
Проведено засідання комісії з оцінки корупційних ризиків  

у діяльності обласної ради 

 

Під головуванням першого заступника голови 

обласної ради Валентина Тарасенка проведено 

засідання комісії з оцінки корупційних ризиків 

у діяльності обласної ради. 

 

Відповідно до процедури щодо періодичного 

моніторингу Антикорупційної програми 

Черкаської обласної ради на 2018 рік члени 

комісії проаналізували виконання відповідних 

заходів за третій квартал. 

 

До розгляду і обговорення було запрошено громадські організації антикорупційного 

спрямування. 

 

За результатами обговорення підготовлено звіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Звіт 

про виконання Антикорупційної програми Черкаської обласної ради на 2018 рік 

за IІІ квартал 2018 року 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Інформація про стан виконання  Пропозиції 

до заходу Повнота виконання Своєчасність 

виконання 

Ефективність 

виконання 

Виконання заходів з реалізації відомчої політики обласної ради щодо запобігання та протидії корупції і виконання антикорупційної стратегії та 

державної антикорупційної програми (додаток 1 до програми) 

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 

Щомісячно 

 

 

 

 

 

 

Інформацію не 

розміщено, 

не виконано 

 

 

 

 

 

 

Інформацію не 

розміщено, 

не виконано 

 

 

 

 

 

 

Інформацію 

не розміщено, 

не виконано 

Продовжити термін виконання; 

Уповноваженій особі з питань 

запобігання та виявлення корупції 

налагодити співпрацю з депутатами 

обласної ради, їх помічниками-

консультантами, громадськими 

організаціями антикорупційного 

спрямування в частині наповнення 

інформаційного простору 

Черкащини інформацією 

спрямованою на формування у 

населення ідеї нетерпимості до 

проявів корупції та популяризацію 

переваг правомірної поведінки в усіх 

сферах суспільного життя; 

вивчити питання створення сторінок  

уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції у 

соціальних мережах, в тому числі 

використання месенджерів Facebook,  

Viber та інших 

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 

Щомісячно  

 

 

 

 

грудень 

2018 року 

Інформацію розміщено. 

На офіційному веб-

сайті обласної ради 

розміщено нормативно-

правові акти з питань 

запобігання і протидії 

корупції, та 

інформацію  на такі 

 

Інформацію 

розміщено 

своєчасно 

 

 

Умовно-

ефективний 

 

Продовжити термін виконання 

 

 

 

 

 

 

http://oblradack.gov.ua/normativno-pravov-akti-z-pitan-zapobgannya-protidyi-korupcyi.html
http://oblradack.gov.ua/normativno-pravov-akti-z-pitan-zapobgannya-protidyi-korupcyi.html
http://oblradack.gov.ua/normativno-pravov-akti-z-pitan-zapobgannya-protidyi-korupcyi.html
http://oblradack.gov.ua/normativno-pravov-akti-z-pitan-zapobgannya-protidyi-korupcyi.html


Міжнародного дня боротьби з 

корупцією (9 грудня) 

теми: "Повідомлення 

про суттєві зміни у 

майновому стані", 

"Застосування правил 

щодо запобігання і 

врегулювання 

конфлікту інтересів при 

прийнятті рішень"; 

 

Розпочати підготовку до проведення 

інформаційного тижня «Ми проти 

корупції!» 

 

 

 

 

 

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 

Постійно 

Виконано в повному 

обсязі. 

Підготовлено лист 

обласної ради від 

27.09.2018 №01.1-

16/1250 до 

Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції 

про випадки 

несвоєчасного подання 

декларацій, службова 

записка головного 

спеціаліста з питань 

запобігання та 

виявлення корупції на 

ім’я голови обласної 

ради від 24.09.2018 

№08-03/16 про 

проведення перевірки 

фактів неподання чи 

несвоєчасного подання 

декларацій депутатами 

обласної ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

своєчасно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

ефективно 

 
Продовжити термін виконання 

 

Виконання навчальних заходів та заходів з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування (додаток 2 до програми) 

http://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/navch1.pdf
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/navch1.pdf
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/navch1.pdf
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/navch2.pdf
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/navch2.pdf
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/navch2.pdf
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/navch2.pdf
http://oblradack.gov.ua/files/docs/Anticorupcija/navch2.pdf


Проведення для населення області 

періодичних навчань на тему: «Як 

розпізнати і подолати політичну 

корупцію» 

IІІ- IV 

квартал 

2018 року 

Навчання проведено. 

11.09.2018 та 

16.10.2018 проведено 

навчання для 

секретарів сільських, 

селищних, міських рад; 

повідомлення про 

проведення навчань 

розміщено на 

офіційному веб-сайті 

обласної ради в рубриці 

«Запобігання корупції» 

в розділі «Навчання з 

питань запобігання і 

протидії корупції») 

 

 

 

Навчання 

проведено 

своєчасно 

 

 

 

 

Виконано 

ефективно 

 

 

 

 

Зняти з контролю; 

розмістити на офіційному веб-сайті 

обласної ради матеріали навчання на 

тему: «Як розпізнати і подолати 

політичну корупцію» 

  

 

 

 

 

 

 

 

Проведення 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 розміщення на 

офіційному веб-сайті матеріалів 

цього навчання 

Вересень 

2018 року 

Навчання проведено. 

28.09.2018 було 

проведено навчання, в 

якому взяли участь 

посадові особи 

місцевого 

самоврядування 

виконавчого апарату 

обласної ради; 

повідомлення про 

проведення навчання 

розміщено на 

офіційному веб-сайті 

обласної ради в рубриці 

«Запобігання корупції» 

в розділі «Навчання з 

питань запобігання і 

протидії корупції» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчання 

проведено 

своєчасно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

ефективно 

 

 

 

 

 

 

 

Включити захід до Антикорупційної 

програми на 2019 рік; 

підготувати та надіслати депутатам 

обласної ради листа щодо 

необхідності їх участі у виконанні 

заходів Антикорупційної програми 

 

 

 

Проведення для посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Вересень 

2018 року 

Навчання проведено. 

28.09.2018 було 

 

 

 

 

 

 



виконавчого апарату обласної ради 

навчання на тему: «Встановленні 

законодавством обмеження, 

пов’язані з проходженням служби в 

органах місцевого самоврядування» 

та розміщення на офіційному веб-

сайті матеріалів цього навчання 

проведено навчання 

для посадових осіб 

місцевого 

самоврядування 

виконавчого апарату 

обласної ради; 

повідомлення про 

проведення навчання 

розміщено на 

офіційному веб-сайті 

обласної ради в рубриці 

«Запобігання корупції» 

в розділі «Навчання з 

питань запобігання і 

протидії корупції» 

 

 

 

Навчання 

проведено 

своєчасно 

 

 

 

 

Виконано 

ефективно 

 

 

 

Зняти з контролю; 

розмістити на офіційному веб-сайті 

обласної ради матеріали навчання на 

тему: «Встановленні законодавством 

обмеження, пов’язані з 

проходженням служби в органах 

місцевого самоврядування» 
 

Виконання заходів щодо усунення корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної ради (додаток 2 до Звіту) 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

IІІ квартал 

2018 року 

Розпорядження голови 

обласної ради прийняті: 

від 27.09.2018 №291-р 

«Про затвердження 

положень про 

структурні підрозділи 

виконавчого апарату 

обласної ради», від 

27.09.2018  №292-р 

«Про затвердження 

посадових інструкцій 

посадових осіб 

місцевого 

самоврядування 

виконавчого апарату 

обласної ради»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядження 

прийняті 

своєчасно 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

ефективно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зняти з контролю 

Розроблення  документу, який 

визначає  механізм повідомлення 

членом конкурсної комісії про 

 

 

 

Рішення прийнято. 

Рішенням обласної 

ради від 07.09.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

 

 

 

 

IV квартал 

2018 року 

№24-10/VII 

затверджено Порядок 

проведення 

конкурсного відбору 

керівників підприємств, 

установ, закладів 

спільної власності 

територіальних громад 

сіл, селищ, міст  

Черкаської області                           

(п. 11, 20, 28, 56) 

 

 

 

 

Рішення 

прийнято 

своєчасно 

 

 

 

Виконано 

ефективно 

 

 

 

 

Зняти з контролю 

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 

 

 

 

 

 

 

 

IV квартал 

2018 року 

Рішення прийняті. 

Рішеннями обласної 

ради від 07.09.2018                 

№ 24-32/VII,                      

№24-33/VII внесено 

зміни 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення 

прийняті 

своєчасно 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано 

ефективно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зняти з контролю 

Забезпечення систематичного 

підвищення кваліфікації посадових 

осіб виконавчого апарату обласної 

ради з питань проведення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   

 

 

 

 

 

Продовжити термін виконання; 

забезпечити відображення в 



закупівель товарів і послуг за 

бюджетні кошти та запобігання 

корупції, розроблення 

внутрішнього документа, що 

визначить процедуру усунення 

(попередження) конфлікту 

інтересів 

 

 

Постійно 

 

Не виконано 

 

Не виконано 

 

Не виконано 
документах інформації про 

підвищення кваліфікації особою, 

відповідальною за проведення 

закупівель товарів  і послуг за 

бюджетні кошти (сертифікатах, 

свідоцтвах, доповідних записках, 

протоколах тощо), упорядкування 

таких документів   

 
 

 


