
 5 грудня 2018 року у Черкаській обласній раді в рамках інформаційного 

тижня «Ми проти корупції!» з нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією 

відбулося засідання «круглого столу» за участю громадських організацій, 

представників прокуратури Черкаської області та Головного управління 

Національної поліції в Черкаській області. 

 Метою організації 

заходу було обговорення 

проблемних питань та 

посилення ролі 

громадськості у сфері 

запобігання та протидії 

корупції в Черкаській 

області. 

 Відкрив захід голова 

постійної комісії 

Черкаської обласної ради з 

питань регламенту, 

місцевого самоврядування, 

забезпечення правопорядку та захисту прав людини Олександр Лошков, який 

привітав усіх з відкриттям «круглого столу», повідомив про заходи та 

механізми запобігання корупції, які впроваджуються  Черкаською обласною 

радою та передав слово для висвітлення інформації щодо стану боротьби з 

корупцією в Черкаській області за 9 місяців 2018 року  начальнику відділу 

організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції прокуратури 

Черкаської області Руслану Криворучку.  

 За інформацією прокуратури Черкаської області, незважаючи на те, що 

законотворцем звужено повноваження прокурора в частині складання 

адміністративних протоколів та оскарження судових рішень вказаної 

категорії, впродовж 2018 року вивчено більше ніж удвічі матеріалів 

спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції області ніж за 

аналогічний період минулого року, 314 проти 139 у 2017 році, з яких 260 

погоджено на складання адміністративних протоколів та 54 повернуто на 

доопрацювання. Як наслідок, на 44 % збільшилась кількість скерованих до 

суду адміністративних протоколів з 146 у 2017 році до 260 у поточному. 

Завдяки виваженому підходу до вивчення матеріалів спеціально 

уповноважених суб’єктів вдалося збільшити кількість притягнутих осіб до 

відповідальності з 50 у 2017 до 103 у 2018 році. 

 Про стан розслідувань кримінальних проваджень з ознаками корупції 

упродовж 11 місяців 2018 року слідчими області розповіла начальник відділу 

розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності 

слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській 



області Оксана Сергієць. Зокрема, що розпочато 55 кримінальних проваджень, 

у яких виявлено 77 правопорушень з ознаками корупції. У ході досудового 

розслідування вказаних проваджень від виконання своїх обов’язків 

відсторонено 5 осіб, а загалом до відповідальності притягується 70 осіб, з яких 

6 утримувалися під вартою. 

 «На сьогодні кожний громадянин може самостійно ознайомитися з 

процедурою закупівлі та бути слідчим, щоб виявити ознаки корупційних схем 

під час проведення тендерів з будівництва та ремонту доріг» - повідомив 

голова громадської організації «Проти корупції» Юрій Путря, який ознайомив 

з позитивним досвідом боротьби з корупцією на прикладі дорожнього 

господарства Черкаської області.  

 У контексті «круглого столу» учасниками напрацьовані спільні 

рекомендації, зокрема: рекомендувати органам місцевого самоврядування 

Черкаської області визначити посадових осіб, відповідальних за перевірку 

фактів своєчасного подання суб’єктами декларування, які в них працюють; 

уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської 

обласної ради підготувати проект програми про співпрацю Черкаської 

обласної ради, Головного управління Національної поліції в Черкаській 

області, Управління захисту економіки в Черкаській області, прокуратури 

Черкаської області та громадських організацій щодо боротьби з корупцією та 

винести на розгляд комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Черкаської обласної ради; 

Черкаській обласній раді спільно з 

громадською організацією «Проти 

корупції» ініціювати роботу 

спрямовану на роз’яснення 

основних вимог чинного 

законодавства до тендерної 

документації при закупівлі робіт, 

пов’язаних із будівництвом та 

ремонтом доріг в Черкаській 

області, за участю Служби 

автомобільних доріг у Черкаській 

області, ДП «Черкаський 

облавтодор», органів місцевого самоврядування та Управління захисту 

економіки в Черкаській області; налагодити співпрацю між правоохоронними 

органами та громадськими організаціями  з питань запобігання корупції; 

уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської 

обласної ради надіслати громадським організаціям проект Меморандуму про 

партнерство та співробітництво між громадськими організаціями Черкаської 

області та Черкаською обласною радою для надання пропозицій. 

 


