АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА 2020 РІК
Антикорупційну програму Черкаської обласної ради на 2020 рік (далі –
Антикорупційна програма) розроблено відповідно до вимог Законів України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», «Про
службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих
рад», 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, 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, та
інших нормативно-правових актів України.
І. Засади загальної відомчої політики
щодо запобігання та протидії корупції у діяльності
Черкаської обласної ради
Черкаська обласна рада є органом місцевого самоврядування, що
представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст області у
межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України.
Обласна рада та її посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в
межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України,
нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів
України.
Антикорупційна програма є комплексом правил, стандартів і процедур
щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності Черкаської
обласної ради на період 2020 року.
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 та ґрунтується на принципах верховенства права, законності,
прозорості, доступності, системності, об’єктивності, пріоритетності запобіжних
заходів, невідворотності відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень, участі громадськості у заходах щодо запобігання і протидії
корупції.
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Метою Антикорупційної програми є створення в обласній раді ефективної
системи запобігання корупції у всіх сферах її діяльності, впровадження
механізмів прозорості, доброчесності, зниження корупційних ризиків у
діяльності обласної ради.
Програмою визначено:
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
Заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та
протидії корупції у діяльності Черкаської обласної ради є:
1)
поширення антикорупційної ідеології серед населення шляхом
застосування засобів масової інформації, у тому числі офіційного вебсайту
Черкаської обласної ради;
2) підвищення знань антикорупційного законодавства посадовими
особами виконавчого апарату обласної ради, депутатами Черкаської обласної
ради (шляхом проведення семінарів та інших освітніх заходів щодо внесення
змін в антикорупційне законодавство);
3) організація заходів щодо запобігання, врегулювання, усунення
конфлікту інтересів;
4) здійснення
контролю
за
дотриманням
антикорупційного
законодавства, у тому числі шляхом опрацювання уповноваженою особою з
питань запобігання та виявлення корупції проектів нормативно-правових та
організаційно-розпорядчих актів обласної ради щодо наявності корупційних
ризиків та відповідності їх законодавству;
5) проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо
притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або
пов’язаних з корупцією правопорушень, інформування про такі випадки
спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та
правоохоронних органів;
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6) виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і
завдань у діяльності Черкаської обласної ради, та здійснення оцінки щодо
наявності в них корупційної складової;
7)
забезпечення подання декларацій депутатами обласної ради та
посадовими особами виконавчого апарату обласної ради, іншими суб’єктами
декларування, перевірка фактів подання декларацій зазначеними особами,
інформування Національного агентства з питань запобігання та виявлення
корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;
8) забезпечення дотримання обмежень щодо використання службових
повноважень чи свого становища, одержання подарунків та неправомірної
вигоди, сумісництва, суміщення з іншими видами діяльності, обмеження
спільної роботи близьких осіб, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
в діяльності посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів
обласної ради та керівників підприємств, установ, закладів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області;
9) забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно
повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень;
10) забезпечення доступу до публічної інформації і дотримання принципів
відкритості, прозорості та неупередженості при публічному висвітленні на
офіційному вебсайті обласної ради суспільно важливої інформації про діяльність
ради;
11) створення прозорої системи з добору кадрів та забезпечення прозорості
діяльності обласної ради;
12) інші заходи щодо запобігання корупції згідно з чинним
законодавством.
Заходи з реалізації відомчої політики Черкаської обласної ради щодо
запобігання та протидії корупції і виконання антикорупційної стратегії та
державної антикорупційної програми, із зазначенням осіб відповідальних за
виконня 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
Одним із основних напрямів діяльності у сфері запобігання корупції є
виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати у роботі Черкаської
обласної ради, а також усунення умов та причин їх виникнення.
Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання
корупції від 02 грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, рішенням
обласної ради від 28.11.2017 № 17-22/VII створено комісію з оцінки корупційних
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ризиків у діяльності Черкаської обласної ради (далі – Комісія) та затверджено
Положення про неї.
Для виконання поставлених завдань Комісією був складений робочий
план, який затверджений головою Комісії 13.12.2019. Відповідно до робочого
плану Комісією виконано всі передбачені заходи з проведення оцінки
корупційних ризиків, а саме:
визначено джерела отримання інформації, необхідної для проведення
ідентифікації корупційних ризиків;
ідентифіковано корупційні ризики;
визначено методи та способи оцінки корупційних ризиків;
проведено оцінку корупційних ризиків.
За результатами оцінки корупційних ризиків, комісією з оцінки
корупційних ризиків в обласній раді складено звіт, який включає: опис
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради; чинники
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи
правопорушень, пов’язаних з корупцією; пропозиції щодо заходів з усунення
корупційних ризиків.

ІV. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо
програм антикорупційного спрямування
Навчальну та інформаційно-роз’яснювальну роботу антикорупційного
спрямування в обласній раді здійснює уповноважена особа з питань запобігання
та виявлення корупції (далі – уповноважена особа) шляхом проведення
навчальних заходів, надання роз’яснень, консультацій, методичної допомоги,
розміщення навчальних матеріалів, актуальної інформації з антикорупційних
питань на офіційному вебсайті обласної ради.
Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування на 2020 рік, із зазначенням осіб, відповідальних
за виконання цих заходів, строків виконання, очікуваних результатів, визначені
в додатку 2 до Антикорупційної програми.
Крім того, для новопризначених працівників, на яких поширюється дія
Закону України «Про запобігання корупції», протягом 7 робочих днів з дня
призначення (обрання), уповноважена особа проводить індивідуальне навчання
щодо основних положень антикорупційного законодавства України,
Антикорупційної програми.

V. Процедура періодичного моніторингу виконання Антикорупційної
програми та суб’єкти відповідальні за його здійснення
Моніторинг та оцінка виконання Антикорупційної програми проводиться
Комісією та уповноваженою особою щоквартально, шляхом отримання у
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письмовій формі інформації від керівників структурних підрозділів виконавчого
апарату Черкаської обласної ради про результати реалізації заходів
Антикорупційної програми.
Виконавці програми до 5 квітня, 5 липня, 5 жовтня поточного року та 5
лютого наступного року інформують у письмовій формі уповноважену особу про
виконання відповідних заходів.
Щокварталу до 15 квітня, до 15 липня, до 15 жовтня поточного року та 15
лютого наступного року уповноважена особа подає голові обласної ради або
особі, яка виконує його обов’язки, матеріали для аналізу й узагальнення у формі
аналітичних довідок. Аналітичні довідки поточного характеру складаються за
необхідності.
Уповноважена особа узагальнює інформацію про проведені заходи з
виконання Антикорупційної програми та пропозиції щодо можливих інших
заходів із запобігання корупції, отриманих від виконавців програми, проводить
аналіз та готує проект звіту, який надає на розгляд Комісії.
Комісія здійснює моніторинг змін законодавства у сфері запобігання
корупції, оцінює результати заходів, визначених Антикорупційною програмою,
виявляє нові корупційні ризики та проводить їх оцінку. Для здійснення
відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів
виконавчого апарату Черкаської 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 затверджує звіт.

VI. Процедура оцінки виконання Антикорупційної програми із
закріпленням критеріїв її 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
особою, до повноважень якої належить підписання такого документа;
–
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:
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–
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 особою, до повноважень якої належить підписання такого
документа, 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 організаційнорозпорядчого 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).
Комісія під час проведення оцінки результатів здійснення заходів,
передбачених Антикорупційною програмою, у разі порушення строків,
неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з’ясовує 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 вважаються:
–
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);
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–
заміна виконавця такого заходу, у тому числі основного, визначення
додаткового виконавця;
–

продовження строку виконання такого заходу.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться 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 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 Черкаської обласної
ради, що були розглянуті на засіданні Комісії і затверджені нею.

Перший заступник голови обласної ради,
голова комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Черкаської обласної ради

В. ТАРАСЕНКО

Додаток 1
до Антикорупційної програми (розділ ІІ)
Заходи з реалізації відомчої політики Черкаської обласної ради щодо запобігання та протидії корупції і
виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми
№
з/п

1

2

3

Найменування
завдання
Формувати
серед
населення
області
ідеї нетерпимості до
проявів корупції

Найменування заходу

Розміщувати на офіційному вебсайті обласної ради
інформацію
(повідомлення),
спрямовану
на
формування психологічної установки у населення
області щодо несприйняття корупції як способу
розв’язання проблеми
Підвищити
рівень Розміщувати на офіційному вебсайті обласної ради
обізнаності
інформацію (повідомлення) про права і свободи
населення
області громадян у діяльності щодо запобігання корупції,
антикорупційного
положення законодавства про запобігання та
законодавства
протидію корупції, зокрема в частині визначення
видів та форм корупційної поведінки
Долучити мешканців
області,
як
ключового
носія
політичної волі у
сфері
подолання
корупції

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

Строк
виконання
заходу

Уповноважена особа
з Щомісячно
питань
запобігання
та
виявлення корупції (далі уповноважена особа)
Уповноважена особа

Проводити інформаційні кампанії антикорупційного Депутати обласної ради
спрямування на загальних зборах громадян за
місцем проживання,
засіданнях
органів
самоорганізації населення, що проводяться в межах
території відповідного виборчого округу, під час
прийому виборців та інших громадян

Очікувані
результати
(індикатор
виконання)
Інформацію
розміщено

Щомісячно

Інформацію
розміщено

Щоквартально

Інформаційну
кампанію
проведено

9

4

5

Вивчати громадську думку щодо функціонування
Депутати обласної ради
системи запобігання корупції в області,
застосування превентивних антикорупційних
механізмів, усунення наслідків корупційних
правопорушень
Проводити моніторинг змін законодавства у сфері Уповноважена особа
запобігання корупції, а також прийнятих на їх
виконання інших нормативно-правових актів
Розміщувати на офіційному вебсайті обласної ради Уповноважена особа
інформаційні повідомлення про зміни законодавства
у сфері запобігання корупції, а також прийнятих на
їх виконання інших нормативно-правових актів

Неухильно
дотримуватися
та
запобігати
виконанню
вимог
законодавства
з
питань запобігання
корупції,
а також
прийнятих на їх
виконання
інших
нормативноправових актів
Впровадження
Провести регіональний круглий стіл «Співпраця Уповноважена особа
механізму співпраці МВС та Громадського суспільства у реалізації
та
взаємодії антикорупційної політики України»
громадськості
та
правоохоронних
органів,
що
допоможе ефективно
боротися
з
корупційними
проявами запобігати
їм

Постійно

Щоквартально

Захід
проведено

Захід
проведено

Пгостійно

Захід
проведено

ІІ-ІV квартал
2020 року

Захід
проведено
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6.

7.

Забезпечити
дотримання та
виконання
депутатами обласної
ради та посадовими
особами місцевого
самоврядування
виконавчого апарату
обласної ради
заходів фінансового
контролю
Забезпечення рівня
прозорості
діяльності обласної
ради,
інших
колегіальних органів
обласної
ради,
виконавчого апарату
обласної ради

Провести перевірку факту подання депутатами Уповноважена особа
обласної ради декларацій, повідомити Національне
агентство з питань запобігання та виявлення корупції
у разі не подання чи несвоєчасного подання
депутатами декларацій у порядку визначеному
Законом України «Про запобігання корупції»

ІІ квартал 2020 Захід
року
проведено

Оприлюднювати на офіційному вебсайті обласної
ради інформацію про діяльність ради, постійних
комісій, президії (порядок денний, протоколи
засідань тощо), онлайн трансляції пленарних засідань
обласної ради, засідань президії обласної ради

Протягом п'яти Інформацію
робочих днів з оприлюднено
дня
затвердження/о
тримання
документа/інфо
рмації

Загальний відділ, відділ
патронатної
служби,
організаційний відділ, сектор
комп’ютерного забезпечення
виконавчого
апарату
обласної ради

Оприлюднювати на офіційному вебсайті обласної Організаційний
ради інформацію про діяльність депутатів обласних виконавчого
рад щодо здійснення ними особистого прийому обласної ради,
громадян
обласної ради

відділ Протягом п'яти
апарату робочих днів
депутати отримання
інформації

Інформацію
оприлюднено
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Ддаток 2
до Антикорупційної програми
(розділ ІV)
Навчальні заходи та заходи з поширення інформації
щодо програм антикорупційного спрямування
на 2020 рік
№
з/п

1

2

3

4

Найменування заходу

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

Очікувані
результати
(індикатор
виконання)
Уповноважена особа з питань ІІ квартал 2020 Навчання
запобігання та виявлення року
проведено
корупції (далі - уповноважена
особа)

Провести для посадових осіб місцевого самоврядування
виконавчого апарату обласної ради навчання на тему: «Від
повідомлення про корупцію – до винагороди: як працює механізм
для викривачів» та розмістити на офіційному вебсайті матеріали
цього навчання
Провести для депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого
Уповноважена особа
самоврядування виконавчого апарату обласної ради, навчання на
тему: "Відповідальність за вчинення корупційного правопорушення
або пов’язаного з корупцією правопорушення, у разі неподання
декларації або внесення в декларацію завідомо недостовірних
відомостей" та розмістити на офіційному вебсайті матеріали цього
навчання
Провести для депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого Уповноважена особа
самоврядування виконавчого апарату обласної ради, навчання на
тему: "Порядок подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування» та
розмістити на офіційному вебсайті матеріали цього навчання
Провести індивідуалне навчання для осіб вперше прийнятих на
Уповноважена особа
службу до виконавчого апарату обласної ради, щодо основних

Строк виконання
заходу

ІІ квартал 2020 Навчання
року
проведено

І
квартал, Навчання
грудень
2020 проведено
року
Протягом
7 Навчання
робочих днів з проведено
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положень антикорупційного законодавства України,
Антикорупційної програми
5

6

7

8

9
10
11

Провести 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
вебсайті матеріали цього навчання
Провести для депутатів обласної ради, посадових осіб місцевого
самоврядування виконавчого апарату обласної ради навчання на
тему: «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів» та
розмістити на офіційному вебсайті матеріали цього навчання
Провести 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
вебсайті матеріали цього навчання
Провести для студентів вищих навчальних закладів області
тематичну зустріч на тему «Основні напрями реалізації
антикорупційної політики Черкаської обласної ради»
Повідомляти про зміни в антикорупційному законодавстві на
апаратних нарадах, загальних зборах трудового колективу
Розміщувати актуальну інформацію антикорупційного спрямування
на офіційному вебсайті обласної ради
Розглядати на апаратних нарадах у виконавчому апараті обласної
ради питання щодо запобігання і протидії корупції

дня призначення
(обрання)
Уповноважена особа

ІІІ квартал 2020 Навчання
року
проведено

Уповноважена особа

ІІ квартал 2020 Навчання
року
проведено

Уповноважена особа

ІІІ квартал 2020 Навчання
року
проведено

Уповноважена особа

ІV квартал 2020 Навчання
року
проведено

Уповноважена особа

Щомісячно

Уповноважена особа

Постійно

Голова
обласної
уповноважена особа

ради, Щоквартально

Інформацію
оголошено
Інформацію
розміщено
Питання
розглянуто

ЗВІТ
за результатами роботи комісії з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Черкаської обласної ради
Відповідно до рішення Черкаської обласної ради від 28 листопада 2017
року №17-22/VII «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у
діяльності Черкаської обласної ради»» створено комісію з оцінки корупційних
ризиків у Черкаській області (далі – Комісія), до складу якої включено посадових
осіб виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради та
представників громадськості.
Комісією, 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, ідентифіковано корупційні ризики у діяльності Черкаської
обласної ради, здійснено їх опис та проведено оцінку.
Робота комісії здійснювалась відповідно до робочого плану, який
затверджений головою Комісії 13.12.2019.
З урахуванням повноважень і завдань Черкаської обласної ради, які
визначені Конституцією України та законами України, комісія ідентифікувала та
оцінила такі корупційні ризики:
1) Недоброчесність депутатів Черкаської обласної ради при здійсненні
депутатських повноважень при вирішенні питань використання коштів
обласного бюджету;
2) Недоброчесність депутатів Черкаської обласної ради при вирішенні
питань призначення керівників підприємств, установ, закладів спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст Черкаської області;
3) Недоброчесність депутатів Черкаської обласної ради при здійсненні
депутатських повноважень при вирішенні питань виділення одноразової
грошової допомоги громадянам за рахунок коштів обласного бюджету ;
4) Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні едекларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування;
5) Недоброчесність посадових осіб виконавчого апарату обласної ради
при заповненні е-декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування;
6) Наявність конфлікту інтересів в діяльності керівників підприємств,
установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
Черкаської області.
Ідентифікація корупційних ризиків проводилася шляхом аналізу, синтезу,
опитування, анкетування, дослідження зовнішнього та внутрішнього
середовища Черкаської обласної ради на предмет виявлення чинників
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корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській
діяльності.
Джерелами для отримання інформації для ідентифікації корупційних
ризиків були: законодавчі та інші нормативно-правові акти, діяльність інших
суб’єктів господарювання, рішення Черкаської обласної ради, розпорядження
голови Черкаської обласної ради, інші документи та інформація.
На виконання вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у
діяльності органів влади, враховуючи результати оцінки корупційних ризиків у
діяльності обласної ради, підготовлено опис ідентифікованих корупційних
ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного
правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1 до
звіту), а також пропозиції щодо заходів з усунення корупційних ризиків та
очікувані результати ( додаток 2 до звіту).

Перший заступник голови,
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
Опис ідентифікованого корупційного
Чинники корупційного
Можливі наслідки корупційних
з/п
корупційний ризик
ризику
ризику
правопорушень чи
правопорушення пов’язаного з
корупцією
1
2
3
4
5
1.
Недоброчесність депутатів
Ймовірність використання депутатом
Приватний інтерес
Втрата репутації обласної ради,
Черкаської обласної ради
обласної ради депутатських
притягнення депутатів до
при здійсненні депутатських повноважень в особистих інтересах,
відповідальності
повноважень при вирішенні
інтересах третіх осіб
питань використання коштів
обласного бюджету
2.
Недоброчесність депутатів
Ймовірність використання депутатом Необізнаність або приватний Втрата репутації обласної ради,
Черкаської обласної ради
обласної ради депутатських
інтерес депутата
можливі фінансові втрати,
при вирішенні питань
повноважень в особистих інтересах,
притягнення депутатів
призначення керівників
інтересах третіх осіб
відповідальності
підприємств, установ,
закладів спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської
області
3.
Недоброчесність депутатів
Можливість виділення відповідних
Приватний інтерес,
Можливість вчинення
Черкаської обласної ради
коштів в інтересах третіх осіб з
недоброчесність депутата
корупційного правопорушення,
при здійсненні депутатських
порушенням вимог встановлених
обласної ради, власна
втрата репутації обласної ради,
повноважень при вирішенні
Положенням про порядок та умови
неправомірна вигода
притягнення депутатів до
питань виділення
надання одноразової грошової
відповідальності
одноразової грошової
допомоги громадянам за рахунок
допомоги громадянам за
коштів обласного бюджету,
рахунок коштів обласного
затвердженого рішенням обласної
бюджету
ради від 22.11.2018 №26-18/VІІ
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4.

Недоброчесність депутатів
обласної ради при
заповненні е-декларацій осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або
місцевого самоврядування

5.

Недоброчесність посадових
осіб виконавчого апарату
обласної ради при
заповненні е-декларацій осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або
місцевого самоврядування

6.

Наявність конфлікту
інтересів в діяльності
керівників підприємств,
установ, закладів спільної
власності територіальних
громад сіл, селищ, міст
Черкаської області

Внесення до е-декларацій осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, недостовірних
відомостей депутатами Черкаської
обласної ради, що призводить до
вчинення пов’язаного з корупцією
правопорушення
Внесення до е-декларацій осіб,
уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, недостовірних
відомостей посадовими особами
виконавчого апарату Черкаської
обласної ради, що призводить до
вчинення пов’язаного з корупцією
правопорушення
Ймовірність прийняття керівниками
підприємств, установ, закладів
спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст Черкаської
області рішень в умовах конфлікту
інтересів

Приховування інформації
щодо фінансового та
майнового стану, особиста
зацікавленість

Втрата репутації обласної ради,
притягнення депутатів обласної
ради до відповідальності

Приховування інформації
щодо фінансового та
майнового стану, особиста
зацікавленість

Втрата репутації обласної ради,
притягнення посадових осіб
виконавчого апарату обласної
ради до відповідальності

Відсутність у документах
(контрактах, статутах) чітко
визначених положень
(обов’язків) керівників
підприємств, установ,
закладів спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської
області щодо дотримання
вимог антикорупційного
законодавства, запобігання
конфлікту інтересів

Втрата репутації обласної ради,
притягнення керівників
підприємств, установ, закладів
спільної власності
територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської області
до відповідальності, матеріальні
збитки
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Додаток 2 до Звіту

Таблиця оцінених корупційних ризиків
у діяльності Черкаської обласної ради та заходів щодо їх усунення
№
з/п

1

Корупційний
ризик

Пріоритетніст
ь
корупційного
ризику

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

Особа
відповідальна за
виконання
заходу

2
Недоброчесність
1. 2
депутатів
. Черкаської
обласної ради
при здійсненні
депутатських
повноважень
при вирішенні
питань
використання
коштів
обласного
бюджету

3
Низька

5
Уповноважена
особа з питань
запобігання та
виявлення
корупції

2. 3Недоброчесність
депутатів
. Черкаської

Низька

4
Інформування депутатів
обласної ради шляхом надання
консультацій, роз’яснень,
проведення тренінгів, навчань
щодо положень чинного
законодавства стосовно
реалізації депутатських
повноважень та відносно
кримінальної,
адміністративної
відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень
та правопорушень пов’язаних
із корупцією
Інформування депутатів
обласної ради шляхом надання
консультацій, роз’яснень,
проведення тренінгів, навчань
щодо запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів, можливих наслідків
у разі недотримання

обласної ради
при вирішенні
питань
призначення
керівників
підприємств,

Уповноважена
особа з питань
запобігання та
виявлення
корупції

Строк
виконання
заходів щодо
усунення
корупційного
ризику
6
ІІ квартал 2020
року

Ресурси для
впровадження
заходів

Очікуваний
результат

7
Додаткових
ресурсів не
потребує

8
Заходи
проведено

ІІІ квартал 2020
року

Додаткових
ресурсів не
потребує

Заходи
проведен

18
установ, закладів
спільної
власності
територіальних
громад сіл,
селищ, міст
Черкаської
області
3. 4Недоброчесність
депутатів
. Черкаської
обласної ради
при здійсненні
депутатських
повноважень
при вирішенні
питань
виділення
одноразової
грошової
допомоги
громадянам за
рахунок коштів
обласного
бюджету
Недоброчесність
4. 5
депутатів
. обласної ради
при заповненні
е-декларацій
осіб,
уповноважених
на виконання
функцій держави

встановлених чинним
законодавством вимог.

Середня

Інформування депутатів
Постійна комісія
обласної ради шляхом надання
з питань
консультацій, роз’яснень,
регламенту,
проведення тренінгів, навчань
місцевого
щодо запобігання та
самоврядування,
врегулювання конфлікту
забезпечення
інтересів, можливих наслідків правопорядку та
у разі недотримання
захисту прав
встановлених чинним
людини,
законодавством вимог.
уповноважена
особа з питань
запобігання та
виявлення
корупції

Висока

Інформування депутатів
обласної ради шляхом надання
консультацій, роз’яснень,
проведення тренінгів, навчань
щодо положень чинного
законодавства стосовно
повноважень депутатів під час
прийняття рішень та відносно
кримінальної,
адміністративної

Уповноважена
особа з питань
запобігання та
виявлення
корупції

ІІ квартал 2020
року та за
зверненням

Додаткових
ресурсів не
потребує

Заходи
проведено

І квартал,
грудень 2020
року та за
зверненням
суб’єкта
декларування

Додаткових
ресурсів не
потребує

Заходи
проведено

19
або місцевого
самоврядування

5. 6Недоброчесність
посадових осіб
. виконавчого
апарату обласної
ради при
заповненні едекларацій осіб,
уповноважених
на виконання
функцій держави
або місцевого
самоврядування
6. 7 Наявність
конфлікту
. інтересів в
діяльності
керівників
підприємств,
установ, закладів
спільної власності
територіальних
громад сіл, селищ,
міст Черкаської
області

Висока

Висока

відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень
та правопорушень пов’язаних
із корупцією
Інформування посадових осіб
виконавчого апарату обласної
ради, шляхом надання
консультацій, роз’яснень,
проведення тренінгів, навчань
щодо правильності заповнення
е-декларацій та наслідки і
відповідальність за неналежне,
несвоєчасне оформлення

Уповноважена
особа з питань
запобігання та
виявлення
корупції

Внесення змін до типових
Начальник
форм контрактів з
юридичного
керівниками підприємств,
відділу
установ, закладів спільної
виконавчого
власності територіальних
апарату,
громад сіл, селищ, міст
головний
Черкаської області,
спеціаліст з
затверджених рішенням
питань кадрової
обласної ради від 16.12.2016
роботи
№10-22/VII (зі змінами), в
юридичного
частині дотримання норм
відділу
антикорупційного
виконавчого
законодавства, запобігання
апарату обласної
конфлікту інтересів;
ради,
Включити до нових контрактів
уповноважена
(внести зміни до чинних
особа з питань
контрактів) керівників
запобігання та
підприємств, установ, закладів
виявлення
спільної власності
корупції

І квартал,
грудень 2020
року та за
зверненням
суб’єкта
декларування

І-ІІ квартал
2020 року

І-ІІІ квартал
2020 року

Додаткових
ресурсів не
потребує

Заходи
проведено

Додаткових
ресурсів не
потребує

Рішення
прийнято

Включено до
нових
контрактів,
внесено зміни

20
територіальних громад сіл,
селищ, міст Черкаської області
положення про дотримання
норм антикорупційного
законодавства, запобігання
конфлікту інтересів

до чинних
контрактів

