 
розпорядженням голови 

обл держадм і н істрації, 
керівника обласної 
військово-цивільної 

адміністрації від 23.05.2018 
№ 650 /5 -18 .

Середня 1.Встановлення додаткового 
контролю з боку керівництва 

департаменту з питань цивільного 
захисту, мобілізаційної та оборонної 
роботи Д онецької обласної державної 

адміністрації за цільовим 
використанням виділених бю дж етних 

коштів на реалізацію  регіональної 
Програми забезпечення заходів з 

підготовки територіальної оборони 
Д онецької області на 2018-2019 

роки».
2.Департаменту з питань цивільного 
захисту, мобілізаційної та оборонної 

роботи облдерж адміністрації щороку 
до 15 лю того інформувати 

облдерж адміністрацію , обласну 
військово-цивільну адміністрацію  

про хід 
реалізації Програми.

Бойко 1.О. 
(департамент з питань 

цивільного захисту, 
мобілізаційної та 
оборонної роботи 

облдержадм ін істрації).

1. IV квартал
2018 року, 
IV квартал
2019 року.

2. Щ ороку до 
15 лютого.

Виконання 
зазначених заходів 

не потребує 
виділення 

додаткових коштів.

Виконання зазначених заходів 
дозволить мінімізувати корупційний 
ризик під час виконання посадових 
обов’язків Донецького обласного 

військового комісаріату.

Начальник управління взаємодії з правоохоронними
органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації

ПОГОДЖ ЕНО
Керівник апарату облдержадміністрації,
Голова комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 
облдерж адміністрації та її структурних підрозділів на 2019-2020 роки

Перший заступник голови облдержадміністрації

О.М. Ставицький

О.І. Свинаренко 

В.С. Філашкін
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