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1. Загальні положення 
 
З метою реалізації Державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної  стратегії) на 2015-2017 роки Запорізькою обласною 
державною адміністрацією розроблено Антикорупційну програму на 2017 рік. 

Антикорупційна програма Запорізької обласної державної 
адміністрації (далі – Антикорупційна програма) – комплекс правил, 
стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у 
діяльності Запорізької обласної державної адміністрації.  

Терміни в Антикорупційній програмі вживаються у значеннях, 
наведених у Законі України «Про запобігання корупції» (далі – Закон). 

Антикорупційна програма затверджується щороку до 01 березня 
розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації та 
обов’язкова для погодження Національним агентством з питань запобігання 
корупції (далі – Національне агентство). 

Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому 
доступі для всіх осіб без винятку, у тому числі на веб-сайті Запорізької 
обласної державної адміністрації. 
 

2. Основні завдання Антикорупційної програми 
 

Основними завданнями Антикорупційної програми є: 
1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та 

протидії корупції в обласній державній адміністрації, заходів з їх реалізації, а 
також з виконання антикорупційної стратегії та Державної програми щодо 
реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні, 
(Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки; 

2) проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної 
державної адміністрації як місцевого органу виконавчої влади, визначення 
причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють; 

3) визначення заходів щодо усунення виявлених корупційних ризиків, 
осіб, відповідальних за їх виконання, строків та необхідних ресурсів; 

4) проведення навчання та розповсюдження інформації щодо програм 
антикорупційного спрямування серед державних службовців обласної 
державної адміністрації; 

5) здійснення моніторингу, оцінки виконання та періодичного 
перегляду Антикорупційної програми. 

 
3. Визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та 

протидії корупції в обласній державній адміністрації, заходів з їх 
реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та Державної 
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки 
 
Засадами загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 
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корупції в обласній державній адміністрації є: 
1) запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання 

корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики; 
2) втілення ідеї нетерпимості до проявів корупції; 
3) підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості 

державних службовців обласної державної адміністрації; 
4) створення належних умов для забезпечення неухильного виконання 

державними службовцями обласної державної адміністрації 
антикорупційного законодавства; 

5) підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів 
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції; 

6) вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його 
усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для 
вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності державних 
службовців структурних підрозділів обласної державної адміністрації та її 
апарату; 

7) виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання загальних 
та спеціальних функцій і завдань обласної державної адміністрації; 

8) забезпечення своєчасного подання декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави. 

Для посилення відомчого контролю щодо попередження корупційних 
проявів в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування області 
згідно вимог Законів України «Про  запобігання корупції» та «Про засади 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 
2014-2017 роки», розпорядженням  голови обласної державної адміністрації 
від 19.04.2016 № 171 затверджено План «Заходів щодо забезпечення 
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення 
антикорупційних дій в Запорізькій області на 2016-2017 роки». 

На виконання зазначеного плану заходів щодо забезпечення виконання 
вимог Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення 
антикорупційних дій в Запорізькій області, районними державними 
адміністраціями, структурними підрозділами облдержадміністрації, 
міськвиконкомами міст обласного значення розроблено та в установленому 
порядку затверджено відповідні плани заходів, забезпечено їх реалізацію. 

З метою своєчасного виявлення чинників, що сприяють чи можуть 
сприяти вчиненню корупційних правопорушень, проводяться юридичні 
експертизи проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації 
нормативно-правового характеру, а також розпоряджень голови обласної 
державної адміністрації з кадрових питань. 

Особливої уваги приділялось навчанню державних службовців обласної 
державної адміністрації щодо своєчасного та правильного заповнення 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

Успішна реалізація Програми дозволить:  



 4

1) знизити вплив корупції на суспільно-економічні відносини, підвищити 
ступінь довіри населення до влади та рівень інвестицій в економіку регіону; 

2) утворити в регіональному суспільстві атмосферу стійкої нетерпимості 
до будь-якого прояву корупції; 

3) спонукати державних службовців, посадових осіб юридичних осіб 
публічного права, інших суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України  
«Про запобігання корупції», суворо дотримуватися вимог чинного 
законодавства, спрямованого на протидію корупції, зокрема щодо 
унеможливлення виникнення конфлікту інтересів при здійснені зазначених 
повноважень; 

4) покращити взаємодію між державними адміністраціями, 
правоохоронними і контролюючими органами щодо запобігання та виявлення 
корупції; 

5) активно залучити громадськість до участі в реалізації антикорупційної 
політики, зокрема щодо забезпечення дієвого контролю за процесом 
прийняття рішень та практичного їх втілення в органах виконавчої влади, 
місцевого самоврядування з метою зменшення вірогідності в цьому 
корупційних ризиків.  
 

4. Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної 
державної адміністрації як місцевого органу виконавчої влади, 

визначення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють 
 

Одним із основних напрямів у сфері запобігання корупції є виявлення 
корупційних ризиків, які можуть виникнути в діяльності органів державної 
влади, а також усунення причин, що їх породжують та умов, що їм сприяють. 

У результаті проведеної ідентифікації та безпосередньої оцінки 
корупційних ризиків шляхом дослідження зовнішнього та внутрішнього 
середовища обласної державної адміністрації на предмет виявлення чинників 
корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-
управлінській діяльності Комісія з оцінки корупційних ризиків обласної 
державної адміністрації, створена розпорядженням голови 
облдержадміністрації від 21.02.2017 № 66, прийшла до висновку про 
потенційну можливість корупційних ризиків у діяльності обласної державної 
адміністрації. 

Оцінку корупційних ризиків проведено відповідно до вимог 
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 
затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року  
№ 126, зареєстрованого 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 
Запорізької обласної державної адміністрації затверджено звіт (додаток 1), 
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який включає опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності 
Запорізької обласної державної адміністрації, чинники корупційних ризиків 
та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, 
пов’язаного з корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) 
рівня виявлених корупційних ризиків (у тому числі осіб, відповідальних за їх 
виконання, строки та необхідні ресурси). 

 
5. Проведення навчання серед державних службовців  

обласної державної адміністрації 
 

Підвищення кваліфікації державних службовців обласної державної 
адміністрації у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою 
надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення 
рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування 
антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції. 

Запорізьким центром перепідготовки і підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
керівників державних підприємств, установ та організацій впродовж 2017 
року на виконання Плану «Заходів щодо забезпечення виконання вимог 
Закону України "Про запобігання корупції" та здійснення антикорупційних 
дій в Запорізькій області на 2016-2017 роки», затвердженого розпорядженням  
голови обласної державної адміністрації від 19.04.2016 № 171,  а також 
відповідно до плану-графіка навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і 
підвищення кваліфікації кадрів на 2017 рік, затвердженого розпорядженням 
голови облдержадміністрації від 26 грудня 2016 року № 750, забезпечено 
систематичне навчання та підвищення кваліфікації працівників органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних 
підприємств та організацій, з питань запобігання і протидії корупції. 

Підвищення кваліфікації передбачає як заходи для всіх державних 
службовців, так і для керівників структурних підрозділів Запорізької 
облдержадміністрації. 
 

6. Моніторинг та контроль за виконанням заходів  
Антикорупційної програми 

 
Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється 

заступником голови – керівником апарату обласної державної адміністрації. 
Моніторинг запроваджених цією Антикорупційною програмою 

заходів щодо запобігання корупції, а також здійснення контролю за їх 
виконанням здійснює сектор з питань запобігання та виявлення корупції 
апарату обласної державної адміністрації. 

Виконавці Антикорупційної програми на 2017 рік до  
05 жовтня 2017 року та 05 лютого 2018 року інформують про виконання 
відповідних заходів програми сектор з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату обласної державної адміністрації. 
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Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної 
державної адміністрації відповідно до покладених на нього завдань: 

1) здійснює аналіз статистичних даних у сфері боротьби з корупцією; 
2) забезпечує узагальнення наданих виконавцями програми 

інформацій; 
3) до 15 жовтня 2017 року та 15 лютого 2018 року готує інформацію  

Національному агентству про стан виконання Антикорупційної програми.  
Перший заступник та заступники голови обласної державної 

адміністрації згідно з розподілом обов’язків, керівники структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації та її апарату забезпечують 
належне виконання Антикорупційної програми та чинного антикорупційного 
законодавства України підпорядкованими їм державними службовцями. 

За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної 
програми здійснюється додаткова ідентифікація корупційних ризиків за всіма 
напрямами діяльності обласної державної адміністрації. 

 
7. Порядок внесення змін до Антикорупційної програми 

 
Антикорупційна програма підлягає перегляду щокварталу з 

урахуванням результатів оцінки стану її виконання, змін у чинному 
законодавстві України, та пропозицій Національного агентства, що є 
обов’язковими для розгляду. 

Зміни до Антикорупційної програми вносяться у тому ж порядку, що 
передбачений для її прийняття (шляхом видання відповідного розпорядження 
голови обласної державної адміністрації та погодження з Національним 
агентством з питань запобігання корупції). 
 

 
  

Заступник голови – керівник апарату  
обласної державної адміністрації     З.М. Бойко 


