
УКРАЇНА

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 1 9 . 0 2 .  SO 16_________ № 1 1 S______
м. Краматорськ

Про Регіональну програму щодо 
запобігання і протидії корупції 
на 2016-2017 роки

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері 
запобігання і протидії корупції, відповідно до статті 19 Закону України «Про 
запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації 
засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2015-2017 роки», керуючись статтями 2, 6, 25 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації»:

1. Затвердити Регіональну програму щодо запобігання і протидії 
корупції на 2016-2017 роки (далі -  Програма), що додається.

2. Визначити відповідальним за координацію здійснення заходів, 
передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо реалізації 
засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 
стратегії) на 2015-2017 роки» заступника голови облдержадміністрації 
Ремського В.В.

3. Виконавцям заходів Програми подавати щороку, до 01 лютого, 
01 квітня, 01 липня, 01 жовтня управлінню взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації звіт про їх 
виконання.

4. Управлінню взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації (Ставицький):
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1) погодити в установленому порядку Програму з Національним 
агентством з питань запобігання корупції;

2) здійснювати узагальнення звітів та щорічно до 15 лютого, 15 квітня, 
15 липня, 15 жовтня надавати спеціально уповноваженому органу з питань 
антикорупційної політики інформацію про стан виконання на території 
області Державної програми щодо реалізації засад державної 
антикорупційної політики в Україні на 2016-2017 роки.

5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
облдержадміністрації від 19 лютого 2013 року № 82 «Про Регіональну 
програму щодо запобігання і протидії корупції на 2013-2015 роки».

6. Координацію роботи щодо виконання розпорядження покласти на 
управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення 
корупції облдержадміністрації, контроль -  на заступника голови

П.1. Жебрівський

облдержадміністрації РемськогаЛ^В

А */ / Со X

Голова облдержадмін 
керівник обласної війі 
цивільної адміністрац



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації

1 9 . 02.2016  № 112

РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА

ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

н а  2016-2017 роки

Краматорськ 
2016
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ПАСПОРТ
Регіональної програми щодо запобігання і протидії корупції

на 2016-2017 роки

1.Ініціатор розроблення програми
Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 

виявлення корупції облдержадміністрації.

2.Дата, номер розпорядчого документу про розроблення програми
Програма розроблена відповідно до вимог статті 19 Закону України 

«Про запобігання корупції» та заходів постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 року № 265 «Про затвердження Державної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 
(Антикорупційної стратегії) на 2016-2017 роки».

3.Розробник програми
Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 

виявлення корупції облдержадміністрації.

4. Співрозробники програми
Відсутні.

5. Відповідальний виконавець програми
Управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 

виявлення корупції облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
органи міських рад, територіальні органи міністерств та інших центральних 
органів виконавчої влади.

6. Учасники програми
Структурні підрозділи облдержадміністрації, військово-цивільні 

адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі органи міських рад, Головне 
управління Національної поліції в Донецькій області, УСБУ в Донецькій 
області.

7.Термін реалізації програми
2016 -  2017 роки.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації 
програми

Програма фінансування не потребує.
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Вступ

Регіональна програма щодо запобігання і протидії корупції на 
2016-2017 роки (далі -  Програма) розроблена відповідно до вимог ст. 19 
Закону України «Про запобігання корупції».

В основу Програми покладені положення Закону України «Про 
запобігання корупції» та заходи Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 
на 2015-2017 роки, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 29 квітня 
2015 року №265.

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Відсутність Регіональної програми щодо запобігання і протидії 
корупції є однією з причин неефективного реагування суспільства на загрозу 
корупції, рівень якої негативно впливає на стан законності і правопорядку в 
області, гальмує процес здійснення захисту прав, свобод та законних 
інтересів громадян. За 12 місяців 2015 року правоохоронними органами 
складено 91 протокол за вчинення адміністративних корупційних 
правопорушень, якими державі було спричинено збитки на суму 50580 грн., 
за фактами одержання неправомірної вигоди порушено 44 кримінальних 
провадження.

2. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення ефективної реалізації державної 
політики у сфері запобігання і протидії корупції, здійснення заходів, 
спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних дій, а 
також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських 
організацій в цій сфері.

3. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему передбачається розв'язати шляхом імплементації нових засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 
на 2014—2017 роки, затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року 
№ 1699-УІІ, а також належного впровадження нового антикорупційного 
законодавства, зокрема Закону України “Про запобігання корупції”.

Антикорупційна стратегія визначає пріоритети державної 
антикорупційної політики до 2018 року, реалізація яких створить основу для 
подальших реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути одну з основних
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причин незадовільного стану справ у сфері антикорупційної політики в 
Україні, якою є фрагментарність і недосконалість законодавчої та 
інституційної антикорупційної інфраструктури.

Закон України “Про запобігання корупції” визначає засади 
формування, моніторингу, координації впровадження антикорупційної 
політики, залучення інститутів та організацій громадянського суспільства, 
представників бізнесу до цих процесів, регулює превентивну діяльність 
державного механізму, спрямовану на усунення можливостей та стимулів для 
корупційної поведінки як у публічному, так і приватному секторах.

Таким чином, імплементація цього базового антикорупційного акту 
дасть можливість сформувати систему запобігання та протидії корупції, що, в 
свою чергу, суттєво зменшить гостроту проблеми корупції.

4. Завдання Програми

Програма спрямована на вирішення наступних завдань: 
формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до 

корупції як суспільно-небезпечного явища;
створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах 

діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування на 
всіх рівнях;

забезпечення відкритості та поінформованості громадськості про 
здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5. Строки та етапи виконання Програми

Реалізація завдань Програми забезпечується шляхом виконання 
щорічних програмних заходів протягом двох років (додаються).

6. Очікувані результати програми

Виконання заходів Програми сприятиме зменшенню рівня корупції, 
оздоровленню соціально-економічної ситуації в області, підвищенню рівня її 
інвестиційної привабливості, а також довіри населення до діяльності 
державних органів, органів місцевого самоврядування.

У результаті виконання заходів Програми очікується: 
підвищення ефективності діяльності із запобігання корупції; 
зниження рівня корупції у системі органів державної влади і органів 

місцевого самоврядування;
формування у громадськості активної позиції із запобігання і протидії 

корупції;
зменшення обсягів тіньової економіки;
підвищення рівня правової освіти населення, зокрема з питань протидії 

корупції;
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зменшення обсягів тіньової економіки;
підвищення рівня правової освіти населення, зокрема з питань протидії

розширення можливості для доступу до суспільно важливої інформації; 
формування в суспільстві ідеї нетерпимості до корупції, підвищення 

рівня довіри населення до влади.

Реалізація заходів Програми не потребує фінансування.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальну координацію і контроль за ходом реалізації заходів Програми 
здійснює заступник голови облдержадміністрації, згідно із розподілом 
обов’язків і управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання 
та виявлення корупції облдержадміністрації.

Регіональну програму щодо запобігання і протидії корупції на 
2016-2017 роки розроблено управлінням взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

корупції;

7. Обсяги та джерела фінансування

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації І.Л. Тимошенко

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



Додаток
до Регіональної програми 
щодо запобігання і протидії 
корупції на 2016-2017 роки
49.0гж/б № //г

ЗАХОДИ 

Регіональної програми 

щодо запобігання і протидії корупції на 2016-2017 роки

№
п/п

Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк
виконання

1 2 3 4
1. Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного 

оновлення веб-сторінок, інших електронних ресурсів 
органів, залучених до надання адміністративних 
послуг, що містять інформацію, необхідну для 
отримання адміністративних послуг

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, військово-цивільні 
адміністрації, виконавчі органи міських рад

2016-2017
роки

2. Забезпечення електронного документообігу, 
запровадження звітності в електронному вигляді

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських рад

2016-2017
роки

3. Дотримання спеціальних обмежень щодо прийняття та 
проходження державної служби, встановлених 
законами України "Про державну службу", "Про 
запобігання корупції" та "Про очищення влади"

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських рад

Постійно



1 2 3 4
4. Забезпечення принципів прозорості та публічності в 

роботі місцевих органів виконавчої влади і органів 
місцевого самоврядування шляхом проведення 
телефонних «гарячих ліній» та застосування мережі 
Інтернет

Управління з питань звернень громадян та 
доступу до публічної інформації, управління 
інформаційної політики та з питань преси 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
військово-цивільні адміністрації, виконавчі 
органи міських рад, комунальна установа 
«Донецький обласний контактний центр»

2016-2017
роки

5. Активізація роботи Антикорупційного штабу при 
облдержадміністрації з метою організації заходів з 
протидії корупції та боротьби зі злочинністю, охорони 
громадської безпеки та громадського порядку, захисту 
прав і свобод громадян

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

Постійно

6. Організація навчання шляхом проведення лекцій, 
семінарів, бесід з державними службовцями, 
посадовими особами місцевого самоврядування, до 
посадових обов'язків яких відноситься здійснення за 
місцем роботи контролю за дотриманням 
антикорупційного законодавства, з питань запобігання 
і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання 
конфлікту інтересів

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
військово-цивільні адміністрації, виконавчі 
органи міських рад

2016-2017
роки



1 2 3 4
7. Проведення перевірок структурних підрозділів 

облдержадміністрації з метою вивчення стану 
додержання державними службовцями вимог Закону 
України «Про запобігання корупції»

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

Згідно 3 
планом 
роботи 

облдерж
адміністрації

8. Запровадження механізму зворотнього зв’язку з 
громадськістю щодо повідомлень про факти 
корупційних правопорушень

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
військово-цивільні адміністрації, виконавчі 
органи міських рад

Постійно

9. Висвітлення у засобах масової інформації, мережі 
Інтернет, антикорупцінних заходів, що вживаються 
місцевими органами виконавчої влади та органами 
місцевого самоврядування з метою формування 
негативного ставлення громадян до проявів корупції, 
залучення громадськості до участі в антикорупційній 
діяльності

Управління інформаційної політики та з питань 
преси, управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
військово-цивільні адміністрації, виконавчі 
органи місцевих рад

2016-2017
роки

10. Формування антикорупційної правосвідомості 
учнівської молоді через поширення знань про 
антикорупційне законодавство шляхом проведення 
тематичних занять, лекцій з питань протидії корупції в 
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих 
навчальних закладах незалежно від форм власності

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації із залученням 
департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
військово-цивільні адміністрації, виконавчі 
органи міських рад

2016-2017
роки
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11. Організація трансляції на місцевому телебаченні та 

радіо соціальної реклами з питань запобігання і 
протидії корупції з метою формування 
антикорупційної громадської думки

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадмі ністрації, управління 
інформаційної політики та з питань преси 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
військово-цивільні адміністрації, виконавчі 
органи міських рад

2016-2017
роки

12. Висвітлення в засобах масової інформації та мережі 
Інтернет інформації про вжиті заходи щодо 
запобігання і протидії корупції та статистичної 
інформації про результати боротьби з корупцією

Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області, управління взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації, 
управління інформаційної політики та з питань 
преси облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, військово-цивільні 
адміністрації, виконавчі органи міських рад

2016-2017
роки

13. Здійснення моніторингу впливу антикорупційного 
законодавства на стан боротьби з корупцією в області 
та, у разі необхідності, підготовка пропозицій щодо 
внесення відповідних змін до законодавства України

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

Постійно

14. Інформування громадськості про результати 
реагування правоохоронних органів на публікації у 
місцевих засобах масової інформації про факти 
корупції та про використання інформації за 
результатами журналістських розслідувань

Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області, УСБУ в Донецькій області

2016-2017
роки

15. Підготовка спільно з УСБУ в Донецькій області в 
межах повноважень Плану спільних заходів із 
запобігання та протидії корупції в апараті та 
структурних підрозділах облдержадміністрації

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації, УСБУ в Донецькій 
області

Кожне
півріччя



1 2 3 4
16. Виявлення причин та умов, що сприяють створенню 

корупціогенних чинників у сферах підвищеного 
корупційного ризику, зокрема в правоохоронній, 
медичній, земельній, освітній, податковій, митній 
сферах, та вжиття відповідних заходів реагування 
щодо їх усунення

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

Постійно

17. 3 метою формування негативного ставлення громадян 
до корупції проведення із залученням громадських 
організацій науково-практичних конференцій, 
семінарів, засідань за «круглим столом», прес- 
конференцій, зустрічей з представниками місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та місцевих засобів масової 
інформації

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації, департамент з питань 
внутрішньої політики облдержадміністрації, 
Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області, УСБУ в Донецькій області

2016-2017
роки

Начальник управління взаємодії 
з правоохоронними органами, запобігання 
та виявлення корупції облдержадміністрації О.М. Ставицький


