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І. Засади загальної відомчої політики  

щодо запобігання та протидії корупції у діяльності  

Черкаської обласної ради  

 

Антикорупційну програму Черкаської обласної ради на 2018 рік (далі – 

Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України 

"Про запобігання корупції", відповідно до 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 08.12.2017 № 1379, 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 за № 87/31539,  

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 

02.12. 2016  № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 

1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм 

органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 19.01.2017 № 31. 

Відповідно до статті 140 Конституції України, статті 10 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" (далі – Закон) Черкаська обласна рада є  органом 

місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад 

сіл, селищ та міст області, у межах повноважень, визначених Конституцією України, 

Законом та іншими законами, а також повноважень, переданих їй сільськими, 

селищними, міськими радами.  

Згідно з положеннями частини 3 статті 24 Закону обласна рада та її посадові 

особи зобов’язані діяти  лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності 

Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України.  

Відомча антикорупційна політика обласної ради спрямована на вжиття 

превентивних  антикорупційних механізмів для недопущення вчинення посадовими 

особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та 

депутатами обласної ради корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

формування в них "нульової терпимості" до будь-яких проявів корупції та 

ґрунтується на принципах верховенства права, законності, прозорості, доступності, 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1700-18/paran246#n246


системності, об’єктивності, пріоритетності запобіжних заходів, невідворотності 

відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, участі громадськості у 

заходах щодо запобігання і протидії корупції та керівних 20 принципах для боротьби 

протидії корупції, розроблених Мультидисціплінарною групою по корупції (GMC). 

Метою Антикорупційної програми є створення в обласній раді ефективної 

системи запобігання корупції у всіх сферах її діяльності, подальше впровадження 

механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків  у діяльності 

обласної ради, виховання антикорупційної правосвідомості, доброчесності  

посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради та 

депутатів обласної ради. 

В Антикорупційній програмі визначаються: 

заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції у діяльності Черкаської обласної ради, а також з виконання 

антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми; 

сфери діяльності, функції, завдання, що вразливі до корупції; 

пріоритетність корупційних ризиків; 

превентивні заходи, спрямовані на усунення чинників  корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень; 

навчальні заходи щодо поширення інформації антикорупційного 

спрямування; 

процедури та суб’єкти, відповідальні за здійснення періодичного моніторингу 

виконання Антикорупційної програми та її перегляду.  

 

ІІ. Заходи з реалізації загальної відомчої політики 

щодо запобігання та протидії корупції у діяльності  

Черкаської обласної ради, а також з виконання антикорупційної 

стратегії та державної антикорупційної програми 

 

На виконання вимог чинного антикорупційного законодавства України, в тому 

числі антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми, обласна 

рада на постійній основі здійснює такі заходи:  

забезпечує підвищення рівня обізнаності антикорупційного законодавства 

посадовими особами виконавчого апарату обласної ради шляхом направлення на 

підвищення кваліфікації, проведення роз’яснювальної роботи, навчань та інших 

освітніх заходів;  

забезпечує якісний добір кадрів на засадах прозорого та неупередженого 

конкурсного відбору; 

перевіряє факт подання посадовими особами місцевого самоврядування 

виконавчого апарату обласної ради, які в ній працюють (працювали), декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 

та повідомляє Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій; 

проводить спеціальну перевірку щодо  осіб, які претендують на зайняття посад 

у виконавчому апараті обласної ради, які передбачають зайняття відповідального 

або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним 



ризиком, перелік яких затверджений Національним агентством з питань запобігання 

корупції; 

виявляє сприятливі для вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією 

правопорушень ризики в діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної 

ради, депутатів обласної ради  та здійснення їх оцінки; 

вживає заходів щодо недопущення виникнення, виявлення та врегулювання 

конфлікту інтересів; 

забезпечує доступ до публічної інформації, дотримання принципів прозорості 

та неупередженості при висвітленні її на офіційному веб-сайті обласної ради та у 

засобах масової інформації; 

здійснює інші заходи, визначені вимогами чинного законодавства України. 

Заходи з реалізації відомчої політики Черкаської обласної ради щодо 

запобігання та протидії корупції і виконання антикорупційної стратегії та державної 

антикорупційної програми на 2018 рік, із зазначенням осіб, відповідальних за 

виконання цих заходів, строків виконання, індикаторів виконання, визначені в   

додатку 1 до Антикорупційної програми. 

 

 

ІІІ. Оцінка корупційних ризиків  

у діяльності Черкаської обласної ради,  

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

 

Оцінка корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради (далі – 

Оцінка корупційних ризиків)  є одним з етапів підготовки Антикорупційної 

програми та спрямована на виявлення найбільш вразливих до корупції процесів, які 

мають місце під час здійснення посадовими особами місцевого самоврядування 

виконавчого апарату обласної ради та депутатами обласної ради своїх повноважень, 

а також причин і умов, що можуть сприяти скоєнню ними корупційного чи 

пов’язаного з корупцією правопорушення. 

Оцінку корупційних ризиків здійснено комісією, утвореною рішенням 

обласної ради від  28.11.2017 №  17-22/VII (далі – Комісія), відповідно до комплексу 

правил і процедур, визначених Методологією оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

28 грудня 2016 року за № 1718/29848. 

За результатами Оцінки корупційних ризиків рішенням Черкаської обласної 

ради від 06.03.2018 №21-38/ VII затверджено звіт (додаток 3), який включає опис 

ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих 

наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з 

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

корупційних ризиків (у тому числі відповідальних суб’єктів за їх виконання та 

необхідні ресурси).  

 

 

 



 

ІV. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

 

Навчальну та інформаційно-роз’яснювальну роботу антикорупційного 

спрямування в обласній раді здійснюватиме  уповноважена особа з питань  

запобігання та виявлення корупції. Відповідна робота буде проводитися шляхом  

навчальних заходів, надання роз’яснень, консультацій, методичної допомоги, 

розміщення законодавчих, нормативно-правових, розпорядчих актів, методичних та 

навчальних матеріалів на офіційному веб-сайті обласної ради, інших інформаційних 

носіях.  

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування на 2018 рік, із зазначенням осіб, відповідальних за 

виконання цих заходів, строків виконання, індикаторів виконання, визначені в   

додатку 2 до Антикорупційної програми. 

Посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради 

та  депутати обласної ради направлятимуться для участі в конференціях, семінарах, 

тренінгах, засіданнях «круглих столів» та інших навчальних заходах 

антикорупційного спрямування, що проводитимуться Інститутом підвищення 

кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при 

Президентові України, Черкаським обласним центром перепідготовки та 

підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, Національним 

агентством з питань запобігання корупції, іншими установами і організаціями в 

Україні, Офісом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 

відповідними громадськими організаціями. 

 

 

 

V. Процедури щодо періодичного моніторингу Антикорупційної 

програми Черкаської обласної ради та суб’єкти відповідальні за його 

здійснення 

 

 

Координація виконання Антикорупційної програми здійснюється головою 

Черкаської обласної ради. 

Періодичний моніторинг буде здійснюватися уповноваженою особою з питань  

запобігання та виявлення корупції спільно з Комісією щоквартально.  

Виконавці програми до 5 квітня, 5 липня, 5 жовтня поточного року та 5 лютого 

наступного року інформують про виконання відповідних заходів Антикорупційної 

програми уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції. 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції (далі – 

уповноважена особа) спільно з Комісією здійснює аналіз статистичних даних у сфері 

боротьби з корупцією; забезпечує узагальнення наданих виконавцями  

Антикорупційної програми інформацій; до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня поточного 



року та 15 лютого наступного року інформує голову Черкаської обласної ради про 

стан виконання Антикорупційної програми. 

З метою здійснення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної 

програми Комісія проводить роботу щодо отримання, аналізу та узагальнення 

інформації про виконання визначених в Антикорупційній програмі заходів.  

Комісія також може здійснювати моніторинг змін законодавства у сфері 

запобігання корупції, оцінювати результати заходів, визначених Антикорупційною 

програмою, виявляти нові корупційні ризики та проводити їх оцінку. Для здійснення 

відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів 

виконавчого апарату обласної ради необхідну інформацію, залучати в 

установленому порядку працівників структурних підрозділів та депутатів 

Черкаської обласної ради, які не входять до складу Комісії. 

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми 

Комісія готує звіт.  Оголошенню звіту передує його обговорення з громадськими 

організаціями.  

 

Таблиця 1. Система моніторингу та оцінювання реалізації виконання 

Антикорупційної програми 

№ 

з/п 

Етап Завдання Результати і 

процедури 

Виконавці 

1 Збір інформації й 

даних 

Збір даних Дані для 

майбутнього 

аналізу 

Уповноважена 

особа  та керівник 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

виконавчого 

апарату обласної 

ради 

2 Аналіз інформації 

й даних 

Упорядкування, 

опрацювання, 

аналіз даних. 

Архівація даних. 

Вчасне надання 

зібраних даних 

Комісії чи 

уповноваженій 

особі  

Дані для 

складання звітів 

Уповноважена 

особа  та Комісія 

3 Складання звітів Компіляція 

(структурування) 

зібраних даних і 

представлення їх 

у формі звітів 

Річні звіти (за 

потреби можна 

впровадити 

щоквартальне 

звітування) 

Уповноважена 

особа   

4 Оцінювання 

результатів 

(порівняння з 

Порівняльне 

оцінювання 

результатів з 

Оцінювання рівня 

впровадження 

програми. У разі 

Комісія 



прогнозними 

показниками) 

прогнозними 

показниками 

істотних 

відхилень перехід 

до етапу 5 

(можливість 

впровадження 

щоквартальних 

звітів) 

5 Визначення 

відхилень 

Оцінювання 

розбіжностей 

між 

сподіваннями та 

результатами 

 

Підготовка основ 

для майбутніх 

заходів 

Комісія 

6 Аналіз причин 

відхилень 

Пошук причин Підготовка основ 

для майбутніх 

коригувальних 

заходів 

Комісія 

7 Планові 

коригувальні 

заходи 

Зміна чинних 

заходів або 

впровадження 

нових 

Визначення й 

затвердження 

коригувальних 

заходів 

Комісія 

 

 

VІ. Процедури оцінки виконання Антикорупційної програми Черкаської 

обласної ради та суб’єкти відповідальні за її здійснення із закріпленням 

критеріїв здійснення 

 Оцінка виконання Антикорупційної програми буде здійснюватися 

щоквартально Комісією. 

Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною 

програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв: 

– повнота виконання; 

– своєчасність  виконання; 

– ефективність здійснення. 

Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо: 

– ініціювання внесення змін до законодавства – з дати направлення пропозиції 

суб’єкту нормотворення; 

– підготовки організаційно-розпорядчого документа – з дати підписання 

уповноваженою особою; 

– розробки документів методичного характеру – з дати погодження відповідним 

структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради; 

– навчання –  з дати проведення заходу; 

– підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб’єктам, – з дати 

передачі його до такого органу.   



Вважати захід виконаним своєчасно щодо: 

– ініціювання змін до законодавства – у разі, якщо пропозиції  внесені суб’єкту 

нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного 

Антикорупційною програмою; 

– підготовки іншого організаційно-розпорядчого документа – у разі, якщо його 

підписано уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, 

визначеного Антикорупційною програмою; 

– розробки документів методичного характеру – у разі, якщо їх  передано на 

розгляд відповідного  структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради  

не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною 

програмою; 

– навчання – у разі, якщо його проведено не пізніше останнього робочого дня 

місяця, визначеного Антикорупційною програмою; 

– підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб’єктам, – у разі, 

якщо його спрямовано до такого органу не пізніше останнього робочого дня місяця, 

визначеного Антикорупційною програмою.    

Вважати захід виконаним ефективно у разі:  

– створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у 

зв’язку з виданням нормативно-правового акта, прийняттям організаційно-

розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та методичного 

характеру тощо; 

– мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними 

статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою; 

– підвищення рівня довіри громадян до Черкаської обласної ради (за даними 

моніторингу оприлюдненої інформації про роботу Черкаської обласної ради, 

соціологічного опитування тощо); 

– зміцнення позитивного іміджу Черкаської обласної ради, у тому числі на 

міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних 

та інших досліджень). 

Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради 

під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених 

Антикорупційною програмою, у разі порушення строків, неповноти виконання 

заходу або неефективності вжитих заходів з’ясовувати такі питання: 

– пов’язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із 

неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату 

його впровадження з боку керівництва; 

– доцільність внесення змін до Антикорупційної програми.  

 

VІІ. Процедура та випадки періодичного перегляду Антикорупційної 

програми 

 



Змінами до Антикорупційної програми вважати: 

– виключення заходу щодо усунення корупційних ризиків, передбачених 

в додатках до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради; 

– уточнення формулювання заходу щодо усунення корупційного ризику, 

передбаченого в додатках  до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у 

діяльності Черкаської обласної ради (без зміни суті); 

– заміни виконавця такого заходу, у тому числі основного, визначення 

додаткового виконавця; 

– продовження строку виконання такого заходу. 

Зміни до Антикорупційної  програми вносити рішенням Черкаської обласної 

ради за мотивованою пропозицією Комісії після проведеної оцінки результатів 

здійснення заходів, на підставі відповідних пропозицій депутатів Черкаської 

обласної ради, керівника відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату 

Черкаської обласної ради, відповідального за виконання заходу, погоджених 

уповноваженою особою.    

 Перегляд Антикорупційної програми здійснюється за ініціативою  

уповноваженої особи або Комісії. Ініціатива Комісії вноситься простою більшістю 

голосів від загальної чисельності затвердженого складу Комісії шляхом підготовки 

відповідного проекту рішення за результатами щоквартального моніторингу. Також 

Антикорупційна програма переглядається протягом  30 календарних днів з дати 

прийняття антикорупційної стратегії та державної програми з її реалізації, у 

випадках змін законодавства у сфері запобігання корупції, ідентифікації нових 

корупційних ризиків, при виявленні недостатньо ефективних положень цієї 

Антикорупційної програми або пов'язаних з ним антикорупційних заходів, надання 

Національним агентством з питань запобігання корупції пропозицій щодо  

удосконалення (конкретизації) положень Антикорупційної програми, за 

пропозиціями депутатів обласної ради, що були розглянуті на засіданні Комісії і 

затверджені нею. 

(зі змінами, внесеними згідно з рішенням обласної ради від 07.09.2018  № 24-37/VII) 

VІІІ. Процедура створення і контролю за функціонуванням інституту 

викривачів 

 

Черкаська обласна рада  забезпечить умови для повідомлень її працівниками 

та іншими особами про порушення вимог  Закону України «Про запобігання 

корупції» посадовими особами виконавчого апарату та депутатами обласної ради, 

зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного 

зв’язку.  

Першочергові заходи зі створення механізму захисту осіб, які надають 

допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачів), визначено у пункті 12 

розділу II Завдань і заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015–

2017 роки. Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання 



корупції»  може бути здійснене відповідною особою із зазначенням авторства або 

анонімно.  

Для ефективності роботи буде розроблено шаблони заяв і форму електронного 

повідомлення із зазначенням питань, що дадуть змогу ідентифікувати особу, яка 

повідомляє про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», 

обставини, які підлягають перевірці, а також можливі способи зворотного зв’язку з 

викривачем для з’ясування додаткової інформації, не порушуючи умов 

конфіденційності.  

Для роз’яснення працівникам виконавчого апарату Черкаської обласної ради, 

іншим особам порядку повідомлення про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» буде розміщена інформація на офіційних веб-сайтах та 

інформаційних стендах у приміщеннях Черкаської обласної ради та місцевих рад та 

юридичних осіб, які міститимуть алгоритм дій із зазначенням номерів спеціальних 

телефонних ліній, адреси електронної скриньки для звернення з відповідними 

повідомленнями, контакти особи, уповноваженої на розгляд таких повідомлень, а 

також інформацію щодо спеціально уповноважених органів, до яких може 

звернутися викривач з відповідним повідомленням, умови конфіденційності 

інформування заявниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного 

правопорушення або про вчинені корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення.  

Максимально будуть захищені створені канали зв’язку для одержання 

повідомлень викривачів від несанкціонованого втручання та витоку інформації 

стороннім особам.  

Буде запроваджено  окрему систему реєстрації повідомлень. Під час розгляду 

анонімних повідомлень встановити десятиденний термін від дня отримання такого 

повідомлення на його перевірку. Якщо у такий термін перевірити інформацію, що 

міститься в повідомленні, неможливо, голова або його перший заступник 

продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його 

отримання. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, буде  покладено на 

уповноважену особу та постійну комісію обласної ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, забезпечення правопорядку та захисту прав людини. За 

результатами перевірки голова (перший заступник голови) вчиняє всі дії, 

передбачені чинним антикорупційним законодавством. 

 Якщо повідомлення стосується голови Черкаської обласної ради, 

уповноваженої особи або члена Комісії, то таке повідомлення пересилається до 

Національного агентства з питань запобігання корупції.  

До Національного агентства з питань запобігання корупції  пересилаються 

запити у разі необхідності вжиття заходів щодо захисту викривача, а також до інших 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, у разі наявності у 

повідомленні інформації про ознаки кримінальних правопорушень згідно з 

підслідністю, визначеною статтею 216 Кримінального процесуального кодексу 

України.  

По кожному отриманому повідомленню формуватимуться відповідні справи, 

які можуть містити, окрім повідомлення та доданих до нього матеріалів (зібраних 

викривачем документів, звуко-, відеозаписів тощо), інформацію про особу  щодо 



якої проводиться перевірка, зібрані докази, акт (довідка) перевірки та, залежно від 

результатів перевірки, копію розпорядження голови обласної ради про притягнення 

особи до дисциплінарної відповідальності або копію заяви до спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про виявлені ознаки 

корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення. 

Контроль за функціонуванням інституту викривачів у Черкаській обласній 

раді та за сформованими справами здійснюватиметься головою Черкаської обласної 

ради. 

 

 

Перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків                      

у діяльності Черкаської обласної ради               В. Тарасенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

(у редакції рішення обласної ради 

від 07.09.201 №24-37/VII) 

Заходи з реалізації відомчої політики обласної ради  

щодо запобігання та протидії корупції і виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної 

програми  

№ 

з/п 

Найменування заходу Особа (особи), 

відповідальна  за 

виконання заходу 

Строк 

виконання 

заходу 

  

Індикатор 

виконання 

1 Формування серед населення  області ідеї нетерпимості до 

проявів корупції шляхом розповсюдження інформації на 

офіційному сайті обласної ради та  взаємодії з інститутами 

громадянського суспільства у питаннях поширення серед 

населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування 

переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя 

Уповноважена особа, 

депутати обласної ради   

Щомісячно Інформацію 

розміщено 

2 Підвищення рівня обізнаності населення області щодо засад 

антикорупційного законодавства за допомогою започаткування 

інформаційних повідомлень на офіційному сайті обласної ради, 

проведення інформаційного тижня «Ми проти корупції!» 

напередодні  Міжнародного дня боротьби з корупцією (9 грудня)   

 

Уповноважена особа, 

керівники структурних 

підрозділів виконавчого 

апарату обласної ради   

Щомісячно  

 

 

грудень 

2018 року 

Інформацію 

розміщено, 

захід 

проведено 

3 Залучення  населення області, як ключового носія політичної 

волі у сфері подолання корупції, до інформаційних  

антикорупційних кампаній, що проводитимуться депутатами 

обласної ради в межах території відповідного виборчого округу, 

під час прийому виборців та інших громадян; вивчення 

громадської думки щодо функціонування системи запобігання 

корупції в  області 

Депутати обласної ради, 

Уповноважена особа   

Постійно  Інформацій-

ну кампанію 

проведено,  

громадську 

думку 

вивчено 



4 Забезпечення прозорості взаємин депутатів і суб’єктів 

підприємницької діяльності шляхом оприлюднення інформації 

про представництво інтересів відповідних юридичних чи 

фізичних осіб 

Депутати обласної ради, 

керівники фракцій, 

постійна комісія 

обласної ради з питань 

регламенту, місцевого 

самоврядування, 

забезпечення 

правопорядку та захисту 

прав людини 

Постійно Інформацію 

оприлюднено 

 

5 Забезпечення доброчесності та об’єктивності рішень 

обласної ради,  інших колегіальних органів, їх членів, посадових 

осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної 

ради,  вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів, зокрема: 

1) Розміщення на офіційному сайті обласної ради інформації про 

алгоритм дій депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчого апарату обласної ради у зв’язку з 

встановленням наявності конфлікту інтересів; 

2) Розроблення та затвердження форми повідомлення про 

реальний/потенційний конфлікт інтересів; 

3)  Внесення змін до положень про колегіальні органи обласної 

ради , з визначенням  у  них  правил щодо запобігання чи 

врегулювання конфлікту інтересів при прийнятті рішень; 

4) Проведення моніторингу повідомлень  про 

реальний/потенційний конфлікт інтересів, вжитих заходів щодо 

його врегулювання; 

5) Проведення аналізу практики застосування положень щодо 

конфлікту інтересів, що містяться в Законі України «Про 

запобігання корупції» та законах, які визначають статус і 

порядок діяльності депутатів місцевих рад 

 

 

Уповноважена особа   

 

Уповноважена особа   

Керівники колегіальних 

органів 

Уповноважена особа  

Уповноважена особа,  

постійна комісія 

обласної ради з питань 

регламенту, місцевого 

самоврядування, 

забезпечення право-

порядку та захисту прав 

людини, обласна рада   

ІV квартал 

2018 року 

 

 

 

Інформацію 

оприлюднено 

 

Рішення/ 

розпоряджен

ня прийнято 

 

Інформацію 

підготовлено 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81


6 Забезпечення дотримання і виконання депутатами обласної ради 

та посадовими особами місцевого самоврядування виконавчого 

апарату обласної ради заходів фінансового контролю, зокрема, 

запровадження та проведення  перевірки фактів подання 

депутатами обласної ради декларацій, повідомлення 

Національного агентства з питань запобігання корупції про 

випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій 

у визначеному Законом України "Про запобігання корупції" 

порядку 

Уповноважена особа   Постійно  Звіт 

підготовлено 

7 Затвердження спільного з громадськістю меморандуму щодо 

принципів партнерства у сфері антикорупційної політики та 

забезпечення його виконання, посилення ролі та вплив 

громадськості на діяльність Черкаської обласної ради   

 

Депутати обласної ради, 

керівники фракцій, 

постійна комісія 

обласної ради з питань 

регламенту, місцевого 

самоврядування, 

забезпечення правопо-

рядку та захисту прав 

людини, обласна рада, 

уповноважена особа 

IV квартал 

2018 року 

Меморандум 

укладено 

1

8 

Забезпечення контролю за доброчесністю представників 

виконавчої та судової гілок влади в Черкаській області шляхом 

впровадження ефективних антикорупційних стандартів (етичні 

стандарти, запобігання конфлікту інтересів, декларування майна, 

доходів, видатків та зобов'язань фінансового характеру, 

антикорупційні програми, викриття корупції, доступ до 

інформації тощо) та створення інституціонального забезпечення 

їх дотримання в області шляхом створення системи 

повідомлення про недоброчесність представників виконавчої та 

судової гілок влади в Черкаській області під час функціонування 

інституту викривачів та отримання повідомлень від депутатів 

Депутати обласної ради, 

керівники фракцій, 

постійна комісія 

обласної ради з питань 

регламенту, місцевого 

самоврядування, 

забезпечення 

правопорядку та захисту 

прав людини, обласна 

рада, уповноважена 

особа 

Постійно Рішення 

прийнято 

 



 

Перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків                                                                                            

у діяльності Черкаської обласної ради                                             

 

 

В. Тарасенко 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обласної ради про інформацію, отриману під час зустрічей з 

виборцями 

 



Додаток 2 

(у редакції рішення обласної ради 

від 07.09.201 №24-37/VII) 

 

 

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації  

щодо програм антикорупційного спрямування  

№ 

з/п 

Найменування заходу Особа (особи), 

відповідальна (і) за 

виконання заходу 

Строк 

виконання 

заходу 

  

Індикатор 

виконання 

1 Проведення для населення області періодичних навчань 

на тему: «Як розпізнати і подолати політичну корупцію 

на місцях» 

Уповноважена особа ІІІ-IV квартал 

2018 року 

Навчання 

проведено 

2 Провести для депутатів обласної ради, посадових осіб 

місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної 

ради  навчання на тему: "Застосування правил щодо 

запобігання і врегулювання конфлікту інтересів при 

прийнятті рішень" та розмістити на офіційному веб-сайті 

матеріали цього навчання 

Уповноважена особа   Вересень  

2018 року, 

грудень 

2018 року 

Навчання 

проведено 

3 Проведення для депутатів обласної ради, посадових осіб 

місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної 

ради навчання на тему: "Порядок подання 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, повідомлення про 

відкриття валютного рахунка в установі банку-

нерезидента та суттєвої зміни у майновому"  та розмістити 

на офіційному веб-сайті матеріали цього навчання 

Уповноважена особа   Грудень              

2018 року 

Навчання 

проведено 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0960-16/paran4#n4


4 Проведення для посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчого апарату обласної ради  

навчання  на тему:  "Встановленні законодавством 

обмеження, пов’язані з проходженням служби в органах 

місцевого самоврядування"  та розмістити на офіційному 

веб-сайті матеріали цього навчання 

Уповноважена особа   Вересень         

2018 року 

Навчання 

проведено 

5  Проведення для посадових осіб місцевого 

самоврядування виконавчого апарату обласної ради  

навчання  на тему:  "Етична поведінка посадової особи 

місцевого самоврядування як засіб запобігання та протидії 

корупції. Вимоги до поведінки  посадової особи місцевого 

самоврядування" та розмістити на офіційному веб-сайті 

матеріали цього навчання 

Уповноважена особа   Жовтень           

2018 року 

Навчання 

проведено 

6 Проведення  для депутатів обласної ради, посадових осіб 

місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної 

ради навчання на тему: "Державні гарантії захисту осіб,     

які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції 

(викривачів). Обов’язок   посадових осіб органів 

місцевого самоврядування, посадових і службових осіб 

державних органів, юридичних осіб публічного права 

щодо повідомлення про вчинення  корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення та вжиття,  у 

межах повноважень, заходів щодо припинення такого 

правопорушення" та розмістити на офіційному веб-сайті 

матеріали цього навчання  

Уповноважена особа   Листопад  

2018 року 

 

Навчання 

проведено 

7 Проведення  для депутатів обласної ради, посадових осіб 

місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної 

ради навчання на тему: "Відповідальність за вчинення  

корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення" та розмістити на офіційному веб-сайті 

матеріали цього навчання 

Уповноважена особа   Жовтень         

2018 року 

Навчання 

проведено 



 

Перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків                                                                                            

у діяльності Черкаської обласної ради                                             

 

 

В. Тарасенко 

 

 

8 Проведення індивідуальне навчання для вперше 

прийнятих на службу до виконавчого апарату обласної 

ради щодо основних положень антикорупційного 

законодавства України, Антикорупційної програми  

Уповноважена особа   Протягом 7 

робочих днів 

після 

призначення 

(обрання) 

Навчання 

проведено 

9 Повідомлення про зміни в антикорупційному 

законодавстві на апаратних нарадах, загальних зборах 

трудового колективу 

Уповноважена особа   Дата 

проведення 

зібрання 

Інформацію 

доведено до 

відомо 

10 Розміщення актуальну інформацію антикорупційного 

спрямування на інформаційному стенді, офіційному веб-

сайті обласної ради 

Уповноважена особа   Постійно Інформацію 

розміщено 

11 Розгляд на апаратних нарадах у виконавчому апараті 

обласної ради питання щодо запобігання і протидії 

корупції 

Голова обласної ради,   

уповноважена особа   

Щоквартально Питання 

розміщено 

12 Оголошення  на засіданнях сесій Черкаської обласної 

ради, колегіальних органах Черкаської обласної ради, 

апаратних нарадах виконавчого апарату обласної ради, 

загальних зборах трудового колективу виконавчого 

апарату обласної ради  інформації про встановлення 

законодавством персональної  кримінальної, 

адміністративної, дисциплінарної та/або цивільно-

правової відповідальності  за вчинення  корупційного або 

пов’язаного з корупцією правопорушення 

Голова обласної ради, 

керівники колегіальних 

органів обласної ради,  

уповноважена особа   

Дата 

проведення 

зібрання 

Інформацію 

доведено до 

відомо 



                                 Додаток 3 
 

                                                         ЗВІТ 

за результатами роботи комісії з оцінки корупційних ризиків  

у діяльності Черкаської обласної ради 

 

На  виконання рішення обласної ради від 28.11.2017  №  17-22/VII  комісією 

з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради  (далі - 

Комісія) здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної 

ради (далі – Оцінка). 

Для забезпечення проведення якісної Оцінки, для членів Комісії та осіб, 

залучених до ідентифікації корупційних ризиків, було проведено навчання 

Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади.  

Комісією був складений робочий план, який затверджений головою 

Комісії 10.01.2018. Згідно з робочим планом до об’єктів оцінки корупційних 

ризиків увійшли:  

діяльність представницького органу обласної ради; 

діяльність постійних комісій обласної ради; 

управління виконавчим апаратом обласної ради; 

фінансово-господарська діяльність; 

діяльність щодо забезпечення проходження служби в органі місцевого 

самоврядування, запобігання та виявлення корупційних ризиків, корупційних 

правопорушень та порушень пов’язаних з корупцією, правова робота та робота 

із зверненнями громадян; 

інформаційна та організаційна діяльність; 

діяльність з документообігу; 

діяльність щодо управління суб’єктами та об’єктами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області; 

забезпечення доступу до публічної інформації. 

Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом аналізу, синтезу, 

опитування, анкетування, інтерв’ювання, дослідження зовнішнього та 

внутрішнього середовища Черкаської обласної ради на предмет виявлення 

чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-

управлінській діяльності. 

Джерелами отримання інформації для ідентифікації корупційних ризиків 

були: законодавчі та інші нормативно-правові акти, діяльність інших суб’єктів 

господарювання, рішення обласної ради, розпорядження голови обласної ради, 

Положення про структурні підрозділи, посадові інструкції працівників, інші 

документи та інформація. 

Під час здійснення ідентифікації корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради до роботи Комісії залучалися інші працівники 

виконавчого апарату обласної ради, які надавали потрібну інформацію та 

пропозиції щодо ймовірних шляхів усунення корупційних ризиків. 

Всього, Комісією ідентифіковано 20 корупційних ризиків, здійснено їх 

формальне визначення та проведено оцінку. 



За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської 

обласної ради підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, 

чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного 

правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1), та 

пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних 

ризиків, які наведено в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх 

усунення (додаток 2). 

 

 

 

Перший заступник голови обласної ради, 

голова комісії з оцінки корупційних ризиків                                                                                             

у діяльності Черкаської обласної ради                                             В. Тарасенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 



Додаток 1 до Звіту 

 

Опис ідентифікованих корупційних ризиків і діяльності Черкаської обласної ради, чинників корупційних ризиків та 

можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією 

Ідентифікований корупційний 

ризик 

Опис корупційного ризику Чинники корупційних 

ризиків 

Можливі наслідки 

корупційного 

правопорушення чи 

правопорушення, 

пов’язаного з корупцією  

 

Незаконний лобізм, протекціонізм 

 

Порушення процедури легітимної адвокації Відсутність чітко визначеного 

порядку здійснення законного 

лобізму та адвокації 

Втрата репутації обласної 

ради, притягнення 

депутатів до 

відповідальності 

Ризики, пов'язані з використанням 

процесуальних повноважень та 

розпорядженням інформацією з 

обмеженням доступу 

 

Порушення порядку доступу до інформації   Зовнішні ризики- 

Обмеження доступу депутата 

в отриманні до інформації 

(документа); 

Внутрішні ризики- 

Зловживання під час робот з 

інформацією (документами) з 

обмеженим доступом 

Втрата репутації обласної 

ради, притягнення 

посадових осіб або 

депутатів до 

відповідальності 

Недоброчесність  депутатів обласної 

ради при здійсненні депутатських 

повноважень 

Отримання неправомірної вигоди, надання 

переваг третім особам під час здійсненні 

депутатської діяльності 

Особиста зацікавленість, 

зацікавленість в задоволенні 

інтересів третіх осіб 

Втрата репутації обласної 

ради, 

притягнення депутатів до 

відповідальності 

Виникнення конфлікту інтересів Отримання неправомірної вигоди, надання 

переваг третім особам 

Особиста зацікавленість, 

зацікавленість в задоволенні 

інтересів третіх осіб 

Втрата репутації депутата 

обласної ради, 

притягнення депутатів до 

відповідальності, 

скасування рішень 

обласної ради 



Недоброчесність депутатів при 

заповненні е-декларацій про 

фінансовий та майновий стан  

Внесення недостовірних даних в е-

декларацію 

Приховування інформації, 

особиста зацікавленість 

Втрата репутації депутата 

обласної ради, 

притягнення депутатів до 

відповідальності 

Безконтрольність помічників-

консультантів депутатів 

Зловживання статусом помічника під час 

вирішення особистих питань та інтересів 

Здійснення дискреційних 

функцій, особиста 

зацікавленість  

Втрата репутації депутата 

обласної ради, 

притягнення помічника до 

відповідальності 

Можлива недоброчесність депутатів 

обласної ради  при прийнятті 

рішення щодо надання одноразової 

грошової  допомоги громадянам 

Положенням про порядок надання 

одноразової грошової допомоги не 

передбачено необхідність подання 

документів, що підтверджують потребу 

громадян в отриманні матеріальної 

допомоги 

Дискреційні повноваження 

депутатів обласної ради при 

прийнятті рішення про 

надання одноразової 

грошової допомоги 

Втрата репутації обласної 

ради, нецільове 

використання бюджетних 

коштів 

Ймовірність здійснення 

працівниками апарату функцій, 

непередбачених положенням про 

виконавчий апарат, посадовими 

інструкціями 

Наявність протиріч (колізій) між 

Положенням про виконавчий апарат та 

посадовими інструкціями працівників, 

відсутність чітко визначених меж 

повноважень працівників можуть сприяти 

вчиненню корупційного чи пов’язаного з 

корупцією правопорушення 

Відсутність чітко 

визначених повноважень, 

функцій  

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради 

Ймовірність недоброчесних дій 

посадових осіб виконавчого апарату 

обласної ради при проведенні 

закупівель товарів і послуг 

Приватний інтерес у поєднанні спільного 

інтересу між посадовими особами і третіми 

особами чинного законодавства  

 

 

Непроведення заходів із 

підвищення кваліфікації серед 

посадових осіб виконавчого 

апарату обласної ради, 

відповідальних за проведення 

закупівель товарів і послуг 

Втрата матеріальних та 

фінансових ресурсів,   

притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради 

Ймовірність впливу з боку членів 

конкурсної комісії на результати 

першого етапу конкурсу на зайняття 

посад у виконавчому апараті обласної 

ради  
 

Положення документів  містять 

мінімізовану вимогу щодо відкриття 

екзаменаційних білетів у присутності 

кандидатів. Вимоги щодо порядку 

опечатування білетів та відповідей, 

доступу до них членів комісії та їх 

зберігання відсутні, що  може призвести до 

Невстановлення контролю за 

діяльністю членів конкурсної 

комісії, відсутність у 

документах, що регулюють 

проведення відбору вимог 

щодо порядку зберігання та 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради, 

судові процеси 



зловживань зі сторони членів комісії та  

вплинути на результати конкурсу 

 

доступу до екзаменаційних 

білетів та відповідей  

Ймовірність втручання у діяльність 

конкурсної комісії та впливу члена  

конкурсної комісії на прийняття 

рішення іншими членами комісії в 

умовах реального чи потенційного 

конфлікту інтересів 

Втручання у діяльність конкурсної комісії 

з метою впливу на прийняття нею рішень, 

переконання члена комісії  ухвалити 

відповідне рішення, наявність приватного 

інтересу  в члена конкурсної комісії, його 

зацікавленість у результатах відбору, не- 

повідомлення членом конкурсної комісії 

про наявний конфлікт інтересів може 

призвести до вжиття ним заходів щодо 

переконання інших членів комісії 

приймати відповідне рішення 

Невстановлення контролю 

за дотриманням членами 

комісії антикорупційного 

законодавства, відсутність 

у документах, які 

регулюють проведення 

відбору, механізму 

повідомлення про конфлікт 

інтересів та дій члена 

комісії (іншої особи) у разі 

його виникнення, 

відсутність механізму 

забезпечення прозорості 

конкурсного відбору  
 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради, 

судові процеси 

Відсутність визначеної процедури 

опрацювання повідомлень осіб, які 

надають допомогу в запобіганні і 

протидії корупції (викривачів) та 

визначених уповноважених осіб 

відповідальних за це 

Неврегульованість процедури 

опрацювання повідомлень осіб, які 

надають допомогу в запобіганні і протидії 

корупції (викривачів), може призвести до 

неефективного розгляду таких 

повідомлень, недотримання посадовими 

особами засад та принципів організації 

роботи з повідомленнями 

Відсутність внутрішнього 

механізму роботи з 

повідомленнями про 

корупцію, внесених 

викривачами 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради, 

судові процеси 

Можлива недоброчесність посадових 

осіб виконавчого апарату  обласної 

ради під час представництва інтересів 

у судах, наявність дискреційних 

повноважень 

 Можливість надання переваг третіми 

особам, отримання неправомірної вигоди 

Нездійснення аналізу 

відповідності  

добросовісності особи, яка 

наділяється  

відповідним правом 

Втрата репутації обласної 

ради, задоволення інтересів 

третіх осіб, завдання 

матеріальної шкоди 

обласній раді 



Наявність дискреційних повноважень 

при прийнятті та опрацюванні 

звернень громадян, обмеження 

доступу до інформації 

Порушення встановлених чинним 

законодавством та внутрішніми актами 

вимог, зокрема щодо процедури, строків та 

повноти надання інформації                       

Недбале ставлення до 

обов’язків, особиста 

зацікавленість або 

зацікавленість у задоволенні 

інтересів третіх осіб 

Втрата репутації обласної 

ради, завдання 

матеріальної шкоди 

обласній раді внаслідок 

оскарження дій посадових 

осіб у судах 

Ймовірність розміщення на 

офіційному веб-сайті обласної ради 

неповної  інформації про діяльність 

обласної ради 

 

  

Приватний інтерес, незнання вимог 

законодавства у сфері інформації, 

відсутність порядку подання та 

розміщення публічної інформації на 

офіційному веб-сайті обласної ради може 

призвести до приховування, 

оприлюднення неповної  інформації 

Відсутність внутрішнього 

порядку подання та 

розміщення публічної 

інформації на офіційному 

веб-сайті обласної ради  

 

Втрата репутації обласної 

ради,  притягнення осіб до 

відповідальності  

Наявність дискреційних повноважень 

у посадових осіб виконавчого апарату 

обласної ради під час опрацювання 

документів 

Відсутність повного циклу електронного 

документообігу, регламентованої 

процедури оброблення документів на всіх 

етапах їх проходження може призвести до 

зловживань, у тому числі отримання 

неправомірної вигоди 

Нездійснення   

організаційних та технічних  

заходів щодо переходу  на 

електронну систему 

документообігу і контролю 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради 

Ймовірна можливість приховування 

інформації шляхом обмеження 

доступу до документів, наявність 

дискреційних повноважень у 

посадових осіб виконавчого апарату 

обласної ради 

 Прийняття необґрунтованого рішення 

щодо присвоєння документам грифа 

обмеження доступу 

Відсутність  чітких критеріїв 

для визначення комісією з 

питань роботи із службовою 

інформацією у виконавчому 

апараті обласної ради  

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради, 

судові процеси 

Наявність дискреційних 

повноважень у посадових осіб 

виконавчого апарату обласної 

ради під час роботи з 

документами з питань передачі 

об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області 

Неврегульованість  процедури передачі 

об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області 

Відсутність внутрішнього 

документу про порядок 

передачі та набуття у власність 

об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради, 

судові процеси 



Можливість впливу членів 

конкурсної комісії з відбору 

кандидатів на зайняття вакантних 

посад керівників комунальних 

підприємств, установ, організацій 

щодо прийняття відповідного 

рішення, зокрема у зв’язку з 

особистою зацікавленістю в 

результатах відбору в умовах 

реального і потенційного конфлікту 

інтересів 

Неповідомлення  члена конкурсної комісії 

про наявний конфлікт інтересів може 

призвести до вжиття ним заходів щодо 

переконання інших членів комісії  

приймати відповідне рішення  

Відсутність у документах, 

які регулюють проведення 

відбору, механізму 

повідомлення про конфлікт 

інтересів та дій члена комісії 

у разі його виникнення 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради, 

судові процеси 

Наявність дискреційних 

повноважень у посадових осіб 

виконавчого апарату обласної ради 

під час роботи з документами з 

питань відчуження об’єкта спільної 

власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської області 

Вплив суб’єкта управління на доцільність 

відчуження об’єкта спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області 

Визначення у нормативно-

правових актах невичерпного 

переліку документів, що 

подаються для отримання 

згоди на відчуження об’єкта 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської 

області 

Притягнення осіб до 

відповідальності, втрата 

репутації обласної ради, 

судові процеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 до Звіту 

(у редакції рішення обласної ради 

від 07.09.2018 №24-37/VII) 
 

Таблиця оцінених корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради та заходи щодо їх усунення 

Ідентифікований 

корупційний ризик 

Пріори-

тетність 

коруп-

ційного 

ризику 

(низька/ 

середня/ 

висока) 

Заходи щодо усунення 

корупційного ризику 

Особа (особи), 

відповідальна (і) за 

виконання заходу 

Строк 

викона

ння 

заходів 

щодо 

усуненн

я 

корупці

йного 

ризику 

Ресурси 

для 

впровад

ження 

заходів 

Очікувані 

результати 

Незаконний лобізм, 

протекціонізм 

 

висока Внесення змін до Регламенту 

обласної ради щодо процедур 

лобіювання, створення механізмів 

контролю та відповідальності   

 

Проведення дослідження 

щодо корупціогенної складової 

лобіювання в області, його 

найбільш небезпечних форм та 

поширеності таких практик  

 

Сприяння прийняттю відповідного 

нормативно-правового акта на 

державному рівні 

Постійна комісія обласної 

ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Рішення 

прийнято 

 

 

 

Захід 

проведено 

 

 

 

 

Акт прийнято 

Ризики, пов'язані з 

використанням 

процесуальних повноважень 

та розпорядженням 

середня Розроблення внутрішнього 

документа, що визначає процедуру 

категоріювання  документів з 

обмеженим доступом, у тому числі 

Постійна комісія обласної 

ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Розпоряджен-

ня прийнято 



інформацією з обмеженням 

доступу 

запобігання безпідставному 

обмеженню доступу до документів 

забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

Недоброчесність  депутатів 

обласної ради при здійсненні 

депутатських повноважень 

висока Розроблення проекту Кодексу 

депутатської етики  

Постійна комісія обласної 

ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Рішення 

прийнято 

Виникнення конфлікту 

інтересів 

середня Внесення змін до Регламенту 

обласної ради щодо визначення 

порядку (процедури) дій депутатів 

обласної ради, у зв’язку з 

встановленням наявності 

конфлікту  інтересів 

Постійна комісія обласної 

ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Рішення 

прийнято 

Недоброчесність депутатів 

при заповненні е-декларацій 

про фінансовий та майновий 

стан  

висока Проведення тренінігів, навчань з 

депутатами щодо правильності 

заповнення е-декларацій та наслідки 

(відповідальність) за неналежне 

оформлення 

Постійна комісія обласної 

ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку 

та захисту прав людини 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Заходи 

проведено 

Безконтрольність помічників-

консультантів депутатів 

низька Внесення змін до Положення про 

помічника-консультанта депутата 

обласної ради в частині визначення  

чіткого переліку обов’язків 

помічника-консультанта депутата 

обласної ради, у тому числі щодо 

дотримання норм етичної 

поведінки, запобігання 

використанню посвідчення  в 

особистих інтересах та з іншою 

корисливою метою 

Юридичний відділ IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Рішення 

прийнято 

Можлива недоброчесність 

депутатів обласної ради  при 

прийнятті рішення щодо 

надання одноразової грошової  

допомоги громадянам 

низька Внесення змін до Положення про 

надання одноразової грошової 

допомоги в частині визначення 

чіткого переліку документів, що 

Голова обласної ради,  

постійна комісія обласної 

ради з питань регламенту, 

місцевого самоврядування, 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Рішення 

прийнято 



подаються громадянами для 

отримання грошової допомоги 

забезпечення правопорядку та 

захисту прав людини,  

фінансово-господарський 

відділ 

Ймовірність здійснення 

працівниками апарату 

функцій, непередбачених 

положенням про виконавчий 

апарат, посадовими 

інструкціями 

низька Внесення змін до положення 

про виконавчий апарат, 

положень про структурні 

підрозділи виконавчого 

апарату, посадових обов’язків 

щодо уникнення дублювання 

функцій між структурними 

підрозділами виконавчого 

апарату, визначення 

вичерпного переліку посадових 

обов’язків, встановлення чітких 

взаємозв’язків між 

керівництвом обласної ради і 

структурними підрозділами 

виконавчого апарату 

(підпорядкування, взаємодія 

структурних підрозділів 

виконавчого апарату обласної 

ради) 

Голова обласної ради, 

керівник секретаріату, 

керівники структурних 

підрозділів, юридичний 

відділ. 

IІІ 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Розпоряджен

ня прийнято 

Ймовірність недоброчесних 

дій посадових осіб 

виконавчого апарату обласної 

ради при проведенні 

закупівель товарів і послуг 

низька Забезпечення систематичного 

підвищення кваліфікації 

посадових осіб виконавчого 

апарату обласної ради з питань 

проведення закупівель товарів і 

послуг за бюджетні кошти та 

запобігання корупції, розроблення 

внутрішнього документа, що 

визначить процедуру усунення 

(попередження) конфлікту 

інтересів 

Голова обласної ради, 

керівник секретаріату, 

фінансово-господарський 

відділ 

Постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не 

потребує 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання 

проведено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розроблення та прийняття акту 

щодо проведення допорогових 

закупівель, що міститиме єдині  

підходи до організації проведення 

таких закупівель 

 

IV 

квартал 

2018 

року 

 

Не 

потребує 

 

 

Розпоряджен

ня 

підготовлено 

Ймовірність впливу з боку 

членів конкурсної комісії на 

результати першого етапу 

конкурсу на зайняття посад 

у виконавчому апараті 

обласної ради  
 

низька Розробка внутрішнього 

механізму зберігання та 

використання екзаменаційних 

білетів та відповідей на них, 

ознайомлення членів комісії з 

таким механізмом та 

попередження про 

відповідальність у разі його 

порушення 
 

Керівництво  обласної ради, 

юридичний відділ 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Розпоряджен

ня прийнято 

Ймовірність втручання у 

діяльність конкурсної 

комісії та впливу члена  

конкурсної комісії на 

прийняття рішення іншими 

членами комісії в умовах 

реального чи потенційного 

конфлікту інтересів 

низька Встановлення контролю за 

дотриманням членами комісії 

антикорупційного законодавства, 

розробка внутрішнього механізму 

повідомлення членом конкурсної 

комісії про конфлікт інтересів та 

подальших дій у зв’язку з таким 

конфліктом інтересів, 

ознайомлення членів комісії з 

таким механізмом та 

попередження про 

відповідальність у разі його 

порушення, розробка  положень 

щодо забезпечення прозорості 

конкурсного відбору, 

встановлення системи відеозапису 

з відповідним технічним 

забезпеченням 

Керівництво обласної  ради, 

юридичний відділ 

IV 

квартал 

2018 

року 

Кошти 

обласного 

бюджету 

Розпоряджен

ня прийнято 

Відсутність визначеної 

процедури опрацювання 

низька Розробка положення про 

організацію роботи із 

Голова обласної ради, 

юридичний відділ 

IV 

квартал 

Не 

потребує 

Розпоряджен

ня прийнято 



повідомлень осіб, які надають 

допомогу в запобіганні і 

протидії корупції (викривачів) 

та визначених уповноважених 

осіб відповідальних за це 

повідомленнями про корупцію, 

внесеними викривачами, у 

обласній раді та визначення 

уповноважених осіб 

відповідальних за це 

2018 

року 

Можлива недоброчесність 

посадових осіб виконавчого 

апарату  обласної ради під час 

представництва інтересів в 

судах, наявність дискреційних 

повноважень 

низька Запровадження додаткового 

матеріального стимулювання 

посадових осіб у випадках 

прийняття судом рішення на 

користь обласної ради 

Керівництво обласної ради, 

юридичний відділ  

Постійно Не 

потребує 

Розпоряджен

ня прийнято 

Наявність дискреційних 

повноважень при прийнятті та 

опрацюванні запитів на 

отримання публічної 

інформації, обмеження 

доступу до інформації 

низька Визначення процедури розгляду 

запитів на отримання доступу до 

публічної інформації, оформлення 

інформаційних стендів 

Керівництво обласної ради, 

керівники структурних 

підрозділів виконавчого 

апарату обласної ради, 

юридичний відділ виконавчого 

апарату обласної ради 

IV 

квартал 

2018 

року 

Кошти 

обласного 

бюджету 

Розпоряджен

ня прийнято 

Стенди 

оформлено 

Ймовірність розміщення на 

офіційному веб-сайті обласної 

ради неповної  інформації про 

діяльність обласної ради 

 

  

низька Розроблення порядку подання та 

розміщення на офіційному веб-

сайті обласної ради інформації, 

що відображає діяльність обласної 

ради, забезпечення підвищення 

кваліфікації посадових осіб 

виконавчого апарату обласної 

ради з питань доступу до 

публічної інформації та 

запобігання корупції 

Голова обласної ради,  

відділ патронатної служби,  

загальний відділ 

 

 

 

 

 

 

IV 

квартал 

2018 року 

Не 

потребує 

Розпоряджен

ня прийнято  

 

Захід 

проведено 

Наявність дискреційних 

повноважень у посадових осіб 

виконавчого апарату обласної 

ради під час опрацювання 

документів 

низька Запровадження системи 

електронного документообігу з 

електронним цифровим підписом: 

 

прийняття рішення про 

використання з 01.12.2018 

Керівництво обласної ради, 

загальний відділ 

IV 

квартал 

2018 

року 

Кошти 

обласного 

бюджету 

Розпоряджен

ня прийнято, 

обладнання 

встановлено, 

навчання 

проведено 



електронного документообігу у 

виконавчому апараті обласної ради; 

 

затвердження інструкції щодо 

роботи з документами в 

електронному вигляді; 

 

закупівля необхідного обладнання, 

програмного забезпечення, його 

встановлення; 

 

проведення навчань серед 

працівників виконавчого апарату 

обласної ради  

 Наявність дискреційних 

повноважень у посадових 

осіб виконавчого апарату 

обласної ради під час 

роботи з документами з 

питань передачі об’єктів 

спільної власності 

територіальних громад сіл, 

селищ, міст Черкаської 

області 

 

низька Прийняття документу про порядок 

передачі та набуття у власність 

об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, 

міст Черкаської області, внесення 

змін у Положення про розподіл 

повноважень щодо управління 

суб’єктами та об'єктами спільної 

власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області 

Керівництво обласної ради, 

управління майном 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Рішення 

прийнято 

Можливість впливу членів 

конкурсної комісії з відбору 

кандидатів на зайняття 

вакантних посад керівників 

комунальних підприємств, 

установ, організацій щодо 

прийняття відповідного 

рішення, зокрема у зв’язку з 

особистою зацікавленістю в 

низька Розроблення  документу, який 

визначає  механізм повідомлення 

членом конкурсної комісії про 

конфлікт інтересів та подальших 

дій у зв’язку з таким конфліктом 

інтересів, ознайомлення членів 

комісії з таким механізмом та 

попередження про 

Керівництво обласної ради, 

управління майном 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Рішення 

прийнято 



результатах відбору в умовах 

реального і потенційного 

конфлікту інтересів 

відповідальність у разі його 

порушення,  

розробка  положень щодо 

забезпечення прозорості 

конкурсного відбору, 

встановлення системи 

відеозапису з відповідним 

технічним забезпеченням 

Наявність дискреційних 

повноважень у посадових 

осіб виконавчого апарату 

обласної ради під час роботи 

з документами з питань 

відчуження об’єкта спільної 

власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст 

Черкаської області 

низька Внесення змін до Порядку 

відчуження об'єктів спільної 

власності територіальних громад 

сіл, селищ, міст Черкаської області 

та Порядку списання об'єктів 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області щодо визначення 

вичерпного переліку документів, 

що подаються суб’єктом 

господарювання для отримання 

дозволу на відчуження об’єктів 

спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Черкаської 

області та їх списання 

Керівництво обласної ради, 

управління майном 

IV 

квартал 

2018 

року 

Не 

потребує 

Рішення 

прийнято 

 


