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недосконалість нормативно-правової бази у різних сферах надання 
адміністративних послуг;
складність надання деяких адміністративних послуг.

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» 
адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних 
послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг. 
Надаючи послуги через центри надання адміністративних послуг структурні 
підрозділи облдержадміністрації продовжують впливати на прийняття 
рішення про надання або відмову в наданні адміністративної послуги, 
відповідають за якість та своєчасність виконання, мають потенційну 
можливість вибірковості у застосуванні різних нормативно-правових актів.

Можливо виділити такі корупційні ризики:
ймовірне використання службового становища посадовою особою при 

видачі дозволу на спеціальне водокористування, при наданні дозволу на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами, проведення державної екологічної експертизи;

ймовірне використання службового становища посадовою особою при 
оформленні документів на видачу ліцензій на провадження господарської 
діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, 
виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії 
магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та 
постачання теплової енергії, освітньої діяльності, погодження програм та 
проектів, реалізація яких може позначитись на стані пам’яток місцевого 
значення, їх територій, зон охорони, погодження відчуження або передачі 
пам’яток місцевого значення, дозвіл на проведення робіт на пам’ятках 
місцевого значення закладам оздоровлення і відпочинку;

ймовірне використання службового становища посадовою особою при 
затвердженні норм питомих витрат ресурсів на підприємствах водо та 
теплопостачання;

ймовірне використання службового становища посадовою особою при 
видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності.

3) у сфері управління персоналом:
можливе втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою 

впливу на прийняття нею рішень. Неповідомлення членом конкурсної комісії 
про наявний конфлікт інтересів може привести до вжиття ним заходів щодо 
переконання інших членів приймати те чи інше рішення;

можливий вплив з боку посадових або інших осіб на результати 
другого етапу конкурсу на зайняття посад державних службовців шляхом 
попереднього ознайомлення претендентів з обраним варіантом ситуаційного 
завдання;

можливе використання службового становища посадовою особою при 
здійсненні щорічного оцінювання службової діяльності державного 
службовця;

можливе втручання третіх осіб у діяльність конкурсної комісії.



Зазначені корупційні ризики можуть виникнути у кожному 
структурному підрозділі облдержадміністрації.

4) під час'проведення внутрішнього аудиту.
Наявність у працівника, який здійснює аудит (або входить до складу 

робочої групи з проведення аудиту, перевірки) особистого майнового 
(немайнового) інтересу по відношенню до керівників об’єкта, що підлягає 
аудиту, перевірці, може спричинити необ’єктивне (упереджене) ставлення до 
вивчення стану справ на об’єкті аудиту, перевірки. За результатами чого у 
аудиторському звіті, або довідці за результатами перевірки може бути подана 
недостовірна або необ’єктивна інформація.

За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності Донецької 
обласної державної адміністрації підготовлені: Таблиця оцінених
корупційних ризиків у діяльності Донецької обласної державної адміністрації 
та заходи з їх усунення (зменшення) (додаток 3), Опис ідентифікованих 
корупційних ризиків у діяльності Донецької облдержадміністрації, чинники 
корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи 
правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 2), Формальне 
визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації (додаток 1) 
що додаються.

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



ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Донецької обласної державної адміністрації

Відділом запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації відповідно до Методології оцінювання корупційних 
ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року 
за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики в діяльності Донецької 
обласної державної адміністрації та проведено їх оцінку.

При ідентифікації корупційних ризиків у структурних підрозділах 
облдержадміністрації та її апарату здійснювалось вивчення та аналіз 
організаційної структури, положень про структурні підрозділи 
облдержадміністрації, системи внутрішнього контролю, управління 
персоналом, проведення процедур закупівель, надання адміністративних 
послуг (ліцензування, дозвільна діяльність).

З урахуванням пріоритетності завдань, які передбачені у діяльності 
облдержадміністрації, встановлені такі корупційні ризики:

1) в сфері управління фінансами:
можливість зловживання при перевірках перевірок цільового 

використання виділених бюджетних коштів підвідомчими установами;
можливість проведення неконкурентної процедури закупівлі товарів 

(послуг);
недостатня урегульованість надання державної підтримки 

сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок коштів обласного 
бюджету;

недостатня урегульованість процедури призначення стипендій та 
нагород спортсменам;

можливе допущення зловживань при розподілі гуманітарної допомоги.
2) в сфері яаданнк адміністративних послуг (ліцензування, дозвільна 

діяльність):



І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 
корупції, заходи з реалізації та виконання антикорупційної стратегії і 
державної Антикорупційної програми

Антикорупційна програма Донецької обласної державної адміністрації на 
2017 рік (далІ-Програма) розроблена на виконання статті 19 Закону України «Про 
запобігання корупції» (далі - Закон) та Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 
на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 року № 265, Типового положення про уповноважений підрозділ 
(особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, з дотриманням вимог 
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та з урахуванням Методичних рекомендацій 
щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 
2017 року №31.

Програма направлена на створення в Донецькій обласній державній 
адміністрації належних умов і запровадження дієвих заходів, спрямованих на 
усунення корупційних ризиків та запобігання корупції в цілому.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції 
визначені Законом України «Про місцеві державні адміністрації»:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів 
громадян;

2) соціально-економічний розвиток території області;
3) бюджет, фінанси та облік;
4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та 

здійснення державної регуляторної політики;
5) промисловість, сільське господарство, будівництва, транспорту і зв'язку;
6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, 

жінок, молоді та дітей;
7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
8) зовнішньоекономічної діяльності;
9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;
10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.
Відповідно до Державної програми щодо реалізації засад державної

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України 
від 29 квітня 2015 року № 265:

поточний моніторинг виконання Програми здійснюється уповноваженим 
органом - управлінням взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації;

виконавці програми до 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня 2017 року та



з

01 лютого 2018 року інформують про виконання відповідних заходів Програми 
управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та »нтю пи  
корупції облаЬної державної адміністрації;

управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції облдержадміністрації здійснює аналіз статистичних даних у 
сфері боротьби з корупцією, забезпечує узагальнення наданої виконавцями 
Програми інформації, та до 10 квітня, 10 липня, 10 жовтня 2017 року 
та 10 лютого 2018 року надає до облдержадміністрації звіт про виконання 
Програми, а до 15 квітня, 15 липня, 15 жовтня 2017 року та 15 лютого 2018 року 
інформує Національне агентство з питань запобігання корупції про стан 
виконання Програми.

Основним завданням з реалізації загальної відомчої політики щодо 
запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Донецької обласної державної 
адміністрації у 2017 році є виконання Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 
квітня 2015 року № 265, та:

1) створення, забезпечення діяльності та підвищення ефективності 
роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах;

2) проведення аналізу роботи уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб), забезпечення проведення тренінгів для працівників, які 
визначені уповноваженими особами в структурних підрозділах;

3) забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків
проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікіу інтересів та 
притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також 
відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту 
інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах; .

4) забезпечення можливості для внесення повідомлень про корупцію, 
зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційний веб-сайт 
облдержадміністрації, засоби електронного зв’язку;

5) забезпечення підготовки та затвердження Програми 
облдержадміністрації, подання її на погодження до Національного агентства з 
питань запобігання корупції;

6) здійснення перевірки факту подання суб’єктами декларування 
декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, та повідомлення Національного агентства з питань запобігання 
корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій;

7) ведення обліку працівників облдержадміністрації, притягнутих до 
відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушедьт--ршгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності 
працівніші^^лШ]^адміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з 
корупіда^^мвенерушед^к з метою встановлення причин та умов, що сприяли у 
вчинергіг кр^пційни^ аб^шов'язаних з корупцією правопорушень, проведення 
службйон^ рфйіЙЙ' ^ ;
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8) підвищення кваліфікації державних службовців з питань запобігання 
та виявлення корупції відповідно до законодавства.

Основні завдання із запобігання та виявлення корупції визначені в 
Типовому положенні про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання 
та виявлення корупції, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 
від 04 вересня 2013 року № 706, та Положенні про управління взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації, затвердженому розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 
від 22 листопада 2016 року № 1047:

надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 
вимог антикорупційного законодавства;

участь в інформаційному і науково-дослідному забезпеченні здійснення 
заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному 
співробітництві у зазначеній сфері;

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 
виявлення та протидії корупції;

вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів, сприяння його усуненню, 
контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту 
інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних 
правопорушень ризиків в діяльності посадових осіб апарату та структурних 
підрозділів облдержадміністрації;

отримання інформації та проведення її моніторингу стосовно декларацій 
посадових чи службових осіб апарату облдержадміністрації та її структурних 
підрозділів;

розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників 
апарату облдержадміністрації та її структурних підрозділів до вчинення 
корупційних правопорушень.

Одним із основних заходів із запобігання корупції є проведення навчання з 
державними службовцями облдержадміністрації щодо своєчасного та 
правильного заповнення декларації осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування. Особлива увага повинна приділятися 
проведенню роз’яснювальної роботи серед державних службовців
облдержадміністрації щодо запровадження в Україні електронного декларування.

II. Оцінка корупційних ризиків у діяльності обласної державної 
адміністрації, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків; 
структурні підрозділи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні 
ресурси

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є 
виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державних 
службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, а також 
усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог Методології
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оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої 
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 
2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 
2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо розробки 
антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року №31.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності 
обласної державної адміністрації затверджено звіт, який включає опис 
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, чинники 
корупційних ризиків, можливі наслідки корупційного правопорушення чи 
правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1); формальне визначення 
корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації (додаток 2); заходи щодо 
усунення (зменшення) рівня виявлених корупційних ризиків, відповідальні 
структурні підрозділи, або посадові особи облдержадміністрації (додаток 3).

III. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із 
питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службовців 
структурних підрозділів облдержадміністрації, її апарату, райдержадміністрацій 
відділом запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання * та виявлення корупції 
облдержадміністрації протягом 2017 року:

за потреби, але не рідше одного разу на півріччя, проводитимуться тренінги 
(семінари) в облдержадміністрації з питань запобігання корупційним проявам для 
уповноважених підрозділів (відповідальних осіб) з питань запобігання та 
виявлення корупції у структурних підрозділах облдержадміністрації та 
райдержадміністрацій;

постійно надаватиметься допомога посадовим особам апарату 
облдержадміністрації та її структурних підрозділів у заповненні електронних 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, а також (за окремим графіком) проводитимуться тренінги щодо 
практичних аспектів заповнення електронної декларації.

До навчань будуть залучатись працівники структурних підрозділів 
облдержадміністрації.

Протягом 2017 року планується проведення наступних тренінгів та 
семінарів:_____________________ ______ ______ _____ ______ ___________

Тема семінарів/тренінгів Строк проведення Виконавці
Типові приклади конфлікту 
інтересів та алгоритм дій при 
його виявленні

Вересень 2017 року Начальник відділу 
запобігання та 
виявлення корупції 
управління взаємодії з 
правоохоронними 
органами, запобігання 
та виявлення корупції 
Голик Є.П.

Корупційні злочини та 
адміністративні 
правопорушення, пов’язані з 
корупцією

Вересень 2017 року
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Досвід європейських інститутів 
з питань запобігання корупції 
(у рамках моніторингового 
механізму Конвенції ООН 
проти корупції, групи держав 
проти корупції (GRECO), 
Антикорупційної мережі 
Організації економічної 
співпраці та розвитку для 
Східної Європи та Центральної 
Азії

Жовтень 2017 року Начальник відділу 
запобігання та 
виявлення корупції 
управління взаємодії з 
правоохоронними 
органами, запобігання 
та виявлення корупції 
ГоликЄ.П.

Правові засади запобігання та 
виявлення корупції

Жовтень 2017 року

Етика поведінки державного 
службовця, як засіб запобігання 
та протидії корупції

Листопад 2017 року

IV. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного 
перегляду Програми

Моніторинг за виконанням Програми покладається на відділ запобігання та 
виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними органами, запобігання 
та виявлення корупції облдержадміністрації.

Виконання Програми надасть змогу здійснити невідкладні заходи з 
проведення антикорупційної реформи, зокрема:

забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики; 
зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність облдержадміністрації, 

посилити громадський контроль за діяльністю облдержадміністрації;
створити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, 

порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням 
правил щодо доброчесності державних службовців;

підвищити рівень довіри населення до органів виконавчої влади.
Програма підлягає перегляду щокварталу з урахуванням результатів оцінки 

стану її виконання, з урахуванням змін в Чинному законодавстві, в разі внесення 
змін до Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної 
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265, інших актів 
законодавства у сфері запобігання корупції, в разі виявлення недостатньо 
ефективних заходів, передбачених Програмою у процесі їх реалізації, а також у 
наданні Національним агентством з запобігання корупції пропозицій щодо 
удосконалення (конкретизації) окремих положень.

Зміни до Програми вносяться шляхом видання відповідного розпорядження 
голови облдержадміністрації та погодження з Національним агентством з питань 
запобігання корупції.

Загальну координацію щодо виконання Програми здійснює відділ 
запобігання та виявлення корупції управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації,

М и М /  ______
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контроль - заступник голови облдержадміністрації за напрямками діяльності 
(згідно із розподілом обов’язків).

Антикорупційна програма Донецької обласної державної адміністрації 
на 2017 рік підготовлена управлінням взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

Начальник управління взаємодії 
з правоохоронними органами, 
запобігання та виявлення

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації

корупції облдержадміністрації О.М. Ставицький



Додаток 1
до звіту за результатами з оцінки 
корупційннх ризиків у діяльності Донецької 
облдержадміністрації

Опис ідентифікованих корупційннх ризиків 
у діяльності Донецької облдержадміністрації, чинники корупційннх ризиків та можливі наслідки

Ідентифікований 
корупційний ризик

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику

Чинники корупційного 
ризику

Можливі наслідки 
корупційного 

правопорушення чи 
правопорушення, 

пов’язаного з 
корупцією

І 2 3 4
Неврегульованість 
процедури виявлення 
конфлікту інтересів у 
члена конкурсної комісії

Не повідомлення членом 
конкурсної комісії про 
наявний конфлікт 
інтересів може призвести 
до його впливу на інших 
членів комісії у 
прийнятті того чи іншого 
рішення в % інтересах 
певної особи (учасника 
конкурсу)

Відсутність процедури 
розкриття інформації про 
конфлікт інтересів 
членами конкурсної 
комісії

Можливі фінансові 
втрати, пов’язані з 
оплатою праці 
працівника, який 
незаконно прийнятий, 
притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації, позови 
до облдержадміністрації

Відсутність у складі 
конкурсної комісії по 
відбору кадрів 
незалежних 
представників 
громадськості

Відсутність у складі 
конкурсної комісії 
незалежних 
представників 
громадськості може 
призвести до надання 
переваги членами комісії 
кандидату не за 
критеріями
неупередженості, а за 
власними уподобаннями 
(особисті стосунки, 
тощо)

Дискреційні 
повноваження 
конкурсної комісії, 
відсутність у складі 
комісії' незалежних 
представників

Втрата репутації

Відсутність методів 
контролю за діяльністю 
посадових осіб при 
здійсненні щорічного 
оцінювання службової 
діяльності державних 
службовців

Відсутність методів 
контролю за діяльністю 
посадових осіб при 
здійсненні щорічного 
оцінювання службової 
діяльності державного 
службовця може 
призвести до можливого 
використання 
службового становища 
посадовою особою

Можлива наявність 
конфлікту інтересів 3 
боку посадових осіб, 
відсутність
доброчесності та 
сумлінного виконання 
службових обов’язків 
посадовими особами

Притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації, позови 
до облдержадміністрації

Ризики, що виникають у 
сфері управління 
фінансами при 
перевірках' цільового 
витрачання виділених 
бюджетних коштів 
підвідомчими установами

Існує можливість 
конфлікту інтересів при 
перевірках цільового 
витрачання виділених 
бюджетних коштів 
підвідомчими 
установами

Відсутність інформації 
про наявність конфлікту 
інтересів у посадових 
осіб, які здійснюють 
перевірку підвідомчих 
установ при виконанні 
ними своїх посадових 
обов’язків

Притягнення службових 
осіб, які здійснюють 
перевірку підвідомчих 
установ до 
відповідальності, втрата 
репутації, позови до 
облдержадміністрації

Корупційні ризики, що 
можуть виникати при 
проведенні 
неконкурентній 
процедурі закупівлі 
товарів (послуг)

Створення тендерної 
документації (технічні 
умови) під конкретного 
учасника процедури 
закупівлі (надавача 
послуг, виконавця робіт), 
розголошення 
інформації про.

Недотримання вимог 
Закону України «Про 
публічні закупівлі, не 
проведення всіх 
закупівель через систему
ряогояію

Притягнення посадових 
осіб до відповідальності, 
втрата репутації 
облдержадміністрації, 
відміна процедури 
закупівлі



зареєстрований в системі 
номер

закупівлі, що може 
сприяти вчиненню 
корупційного чи 
пов’язаного з корупцією 
правопорушення

-

Корупційні ризики, 
пов’язані з наданням 
державної підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам за 
рахунок коштів 
обласного бюджету

Відсутність ініціювання 
відповідних звернень 
щодо внесення змін до 
уповноважених органів 
державної влади, до 
компетенції яких 
належать відповідні 
питання

Неврегульованість 
процедури надання 
державної підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам за 
рахунок коштів 
обласного бюджету

Втрата репутації 
облдержадміністрації

Корупційні ризики, 
пов'язані з призначенням 
стипендій та винагород 
спортсменам

Можлива наявність 
потенційного конфлікту 
інтересів у осіб, 
пов'язаний з відбором 
претендентів на 
призначення стипендій 
спортсменам Донецької 
області

Можливе
неповідомлення членом 
комісії про наявність у 
нього конфлікту 
інтересів

Втрата репутації 
облдержадміністрації

Корупційні ризики, що 
можуть виникати при 
проведенні розподілу 
гуманітарної допомоги, 
пов’язані з допущенням 
зловживань

Зловживання при 
розподілі гуманітарної 
допомоги породжує 
ситуацію, коли 
природних ресурсів не 
вистачає потерпілому 
населенню

Відсутність прозорого 
розподілу гуманітарної 
та іншої допомоги 
населенню Донецької 
області

Притягнення посадових 
осіб до відповідальності

Корупційні ризики, 
пов'язані використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
наданні дозволу на 
викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб при 
наданні дозволу на 
викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами може 
призвести до надання 
неправомірних переваг 
на користь третіх осіб

Не досконалість 
існуючих нормативно- 
правових актів, якими 
чітко не ’встановлено 
вичерпний перелік 
підстав в наданні 
дозволу, а також не 
визначено, що відмова 
має містити повний 
перелік недоліків

Притягнення посадових 
осіб Департаменту 
екології та природних 
ресурсів
облдержадміністрації до 
відповідальності, 
надання неправомірних 
переваг на користь третіх 
осіб

Корупційні ризики, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
проведенні державної 
екологічної експертизи

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб, пов’язані 
з використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
проведенні державної 
екологічної експертизи 
може призвести до 
надання неправомірних 
переваг на користь 
третіх осіб

Особисте спілкування 
споживача
адміністративної послуги 
з посадовою особою, 
брак інформації про 
процедуру, дискреційні 
повноваження, пов'язані 
з строками проведення 
дозвільних процедур

Притягнення посадових 
осіб Департаменту 
екології та природних 
ресурсів
облдержадміністрації до 
відповідальності, 
надання неправомірних 
переваг на користь третіх 
осіб

Корупційні ризики, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
оформленні документів 
на видачу ліцензій на 
провадження
господарської діяльності 
з централізованого 
водопостачання та 
водовідведення,

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб, пов’язані 
з використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
оформленні документів 
на видачу ліцензій на 
провадження 
господарської діяльності 
з , централізованого 
водопостачання та

Не досконалість 
нормативно-правової 
бази, занадто великий 
обсяг документів та 
складність їх 
погодження, монопольне 
середовище в даній сфері

Притягнення посадових 
осіб Департаменту 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації до 
відповідальності, 
надання неправомірних 
переваг на користь третіх 
осіб



виробництва теплової 
енергії транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 
місцевими тепловими 
мережами та постачання 
теплової енергії

водовідведення, 
виробництва теплової 
енергії транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 
місцевими тепловими 
мережами та постачання 
теплової енергії може 
призвести до надання 
неправомірних переваг 
на користь третіх осіб

Корупційні ризики, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
затвердженні норм 
питомих витрат ресурсів 
підприємств водо і 
теплопостачання

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб, 
пов’язаних з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
затвердженні норм 
питомих витрат ресурсів 
підприємств водо і 
теплопостачання може 
призвести до надання 
неправомірних переваг 
на користь третіх осіб

Не досконалість
нормативно-правової
бази

Притягнення посадових 
осіб Департаменту 
житлово-комунального 
господарства 
облдержадміністрації до 
відповідальності, 
надання неправомірних 
переваг на користь третіх 
осіб

Корупційні ризики, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
використанні службового 
становища посадовою 
особою при видачі 
ліцензії на провадження 
освітньої діяльності

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб, 
пов’язаних з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
використанні 
службового становища 
посадовою особою при 
видачі ліцензії на 
провадження освітньої 
діяльності може 
призвести до надання 
неправомірних переваг 
на користь третіх осіб

Вимога занадто великого 
за обсягом документів 
вимагає витрачання 
учасником значного часу 
та багатьох прямих 
контактів з різними 
установами

•

Притягнення посадових 
осіб Департаменту освіти 
і науки 
облдержадміністрації до 
відповідальності, 
надання неправомірних 
переваг на користь третіх 
осіб

Корупційні ризики, 
пов’язані з процедурою 
погодження програм та 
проектів, реалізація яких 
може позначатись на 
стані пам’яток місцевого 
значення, їх територій 
зон охорони, погодження 
відчуження або передачі 
пам’яток місцевого 
значення, дозвіл на 
проведення робіт на 
пам’ятках місцевого 
значення закладам 
оздоровлення і 
відпочинку

Відсутність ініціювання 
відповідних звернень 
управлінням культури і 
туризму
облдержадміністрації 
щодо внесення змін до 
уповноважених органів 
державної влади, до 
компетенції яких 
належать відповідні 
питання

Недостатня 
урегульованість 
процедури погодження 
програм та проектів, 
реалізація яких може 
позначатись на стані 
пам’яток місцевого 
значення, їх територій 
зон охорони, погодження 
відчуження або передачі 
пам’яток місцевого 
значення, дозвіл на 
проведення робіт на 
пам’ятках місцевого 
значення закладам 
оздоровлення і 
відпочинку

Притягнення посадових 
осіб Управління 
культури і туризму 
облдержадміністрації до 
відповідальності, втрата 
репутації
облдержадміністрації

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



Додаток 2
до звітуза результатами з оцінки 
юорупційних ризиків у діяльності Донецької 
облдержадміністрації

Формальне визначення корупційних ризиків за результатами їх ідентифікації
Проаналізовані 

функцій завдання 
органу влади

Ідентифікований 
корупційиий ризик

Існуючі заходи 
контролю

Опис ідентифікованого 
корупційного ризику

1 2 3 4
Управління кадрового 
забезпечення та з питань 
нагород апарату 
облдержадміністрації, 
структурні 
підрозділи
облдержадміністрацій

Неврегульованість 
процедури виявлення 
конфлікту інтересів у 
члена конкурсної комісії

Закон України «Про 
державну службу», 
постанова Кабінету 
Міністрів України від 
25.03.2016 № 246 “Про 
затвердження Порядку 
проведення конкурсу 
на зайняття посад 
державної служби”

Не повідомлення членом 
конкурсної комісії про 
наявний конфлікт 
інтересів може 
призвести ДО ЙОГО 
впливу на інших членів 
комісії у прийнятті того 
чи іншого рішення в 
інтересах певної особи 
або учасника конкурсу

Управління кадрового
забезпечення та з питань
нагород апарату
облдержадміністрації,
структурні
підрозділи
облдержадміністрації.

Відсутність у складі 
конкурсної комісії по 
відбору кадрів 
незалежних 
представників 
громадськості

Закон України «Про 
державну . службу», 
постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 25.032016 № 246 
“Про затвердження 
Порядку проведення 
конкурсу на зайняття 
посад державної 
служби”

Відсутність у складі 
конкурсної комісії 
незалежних 
представників 
громадськості може 
призвести до надання 
переваги членами комісії 
кандидату не за 
критеріями
неупередженості, а за 
власними уподобаннями 
(особисті стосунки, 
тощо)

Управління кадрового 
забезпечення та з питань 
нагород апарату 
облдержадміністрації, 
структурні 
підрозділи
облдержадміністрації.

відсутність методів 
контролю за діяльністю 
посадових осіб при 
здійсненні щорічного 
оцінювання службової 
діяльності державних 
службовців

Закон України «Про 
державну службу»

Відсутність методів 
контролю за діяльністю 
посадових осіб при 
здійсненні щорічного 
оцінювання службової 
діяльності державного 
службовця може 
призвести до можливого 
використання 
службового становища 
посадовою особою

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації - 
головні розпорядники 
коштів обласного 
бюджету.

Ризики, що виникають у 
сфері управління 
фінансами при 
перевірках цільового 
використання виділених 
бюджетних коштів 
підвідомчими установами

Бюджетне законодавство 
України

Існує можливість 
конфлікту інтересів при 
перевірках цільового 
витрачання виділених 
бюджетних коштів 
підвідомчими 
установами

Структурні підрозділи 
облдержадміністрації

Корупційні ризики, що 
можуть виникати при 
проведенні 
неконкурентної 
процедури закупівлі 
товарів (послуг)

Закон України «Про 
публічні закупівлі», 
Закон України «Про 
відкритість
використання публічних 
коштів»

Створення тендерної 
документації (технічні 
умови) під конкретного 
учасника процедури 
закупівлі (надавача 
послуг, виконавця робіт), 
розголошення інформації 
про зареєстрований в 
системі р я о г о їи іо  
номер закупівлі, що 
може сприяти вчиненню

чи



корупційного _ чи 
пов'язаного з корупцією 
правопорушення

Департамент развит ку 
сільської місцевості, 
впровадження реформ та 
агропром ислового 
комплексу
облдержадміністрації

Корупційні ризики, 
пов’язані з наданням 
державної підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам за 
рахунок коштів 
обласного бюджету

Закон України «Про 
публічні закупівлі», 
Закон України «Про 
державну підтримку* 
сільського господарства 
України»

Відсутність ініціювання 
відповідних звернень 
щодо внесення змін до 
уповноважених органів 
державної влади, до 
компетенції яких 
належать відповідні 
питання

Управління з питань 
фізичної культури та 
спорту
облдержадміністрації

Корупційні ризики, 
пов’язані з призначенням 
стипендій та винагород 
спортсменам

Закон України «Про 
публічні закупівлі», 
розпорядження голови 
облдержадміністрації, 
керівника обласної 
військово-цивільної 
адміністрації 
від 13.02.2017 № 134 
«Про затвердження 
Положення про стипендії 
перспективним 
спортсменам Донецької 
області», зареєстроване в 
Головному 
територіальному 
управлінні юстиції у 
Донецькій області
20.02.2017 за №42/2249, 
від 15.022017 № 141 
“Про Порядок виплати 
одноразоцих грошових 
винагород спортсменам 
та тренерам Донецької 
області” зареєстроване в 
Головному 
територіальному 
управлінні юстиції у 
Донецькій області
01.03.2017 за №45/2252

Відсутність ініціювання 
відповідних звернень 
щодо внесення змін до 
уповноважених органів 
державної влади, до 
компетенції яких 
належать відповідні 
питання 

*

Департамент з питань 
цивільного захисту, 
мобілізаційної та 
охоронної роботи 
облдержадміністрації

Корупційні ризики, ЩО 
можуть виникати при 
проведенні розподілу 
гуманітарної допомоги, 
пов’язані з допущенням 
зловживань

Закон України «Про 
гуманітарну допомогу», 
розпорядження голови 
облдержадміністрації від 
17.082016 № 710 «Про 
організацію роботи з 
розподілу гуманітарної 
та іншої допомоги 
населенню Донецької 
області»

Зловживання при 
розподілі гуманітарної 
допомоги породжує 
ситуацію, коли 
природних ресурсів не 
вистачає потерпілому 
населенню

Департамент екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації

Корупційні ризики, 
пов’язані використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
наданні дозволу на 
викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами

Закон України «Про 
запобігання корупції», 
Закон України “Про 
охорону навколишнього 
середовища”,
Закон України «Про 

охорону атмосферного 
повітря», Закон 
України «Про дозвільну 
систему у сфері 
господарської 
діяльності»^

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб при 
наданні дозволу на 
викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними 
джерелами може 
призвести до надання 
неправомірних переваг 
на користь третіх осіб



Департамент екології та 
природних ресурсів 
облдержадміністрації

Корупційні ризики, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
проведенні державної 
екологічної експертизи

Закон України «Про 
запобігання корупції», 
Закон України «Про 
екологічну експертизу»

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
проведенні державної 
екологічної експертизи 
може призвести до 
надання неправомірних 
переваг на користь третіх 
осіб

Департамент житлово- 
комунального 
господарства 
облдержадміністрації

Корупційні ризики, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
оформленні % документів 
на видану ліцензій на 
провадження 
господарської діяльності 
з централізованого 
водопостачання та 
водовідведення, 
виробництва теплової 
енергії транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 
місцевими тепловими 
мережами та постачання 
теплової енергії

Закон України «Про 
запобігання корупції», 
Закон України “Про 
ліцензування видів 
господарської 
діяльності»

4

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
оформленні документів 
на видачу ліцензій на 
провадження 
господарської діяльності 
з централізованого 
водопостачання та 
водовідведення, 
виробництва теплової 
енергії транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 
місцевими тепловими 
мережами та постачання 
теплової енергії може 
призвести до надання 
неправомірних переваг 
на користь третіх осіб

Департамент житлово- 
комунального 
господарства 
облдержадміністрації

Корупційні ризики, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
затвердженні норм 
питомих витрат ресурсів 
на підприємствах водо і 
теплопостачання

Закон України «Про 
запобігання корупції», 
Закон України «Про 
енергозбереження»

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
затвердженні норм 
питомих витрат ресурсів 
підприємств водо і 
теплопостачання може 
призвести до надання 
неправомірних переваг 
на користь третіх осіб

Департамент освіти і 
науки
облдержадміністрації

Корупційні ризики, 
пов’язані з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
використанні службового 
становища посадовою 
особою при видачі 
ліф ю Я  на провадження 
всетньої діяльності

Закон України «Про 
запобігання корупції», 
Закон України «Про 
ліцензування видів 
господарської 
діяльності»

Наявність потенційного 
конфлікту інтересів у 
посадових осіб, 
пов’язаних з 
використанням 
службового становища 
посадовою особою при 
використанні службового 
становища посадовою 
особою при видачі



ліцензії на провадження 
освітньої діяльності 
може призвести до 
надання неправомірних 
переваг на користь третіх 
осіб

Управління культури і 
туризму
облдержадміністрації

Корупційні ризики, 
пов'язані з процедурою 
погодження програм та 
проектів, реалізація яких 
може позначатись на 
стані пам’яток місцевого 
значення, їх територій 
зон охорони, погодження 
відчуження або передачі 
пам’яток місцевого 
значення, дозвіл на 
проведення робіт на 
пам’ятках місцевого 
значення закладами 
оздоровлення і 
відпочинку

Закон України «Про 
запобігання корупції», 
постанови Кабінету 
Міністрів України 
від 27 грудня 2001 року 
№ 1760 “Про 
затвердження Порядку 
визначення категорій 
пам'яток для занесення 
об’єктів культурної 
спадщини до 
Державного реєстру 
нерухомих пам'яток 
України”, від 13.03.2002 
№ 316 «Про 
затвердження Порядку 
видачі дозволів на 
проведення
археологічних розвідок, 
розкопок, інших 
земляних робіт на 
території пам'ятки, 
охоронюваній 
археологічній території, 
в зонах охорони, в 
історичних ареалах 
населених місць, а також 
досліджень решток 
життєдіяльності людини, 
шо містяться під земною 
поверхнею, під водою на 
території України »  
наказ Міністерства 

культури України від 
112.03.013 № 158 “Про 
затвердження Порядку 
обліку об’єктів 
культурної спадщини”, 
зареєстрований в 
Міністерстві 
юстиції України 
01.04.2013 
за №528/23060

Відсутність ініціювання 
відповідних звернень 
Управлінням культури і 
туризму
облдержадміністрації 
щодо внесення змін до 
уповноважених органів 
державної влади, до 
компетенції яких 
належать відповідні 
питання

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



Додаток З
до звіту за результатами оцінки 
корупційних ризиків у діяльності
Донецької обласної державної
адміністрації

Таблиця оцінених корупційних ризиків 
у діяльності Донецької обласної державної адміністрації та заходи з їх усунення (зменшення)

Корупційний ризик

Пріори
тетність

корупційного
ризику

(низька/
середня/
висока)

Заходи щодо усунення 
корупційного ризику

Особа (особи), 
відповідальна (і) з§ 
виконання заходу

Строк 
виконання 

заходу 
щодо 

усунення 
корупційно 
го ризику

Ресурси для 
впровадження 

заходів

Очікуваний
результат

1. У правління персоналом
1) Можливий вплив 3 
боку посадових або 
інших осіб на 
результати другого 
етапу конкурсу на 
заняття посад 
державної 
служби шляхом 
попереднього 
ознайомлення 
кандидатів з 
обраним варіантом 
ситуаційного 
завдання.

Середня Затверджувати декілька варіантів 
ситуаційних завдань для 
посад державної служби категорії 
«Б».
Вибір одного з варіантів ситуаційного 
завдання здійснювати перед початком 
другого туру конкурсу шляхом 
випадкового відбору у присутності 
конкурсантів. Забезпечити залучення 
представник громадськості до роботи 
конкурсної комісії на зайняття 
вакантних посад державної служби 
категорій «їу> та «В»

Управління кадрового 
забезпечення та з 
питань нагород 
апарату
облдержадміністрації 
(Огданська Т.М.), 
структурні 
підрозділи
облдержадміністрації.

Постійно Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.

2)Можливе втручання у 
діяльність конкурсної 
комісії третіх осіб з метою 
впливу на прийняття нею

Середня Забезпечити детальне 
документування процесу прийняття 
рішень за результатами проходження 
Усіх етапів конкурсу.

Управління кадрового 
забезпечення та з 
питань нагород 
апарату

Постійно Не
потребує.

Зменшення
корупційного*
ризику.
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рішень. Неповідомлення 
членом конкурсної комісії 
про наявний конфлікт 
інтересів може привести 
до вжиття ним заходів 
щодо переконання інших 
членів приймати те чи 
інше рішення.

•

Попереджати членів конкурсних 
комісій перед початком проведення 
конкурсу про необхідність у разі 
виникнення конфлікту інтересів, та 
вжиття заходів щодо його усунення. 
Забезпечити залучення представник 
громадськості до роботи конкурсної 
комісії на зайняття вакантних посад 
державної служби категорій «Б» та 
«В»

облдержадміністрації 
(Огданська Т.М.), 
структурні 
підрозділи
облдержадміністрації.

3)Можливе використання 
службового становища 
посадовою особою при 
здійсненні щорічного 
оцінювання службової 
діяльності державного 
службовця.

Середня 3 метою забезпечення доброчесності 
та сумлінного виконання посадових 
обов’язків передбачити методи 
контролю за діяльністю службових 
осіб.

Управління кадрового 
забезпечення та з 
питань нагород 
апарату
облдержадміністрації 
(Огданська Т.М.), 
структурні 
підрозділи
облдержадміністрації.

Травень
2017

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.

2 . У правління ф інансами
1) Можливість зловживань 
при перевірках цільового 
використання виділених 
бюджетних коштів 
підвідомчими установами.

Середня 3 метою забезпечення доброчесності 
та сумлінного виконання посадових 
обов’язків передбачити методи 
контролю за діяльністю службових 
осіб, які здійснюють перевірку 
підвідомчих установ, в тому числі 
недопущення конфлікту інтересів.

Структурні
підрозділи
облдержадміністрації 

головні 
розпорядники коштів 
обласного бюджету

Вересень-
грудень

2017

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику

2) Можливість проведення 
неконкурентної процедури 
закупівлі товарів (послуг).

Середня Підвищення рівня підготовки 
спеціалістів з питань державних 
закупівель.
Недопущення оголошення 
надлишкових критеріїв для 
конкурсантів з метою надання 
переваги одному з них.
Забезпечення дотримання вимог 
Закону України «Про публічні

Структурні
підрозділи
облдержадміністрації

Протягом
року.

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.



закупівлі»

3) Недостатня 
урегульованість надання 
державної підтримки 
сільськогосподарським 
товаровиробникам за 
рахунок коштів обласного 
бюджету.

Середня Переглянути існуючий порядок 
розподілу коштів обласного бюджету, 
який здійснюється за Програмою 
розвитку агропромислового 
комплексу Донецької області на 2016- 
2017 роки в частині обов’язкового 
погодження пакету документів 
товаровиробників, які беруть участь у 
конкурсі. Поширення інформації 
щодо програми антикорупційного 
спрямування при наданні бюджетних 
коштів шляхом проведення 
короткострокових тематичних 
семінарів для різної категорії 
працівників органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування

Департамент 
агропромислового 
комплексу та 
розвитку сільський 
територій
облдержадміністрації 
(Дзигім О.В.).

Червень
2017

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.

4) Недостатня 
урегульованість 
процедури призначення 
стипендій та винагород 
спортсменам

Низька 3 метою збільшення прозорості 
процедури: переглянути склад 
територіальної комісії по проведенню 
атестації тренерів (тренерів- 
викладачів)

Управління з питань 
фізичної культури та 
спорту
облдержадміністрації 
(Мицик В.П.).

Лютий -  
березень 

2017

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.

5)Можливе допущення 
зловживань при розподілі 
гуманітарної допомоги.

Висока Забезпечити залучення громадськості 
під час розгляду комісією з розподілу 
гуманітарної та іншої допомоги 
населенню Донецької області, 
затвердженої розпорядженням голови 
облдержадміністрації, керівника 
військово-цивільної адміністрації від 
17 серпня 2016 року № 710 “Про 
організацію роботи з розподілу 
гуманітарної та іншої допомоги 
населенню Донецької області”

Департамент з питань 
цивільного захисту, 
мобілізаційної та 
оборонної роботи 
облдержадміністрації 
(Гаркуша О.І.).

Протягом
року.

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.

3. А дміністративні послуги, л іцензування т а  дозвільна д іяльність
1) Ймовірне
використання
службового

Середня Не допустити вибірковості прийнятих 
рішень.
Надання послуги здійснювати

Департамент екології 
та природних ресурсів 
облдержадміністрації

Протягом
року.

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.
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становища посадовою 
особою при наданні 
дозволу на викиди 
забруднюючих 
речовин в атмосферне 
повітря
стаціонарними
джерелами.

виключно через Цент надання 
адміністративних послуг.
Забезпечити постійний контроль за 
дотриманням встановлених термінів 
розгляду поданих матеріалів. До 
скоєння корупційного 
правопорушення посадову особу 
спонукає виникнення у неї 
потенційного конфлікту інтересів, що 
має вираження в інтересах третіх осіб. 
Пропонується вживати заходи з 
врегулювання конфлікту інтересів, 
передбачені Законом України “Про 
запобігання корупції”

(Натрус С.П.).

2) Ймовірне використання 
службового становища 
посадовою особою при 
проведенні державної 
екологічної експертизи.

Середня Не допустити вибірковості прийнятих 
рішень.
Надання послуги здійснювати 
виключно через Цент надання 
адміністративних послуг.
Забезпечити постійний контроль за 
дотриманням встановлених термінів 
розгляду поданих матеріалів. До 
скоєння корупційного 
правопорушення посадову особу 
спонукає виникнення у неї 
потенційного конфлікту інтересів, що 
має вираження в інтересах третіх осіб. 
Пропонується вживати заходи з 
врегулювання конфлікту інтересів, 
передбачені Законом України “Про 
запобігання корупції”

Департамент екології 
та природних ресурсів 
облдержадміністрації 

(Натрус С.П.).

Протягом
року.

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.

3) Ймовірне використання 
службового становища 
посадовою особою при

Середня Не допустити вибірковості прийнятих 
рішень.
Забезпечити постійний контроль за

Департамент
житлово-

комунального

Протягом
року.

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.
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оформленні документів на 
видачу ліцензій на 
провадження
господарської діяльності з 
централізованого 
водопостачання та 
водовідведення, 
виробництва теплової 
енергії, транспортування 
теплової енергії 
магістральними і 
місцевими 
(розподільчими) 
тепловими мережами та 
постачання теплової 
енергії

дотриманням встановлених термінів 
розгляду поданих матеріалів. До 
скоєння корупційного 
правопорушення посадову особу 
спонукає виникнення у неї 
потенційного конфлікту інтересів, що 
має вираження в інтересах третіх осіб. 
Пропонується вживагги заходи з 
врегулювання конфлікту інтересів, 
передбачені Законом України “Про 
запобігання корупції”

господарства 
облдержадміністрації 

(Соловей О.С.).

»

4) Ймовірне використання 
службового становища 
посадовою особою при 
затвердженні норм 
питомих витрат ресурсів 
на підприємствах водо та 
теплопостачання.

Середня Не допустити вибірковості прийнятих 
рішень.
Забезпечити постійний контроль за 
дотриманням встановлених термінів 
розгляду поданих матеріалів. До 
скоєння корупційного 
правопорушення посадову особу 
спонукає виникнення у* неї 
потенційного конфлікту інтересів, що 
має вираження в інтересах третіх осіб. 
Пропонується вживати заходи з 
врегулювання конфлікту інтересів, 
передбачені Законом України “Про 
запобігання корупції”

Департамент 
житлово- 

комунального 
господарства 

облдержадміністрації 
(Соловей О.С.).

Протягом
року.

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.

5) Ймовірне використання 
службового становища 
посадовою особою при 
видачі ліцензії на 
провадження освітньої 
діяльності.

Середня Не допустиФи вибірковості прийнятих 
рішень.
Забезпечити постійний контроль за 
дотриманням встановлених термінів 
розгляду поданих матеріалів. До 
скоєння корупційного 
правопорушення посадову особу 
спонукає виникнення у неї

Департамент освіти і 
науки
Облдержадміністрації 
(Оксенчук Н.В.).

Протягом
року.

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику

»
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потенційного конфлікту інтересів, що 
має вираження в інтересах третіх осіб. 
Пропонується вживати заходи з 
врегулювання конфлікту інтересів, 
передбачені Законом України “Про 
запобігання корупції”

б) Неврегульованість 
процедури погодження 
програм та проектів, 
реалізація яких може 
позначитись на стані 
пам'яток місцевого 
значення, їх територій зон 
охорони, погодження 
відчуження або передачі 
пам'яток місцевого 
значення, дозвіл на 
проведення робіт на 
пам'ятках місцевого 
значення закладам 
оздоровлення і 
відпочинку.

Середня Прийом документів здійснювати 
через центри надання 
адміністративних послуг.
3 метою зменшення корупційного 
ризику усі проекти розглядати на 
засіданнях обласної консультативної 
ради з питань охорони культурної 
спадщини, склад, якої потребує 
перегляду та включення до неї 
представників громадськості, 
краєзнавців інших фахівців 
облдержадміністрації. Забезпечити 
дотримання термінів розгляду. 
Ініціювання відповідних звернень 
Управлінням культури і туризму 
облдержадміністрації щодо внесення 
змін до уповноважених органів 
державної влади, до компетенції яких 
належить вирішення цих питань

Управління культури 
і туризму 

облдержадміністрації 
(Певна А.В.).

Травень
2017

Не
потребує.

Зменшення
корупційного
ризику.
Недопущення
вчинення
корупційного
або
пов’язаного з 
корупцією 
правопорушен 
ня.

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



Додаток
до антикорупційної програми 
Донецької обласної державної 
адміністрації на 2017 рік

ЗАХОДИ
щодо запобігання і протидії корупції на 2017 рік

№
п/п Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк

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

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

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

Протягом
року

2. Забезпечення електронного документообігу, 
запровадження звітності в електронному вигляді

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських рад

Протягом
року

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

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконавчі органи 
міських рад

Постійно



2

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

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

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

Протягом
року

5. Забезпечення роботи Антикорупційного штабу при 
облдержадміністрації з метою організації заходів з 
протидії корупції

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

Постійно

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

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

Протягом
року
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7. Проведення перевірок у структурних підрозділах 

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

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

Згідно 3 
планом 
роботи 

облдерж
адміністрації

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

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

Постійно

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

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

Протягом
року

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

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

Протягом
року
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11. Організація трансляції на місцевому телебаченні та 

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

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

Протягом
року

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

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

Протягом
року

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

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

Постійно

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

Головне управління Національної поліції в 
Донецькій області, Управління СБУ в 
Донецькій області (за згодою)

Протягом
року

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

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

Щопівроку



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

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

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації

Постійно

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

Управління взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції 
облдержадміністрації, департамент 
інформаційної та внутрішньої політики 
облдержадміністрації,' Головне управління 
Національної поліції в Донецькій області, 
Управління СБУ в Донецькій області (за 
згодою)

Протягом
року

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


