Звіт
про виконання антикорупційної програми Чернівецької обласної державної адміністрації
на 2017 рік та реалізації визначеній у ній заходів
№
з/п

Найменування заходу

Відповідальні за
виконання

Строк
виконання

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

1. Засади загальної відомчої політики
щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання
антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми
1

Забезпечення,
у
межах
повноважень, виконання у
Чернівецькій області заходів
з 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 р. № 265

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації

З метою забезпечення здійснення ефективних і
скоординованих
дій
щодо
запобігання
корупційним проявам в органах виконавчої
влади області видано розпорядження обласної
державної адміністрації від 29 травня 2015 р.
№320-р «Про затвердження заходів з
виконання у Чернівецькій області в 2015-2017
роках Державної програми щодо реалізації
засад державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційної стратегії) на 20152017 роки»

2

2

Підвищення ефективності
роботи уповноважених
підрозділів (уповноважених
осіб) з питань запобігання та
виявлення
корупції
районних
державних
адміністрацій,
зокрема:
забезпечення проведення
тренінгів для працівників
уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб);
здійснення аналізу роботи
уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб)

3

Вжиття
заходів
щодо
запобігання
та
врегулювання потенційного,
реального
конфлікту
інтересів

4

Інформування
новопризначених державних
службовців про необхідність
передати в управління іншій
особі
належні
їм

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації

II квартал
2017 року

Виконано – 100%. Тренінг для працівників
уповноважених підрозділів (уповноважених
осіб) районних державних адміністрацій
проведено. В зазначеному заході взяли участь
11 осіб.
IV квартал Виконано – 100%. Проведено аналіз роботи
2017 року уповноважених підрозділів (уповноважених
осіб) районних державних адміністрацій
Упродовж Порушень
вимог
антикорупційного
року
законодавства
щодо
запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів державними
службовцями обласної державної адміністрації
недопущено

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації
Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи

Забезпечується
інформування
новопризначених державних службовців про
необхідність передати в управління іншій особі
належні їм підприємства та корпоративні права
у
порядку,
встановленому
чинним

3

5

6

7

підприємства
та
корпоративні
права
у
порядку,
встановленому
чинним законодавством, у
разі їх наявності
Вжиття
заходів
щодо
забезпечення встановлених
Законом
України
«Про
запобігання
корупції»
обмежень щодо одержання
подарунків

обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації
Участь в роботі конкурсних Сектор
з
питань
комісій
апарату
та запобігання та виявлення
структурних
підрозділів корупції апарату обласної
обласної
державної адміністрації
державної адміністрації з
метою
недопущення
виникнення обставин, що
призводять до порушення
вимог
антикорупційного
законодавства
щодо
обмеження спільної роботи
близьких осіб
Проведення інформаційної Сектор
з
питань
кампанії щодо порядку запобігання та виявлення
заповнення
та
подання корупції апарату обласної
декларації
особи, державної адміністрації,
уповноваженої на виконання районні
державні

законодавство

Упродовж
року

Вживаються заходи щодо забезпечення
встановлених
Законом
України
«Про
запобігання
корупції»
обмежень
щодо
одержання подарунків.
Фактів порушень обмежень щодо одержання
подарунків державними службовцями обласної
державної адміністрації немає

Упродовж
року

З метою недопущення виникнення обставин,
що
призводять
до
порушення
вимог
антикорупційного
законодавства
щодо
обмеження спільної роботи близьких осіб
представники сектора з питань запобігання та
виявлення корупції апарату обласної державної
адміністрації входять до складу та приймають
участь в роботі конкурсної комісії обласної
державної адміністрації

I квартал
2017 року

Виконано
–
100%.
Проведено
14
спеціалізованих семінарів для працівників
обласної та районних державних адміністрацій,
територіальних органів центральних органів
виконавчої влади, посадових осіб органів

4

8

функцій
держави
або адміністрації
місцевого самоврядування

місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад Чернівецької області щодо
порядку заповнення та подання на офіційному
веб-сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції декларацій
осіб,
уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування. У зазначених
заходах взяли участь понад 1000 осіб.
Одночасно, сектором з питань запобігання
та виявлення корупції апарату обласної
державної адміністрації надано 118 роз’яснень
щодо
заповнення
декларацій
окремим
державним службовцям та посадовим особам
органів місцевого самоврядування

Проведення інформаційнороз’яснювальної
роботи
щодо додаткових заходів
фінансового контролю

Виконано – 100%. Під час проведення
вищезазначених 14 спеціалізованих семінарів
до працівників обласної та районних
державних
адміністрацій,
територіальних
органів центральних органів виконавчої влади,
посадових
осіб
органів
місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад
Чернівецької області доведено вимоги статті 52
Закону України «Про запобігання корупції»
щодо обов’язку повідомляти Національне
агентство з питань запобігання корупції про
зміни в майновому стані суб’єкта декларування
та у разі відкриття суб’єктом декларування або
членом його сім’ї валютного рахунка в
установі банку-нерезидента.
Поряд з цим, сектором з питань запобігання

Сектор
з
питань I квартал
запобігання та виявлення 2017 року
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
районні
державні
адміністрації

5

та виявлення корупції апарату обласної
державної адміністрації окремо надано 14
суб’єктам декларування роз’яснення щодо
порядку
повідомлення
Національного
агентства з питань запобігання корупції про
зміни в майновому стані

9

Вжиття
заходів
щодо
забезпечення
подання
декларації
особи,
уповноваженої на виконання
функцій
держави
або
місцевого самоврядування

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції,
управління
персоналом та нагород
апарату
обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації

З метою забезпечення своєчасності подання
декларацій суб’єктами декларування видано
доручення
голови
обласної
державної
адміністрації від 16 січня 2017р. №5-ф «Про
забезпечення виконання статті 45 Закону
України «Про запобігання корупції». За
результатами
виконання
зазначеного
доручення всі державні службовці обласної
державної адміністрації своєчасно отримали
електронні цифрові підписи та подали
декларації за 2016 рік

6

10

Проведення організаційних
заходів щодо укладення
договорів про забезпечення
доступу
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції до
інформаційних баз даних
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Проведення
перевірок
фактів подання суб’єктами
декларування
декларацій
відповідно
до
Закону
України «Про запобігання
корупції»:

Структурні
підрозділи У разі
обласної
державної потреби
адміністрації,
районні
державні адміністрації

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції,
управління
персоналом та нагород
апарату
обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
щорічних
декларацій обласної
державної Упродовж
суб’єктів декларування;
адміністрації,
районні 10 робочих
державні адміністрації
днів з
граничної
дати
подання
таких
декларацій

Перевірки
проведено.
За
результатами
перевірок встановлено що всі державні
службовці обласної державної адміністрації
своєчасно подали декларації за 2016 рік.
Поряд з цим встановлено 2 факти
несвоєчасності
подання
декларацій
державними
службовцями
районних
державних
адміністрацій,
про
що
в
установленому
порядку
проінформовано
Національне агентство з питань запобігання
корупції

7

декларацій
суб’єктів
декларування,
які
припиняють
діяльність,
пов’язану з виконанням
функцій
держави
або
місцевого самоврядування;

Упродовж
п’яти
робочих
днів з дня
такого
припинення;
якщо
припинення
зазначеної
діяльності
відбулося
з
ініціативи
керівника
органу, в
якому
працював
суб’єкт
декларування, –
упродовж
п’яти
робочих
днів після
того,
як сплив
строк у

За
результатами
проведених
перевірок
встановлено 4 факти несвоєчасності подання
декларацій особами, які звільнились з посад
державних
службовців
та
припинили
діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави.
Про
зазначені
обставини
проінформовано Національне агентство з
питань запобігання корупції в установленому
порядку

8

двадцять
робочих
днів з дня,
коли
суб’єкт
декларування
дізнався
чи
повинен
був
дізнатися
про таке
припинення

декларацій
суб’єктів
декларування,
які
припинили
діяльність,
пов’язану з виконанням
функцій
держави
або
місцевого самоврядування;

Протягом
10 робочих
днів з
граничної
дати
подання
таких
декларацій
наступног
о за
звітним
року, у

9

якому
було
припинено
таку
діяльність
декларації
суб’єктів
декларування, які є особами,
що претендують на зайняття
посад, зазначених у пункті
1, підпункті «а» пункту 2
частини першої статті 3
Закону
України
«Про
запобігання корупції

12

Інформування
Національного агентства з
питань запобігання корупції
про факти неподання чи
несвоєчасного
подання
декларації
особи,
уповноваженої на виконання
функцій
держави
або
місцевого самоврядування, в
разі виявлення таких фактів

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації

До призначення або
обрання
особи на
посаду

Проводяться перевірки декларацій суб’єктів
декларування, які є особами, що претендують
на зайняття посад, зазначених у пункті 1,
підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3
Закону України «Про запобігання корупції.
Фактів несвоєчасності подання декларацій не
встановлено

Упродовж
трьох
робочих
днів з дня
виявлення
такого
факту

Протягом звітного періоду проінформовано
Національне агентство з питань запобігання
корупції про 6 фактів несвоєчасності подання
декларацій суб’єктами декларування
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Забезпечення
дотримання
розділу VI «Правила етичної
поведінки» Закону України
«Про запобігання корупції»,
правил етичної поведінки
державного
службовця,
затверджених постановою
Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2016 р. № 65

14

Проведення
моніторингу
дотримання законодавства
щодо конфлікту 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
Інформування
спеціально
уповноважених суб’єктів у
сфері протидії корупції про
факти, що можуть свідчити
про вчинення корупційних
або пов’язаних з корупцією
правопорушень посадовими

15

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції,
управління
персоналом та нагород
апарату
обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації
Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації

Упродовж
року

На постійній основі вживаються заходи щодо
забезпечення дотримання розділу VI «Правила
етичної поведінки» Закону України «Про
запобігання
корупції»,
правил
етичної
поведінки
державного
службовця,
затверджених постановою Кабінету Міністрів
України від 11 лютого 2016 р. № 65. Фактів
порушення зазначених вимог законодавства не
має

Упродовж
року

На постійній основі проводиться моніторинг
дотримання законодавства щодо конфлікту
інтересів.
Фактів
притягнення
до
відповідальності
державних
службовців
обласної та районних державних адміністрацій
до відповідальності за порушення вимог
Закону України «Про запобігання корупції»
щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів не має

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні

Невідклад
но, у разі
виявлення
таких
фактів

Фактів, що можуть свідчити про вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень посадовими чи службовими
особами
відповідних
підрозділів
не
встановлено

11

16

чи службовими особами
відповідних підрозділів
Проведення
спеціальних
перевірок щодо осіб, які
претендують на посади
державних
службовців
категорії «А» та «Б»
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Проведення
перевірок
відповідно
до
Закону
України «Про очищення
влади»
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Проведення
службових
розслідувань (перевірок) з
метою виявлення причин та
умов, що призвели до
вчинення
посадовими
особами обласної державної
адміністрації корупційного
або пов’язаного з корупцією
правопорушення
чи
невиконання
вимог
антикорупційного
законодавства

державні адміністрації
Управління персоналом
та
нагород
апарату
обласної
державної
адміністрації, структурні
підрозділи
обласної
державної адміністрації,
районні
державні
адміністрації
Управління персоналом
та
нагород
апарату
обласної
державної
адміністрації, структурні
підрозділи
обласної
державної адміністрації,
районні
державні
адміністрації
Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації

Упродовж
року

Проведено 11 спеціальних перевірок щодо
осіб, які претендують на посади державних
службовців категорії «Б». За результатами
спеціальних
перевірок
відомостей
про
претендента на посаду, які не відповідають
встановленим законодавством вимогам щодо
зайняття посад не виявлено

Упродовж
року

Проведено 12 перевірок відповідно до Закону
України «Про очищення влади», стосовно 12
осіб, уповноважених на виконання функцій
держави

Упродовж
року

Проведено
6
службових
розслідувань
(перевірок) з метою виявлення причин та умов,
що призвели до вчинення посадовими особами
районних
державних
адміністрацій
корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення чи невиконання вимог
антикорупційного законодавства.
За результатами службових розслідувань 4
осіб
притягнуто
до
дисциплінарної
відповідальності

12

19

Забезпечення
можливості
для внесення повідомлень
про корупцію, зокрема,
через спеціальні телефонні
лінії, офіційні веб-сайти,
засоби електронного зв’язку

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації
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Проведення внутрішнього
аудиту
структурних
підрозділів
обласної
державної адміністрації, в
тому числі в частині
дотримання
вимог
антикорупційного
законодавства

Сектор
внутрішнього Упродовж
аудиту, сектор з питань року
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації
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Вжиття практичних заходів
щодо розвитку інтегрованих
прозорих офісів – центрів
надання адміністративних
послуг з метою усунення
корупційних чинників у
адміністративних
процедурах

Структурні
підрозділи Упродовж
обласної
державної року
адміністрації,
районні
державні адміністрації

На головній сторінці офіційного веб-сайту
обласної державної адміністрації розміщено
банер-посилання «Повідом про корупцію». За
вказаним посиланням розміщено телефон
антикорупційної «гарячої» лінії та адреса
електронної пошти, що забезпечує можливість
для викривачів здійснювати повідомлення про
відомі їм факти порушення антикорупційного
законодавства
Протягом звітного періоду проведено 3
аудиторські перевірки структурних підрозділів
обласної державної адміністрації, а саме
управління цивільного захисту населення,
Департаменту соціального захисту населення
обласної
державної
адміністрації
та
Державного архіву Чернівецької області. За
результатами перевірок виявлені окремі
недоліки в діяльності зазначених структур та
надано пропозиції щодо їх усунення
Виконується.
В області функціонують: 11 ЦНАП - при усіх
районних державних адміністраціях,
2 –
у містах обласного значення (м. Чернівці
та м. Новодністровськ), 4 ЦНАП, утворених в
об’єднаних територіальних громадах, а саме:
Глибоцькій, Сокирянській, Недобоївській та
Великокучурівській ОТГ.
Роботу 17 Центрів надання адміністративних
послуг забезпечують 74 адміністратори.
Також з метою наближення надавачів послуг
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до потенційних заявників, функціонують
віддалені робочі місця ЦНАП Чернівецької
міської
ради
в
Першотравневому
та
Садгірському районах м.Чернівці.
Триває робота щодо створення ЦНАП в
об’єднаних територіальних громадах області.
Районними
державними
адміністраціями,
виконавчими комітетами Чернівецької та
Новодністровської
міських
рад,
ОТГ
забезпечується виконання вимог Закону
України «Про адміністративні послуги» та
розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої
влади через Центри надання адміністративних
послуг».
У рамках реалізації політики децентралізації,
постійно
збільшується
кількість
адміністративних послуг, які передаються від
прямого надання суб’єктами до надання послуг
через ЦНАП.
Найбільш затребуваними послугами для
мешканців Чернівецької області є послуги
Держгеокадастру,
послуги
у
сфері
архітектурно-будівельного
контролю,
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців, речових прав на нерухоме
майно, реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання осіб.
На виконання доручень Президента України та
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Прем'єр-міністра України Центри надання
адміністративних послуг області підключено
до Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень та Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних
осіб-підприємців,
отримано
ідентифікатори доступу до реєстрів та
використовують захищені носії ключів.
Перелік
адміністративних
послуг,
які
надаються через ЦНАП, визначається органом,
який прийняв рішення про утворення центру
надання адміністративних послуг.
Триває робота щодо набуття місцевими
органами влади повноважень у наданні інших
адміністративних послуг.
Відповідно до Закону України від 09.04.2015
№320-VII «Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
децентралізації
повноважень
у
сфері
архітектурно-будівельного
контролю
та
удосконалення містобудівного законодавства»
проводиться робота щодо набуття органами
місцевого самоврядування повноважень у сфері
архітектурно-будівельного
контролю.
Чернівецька міська рада, першою з поміж
органів місцевого самоврядування Чернівецької
області, пройшла процес децентралізації
системи держархбудконтролю та з 5 серпня
2016 року набула відповідних містобудівних
повноважень. У складі міської ради утворено
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відповідний виконавчий орган - Інспекцію
державного
архітектурно-будівельного
контролю.
15 березня 2017 року Глибоцька селищна
об’єднана територіальна громада, друга з поміж
органів місцевого самоврядування Чернівецької
області
також
отримала
містобудівні
повноваження та ключі доступу до Єдиного
реєстру дозвільних документів. У складі
селищної ради утворено виконавчий орган з
питань держбудконтролю - відділ державного
архітектурно-будівельного
контролю
Глибоцької
селищної
ради
об’єднаної
територіальної громади.
Набуття зазначених повноважень іншими
органами
місцевого
самоврядування
є
першочерговим
завданням
у
рамках
децентралізації надання адміністративних
послуг.
Крім того, 10.06.2017 внесено зміни до Закону
України від 17.01.2017 №1817-VII «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо удосконалення містобудівної
діяльності», що значно спростило процедуру у
будівництві для поліпшення умов ведення
бізнесу та зменшення зловживання у видачі
дозвільних документів. Так, одним із
інструментів
врегулювання
будівельних
питань, стало скасування категорій складності
(яких було 5) об’єктів будівництва і перехід до
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класу наслідків.
Також, впроваджено надання електронних
послуг у сфері будівництва в рамках системи
електронного урядування, а саме: послуги
підготовчих робіт, послуги будівельних робіт
та послуги з прийняття в експлуатацію, якими
громадяни та бізнес-структури можуть легко
скористатися, а отже розпочати та завершити
будівництво онлайн. Відповідні сервіси
доступні
на
офіційному
веб-порталі
Держархбудінспекції України та Єдиному
державному порталі адміністративних послуг.
Запровадження електронних адмінпослуг –
спільний проект Державного агентства з
питань електронного урядування України,
Держархбудінспекції України та координатора
проектів ОБСЄ в Україні.
Проводяться організаційно-технічні заходи
щодо запровадження надання на території
Чернівецької області послуг Державної
міграційної служби України.
З цією метою, ЦНАП Чернівецької міської
ради та ЦНАП Великокучурівської сільської
ради рішеннями сесій відповідних рад
виділили кошти з місцевого (сільського)
бюджетів
для придбання спеціального
обладнання (програмно-апаратних комплексів
Єдиного державного демографічного реєстру)
та підключення до Національної системи
конфіденційного
зв’язку
(НСКЗ)
для

17

оформлення та видачі документів, що
підтверджують
громадянство
України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус,
реєстрацію/зняття
з
реєстрації
місць
проживання/перебування громадян України,
іноземців та осіб без громадянства.
Зокрема, на вищезазначені потреби, рішенням
XXX сесії Чернівецької міської ради VII
скликання від 15.06.2017 №744 виділено 920
тис.грн., рішенням XXI сесії VII скликання
Великокучурівської сільської ради
від
30.11.2017 - 290 тис. грн.
На даний час ЦНАПами Чернівецької міської
ради, Великокучурівської сільської ради
проводиться робота щодо встановлення
зазначеного технічного обладнання, після чого
управлінням ДМС України у Чернівецькій
області буде організовано
навчання з
практичної підготовки адміністраторів ЦНАП,
які будуть працювати на автоматизованих
робочих місцях з організації надання
адміністративних послуг ДМС України.
Розпочати роботу з надання адміністративних
послуг ДМС заплановано вищезазначеними
ЦНАПами у I кварталі 2018 року.
Центрами надання адміністративних послуг
інших районних державних адміністрацій та
об’єднаних територіальних громад також
вишукуються можливості щодо закупівлі за
кошти місцевих бюджетів спеціального
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Забезпечення
функціонування, ведення та
своєчасного оновлення вебсторінок,
інших
електронних
ресурсів
органів,
залучених
до
надання адміністративних
послуг,
що
містять
інформацію, необхідну для
отримання адміністративних
послуг

Структурні
підрозділи Упродовж
обласної
державної року
адміністрації,
районні
державні адміністрації

технічного обладнання для запровадження
надання послуг ДМС.
Відповідно до Закону України від 10.12.2015 №
888-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення
повноважень
органів
місцевого
самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг», з 4 квітня 2016 року
повноваження у сфері реєстрації/зняття з
реєстрації місця проживання осіб делеговано
виконавчим органам міських, сільських,
селищних рад
Районними
державними
адміністраціями,
виконавчими комітетами Чернівецької та
Новодністровської міських рад постійно
оновлюються
переліки
адміністративних
послуг, які надаються через Центри надання
адміністративних послуг, шляхом розміщення
відповідної інформації у районних і місцевих
засобах масової, на офіційних веб-сайтах
районних державних адміністрацій, у розділах:
«Адміністративні послуги», «Центр надання
адміністративних послуг», інформаційних
стендах в приміщеннях ЦНАП. Інформаційні
повідомлення
відповідної
тематики
розміщуються
на
офіційному веб-сайті
обласної
державної
адміністрації
(www.bukoda.gov.ua). Об’єднані територіальні
громади області також координують роботу
щодо функціонування, ведення та оновлення
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Проведення аналізу:

Департамент
делегування
органами економічного
державної
влади обласної
повноважень щодо надання адміністрації
адміністративних послуг;
практики
дроблення
адміністративних послуг на
окремі платні послуги;
практики надання органами
державної
влади
та
органами
місцевого
самоврядування
платних
послуг
господарського
характеру
Розгляд результатів аналізу
на відповідних нарадах, за
наявності підстав вжиття
заходів згідно з чинним
законодавством України

Упродовж
розвитку року
державної

їх веб-сторінок. Рішенням 5 сесії Сокирянської
міської ради VII скликання № 95/05-16 від
25.03.2016 розроблений та затверджений
перелік адмінпослуг, які надаються через
ЦНАП.
ЦНАП Сторожинецької РДА консультує через
мережу Інтернет, суб’єктів звернень в режимі
Skype-зв'язку. У ЦНАП Новоселицької РДА
запроваджена електронна система реєстрації
звернень громадян «1С Підприємництво 8.3»
За результатами проведеного аналізу із
вказаних питань щодо існуючої практики
функціонування
Центрів
надання
адміністративних
послуг,
порушень
не
виявлено.
Оскільки за результатами аналізу питань
пункту 22 порушень не виявлено, підстави для
відповідного реагування відсутні
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Аналіз скарг і звернень
фізичних та юридичних осіб
до
обласної
державної
адміністрації
щодо
порушення
вимог
антикорупційного
законодавства
України
посадовими особами під час
надання адміністративних
послуг

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації

Скарг і звернень фізичних та юридичних осіб
до обласної державної адміністрації щодо
порушення
вимог
антикорупційного
законодавства України посадовими особами
під час надання адміністративних послуг не
надходило
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Забезпечення неухильного
дотримання Закону України
«Про публічні закупівлі»
при закупівлі товарів, робіт
та послуг за державні кошти

Структурні
підрозділи Упродовж
обласної
державної року
адміністрації,
районні
державні адміністрації
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Проведення
щорічного
моніторингу ефективності
використання бюджетних
коштів, виділених області
для
виконання
загальнодержавних програм

З метою забезпечення неухильного дотримання
Закону України «Про публічні закупівлі» при
закупівлі товарів, робіт та послуг за державні
кошти представник сектору з питань
запобігання та виявлення корупції входить до
складу та приймає участь в роботі тендерного
комітету
апарату
обласної
державної
адміністрації,
склад
якого
затверджено
розпорядженням
обласної
державної
адміністрації від 12.07.2016 №452-р (із змінами
внесеними
розпорядженням
обласної
державної адміністрації від 08.02.2017 №65-р)
Щоквартально відділом контролю та фінансів
капітальних вкладень бюджетного управління
Департаменту фінансів обласної державної
адміністрації надається узагальнена інформація
по виділених коштах головних розпорядників
Департаменту економічного розвитку обласної
державної адміністрації

Департамент
обласної
адміністрації

фінансів Упродовж
державної року
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Забезпечення
реалізації
механізму
зворотного
зв’язку з громадськістю
щодо
повідомлень
про
факти
порушення
антикорупційного
законодавства

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації

Реалізацію механізму зворотного зв’язку з
громадськістю щодо повідомлень про факти
порушення антикорупційного законодавства
забезпечено шляхом розміщення на офіційних
веб-сайтах обласної та районних державних
адміністрацій
номерів
телефонів
антикорупційних «гарячих» ліній
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Проведення
«круглих
столів»
з питань участі
громадськості в процесі
запобігання
корупції
із
залученням представників
громадських
організацій
області

Відділ
комунікацій
з Упродовж
громадськістю обласної року
державної адміністрації,
сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації
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Забезпечення
доступу
громадськості до проектів
розпоряджень
обласної
державної
адміністрації
шляхом їх розміщення на
офіційному веб-сайті для
проведення
громадської
антикорупційної експертизи

Управління
Упродовж
організаційної роботи та року
інформаційних технологій
апарату
обласної
державної адміністрації,
структурні
підрозділи
обласної
державної
адміністрації,
районні
державні адміністрації

Представники обласної державної адміністрації
взяли
участь
в
регіональному
антикорупційному форумі на тему: «Нові
антикорупційні інструменти: користуємося на
благо громади», який проведено за ініціативою
ГО
«Лабораторія
демократичних
трансформацій» у співпраці з ГО «Чернівецьке
громадське ТБ» InfoKey за підтримки
Програми розвитку ООН в Україні. До участі в
зазначеному заході долучилися представники
провідних
громадських
організацій
Чернівецької області
З метою забезпечення доступу громадськості
до проектів розпоряджень обласної державної
адміністрації для проведення громадської
антикорупційної експертизи на офіційному
веб-сайті обласної державної адміністрації діє
рубрика «Документи» в якій розміщено
прийняті
розпорядження
та
проекти
розпоряджень обласної державної адміністрації
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Забезпечення інформування
громадськості
через
офіційний
веб-сайт,
у
засобах масової інформації
про антикорупційні заходи,
що вживаються органами
виконавчої влади

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
відділ
інформаційної
діяльності
обласної
державної адміністрації,
районні
державні
адміністрації

На офіційних веб-сайтах обласної та
районних державних адміністрацій в рубриках
«Запобігання корупції», в друкованих засобах
масової інформації, постійно публікуються
статті про проведені органами виконавчої
влади заходи щодо запобігання і протидії
корупції, роз’яснення нормативно-правових
актів антикорупційного спрямування.
Зокрема, на офіційному веб-сайті обласної
державної адміністрації висвітлено наступні
статті:
«Громадськість
Буковини
поспілкувалася з директором Львівського
територіального управління Національного
антикорупційного
бюро
України»,
«Опубліковано закон, яким продовжено термін
подання е-декларацій», «Корупція – негативне
соціально-правове явище», «Проведено семінар
«Запобігання та протидія проявам корупції у
сфері управління» тощо.
На
офіційному
веб-сайті
обласної
державної адміністрації в рубриці «Запобігання
корупції»
функціонує
підрубрика
«Антикорупційна стратегія 2015-2017», в якій
опубліковано нормативно-правові акти з
питань реалізації Державної програми.
Протягом звітного періоду статті на
антикорупційну
тематику
розміщені
в
регіональних друкованих засобах масової
інформації та на електронних інформаційних
порталах таких як «Буковинська правда»,
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«Чернівці
Таймс»,
«BukNews»
та
«Інформаційне агентство «АСС».
Всього протягом звітного періоду
опубліковано 38 статей на зазначену тематику
2. Навчання та заходи з поширення інформації
щодо програм антикорупційного спрямування
1

Проведення
семінарівнавчань
на
тему:
«Запобігання
та
врегулювання
конфлікту
інтересів» для:
державних
службовців
Кіцманської
районної
державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Кіцманського району;

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
Чернівецький
регіональний
центр Квітень
перепідготовки
та 2017 року
підвищення кваліфікації
працівників
органів
влади, органів місцевого
самоврядування,
підприємств, установ і
організацій,
районні
державних
службовців державні адміністрації
Квітень
Глибоцької
районної
2017 року
державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Глибоцького району;

Виконано – 100%.

25 квітня 2017 року проведено семінарнавчанння
на
тему:
«Запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів» для
державних службовців Кіцманської районної
державної адміністрації, посадових осіб
органів місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад Кіцманського району. В
зазначеному заході взяли участь 82 особ
27 квітня 2017 року проведено семінарнавчання
на
тему:
«Запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів» для
державних службовців Глибоцької районної
державної адміністрації, посадових осіб
органів місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад Глибоцького району. В
зазначеному заході взяли участь 78 осіб
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державних
службовців
Сторожинецької районної
державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Сторожинецького району;

Травень
2017 року

18 травня 2017 року проведено семінарнавчання
на
тему:
«Запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів» для
державних
службовців
Сторожинецької
районної державної адміністрації, посадових
осіб органів місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад Сторожинецького
району. В зазначеному заході взяли участь
понад 60 осіб

державних
службовців
Сокирянської
районної
державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Сокирянського району;

Травень
2017 року

17 травня 2017 року проведено семінарнавчання
на
тему:
«Запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів» для
державних службовців Сокирянсьеої районної
державної адміністрації, посадових осіб
органів місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад Сокирянського району. В
зазначеному заході взяли участь 44 особи

державних
службовців
Кельменецької
районної
державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Кельменецького району;

Червень
2017 року

державних
Путильської

Червень
2017 року

14 червня 2017 року проведено семінарнавчання
на
тему:
«Запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів» для
державних службовців Кельменецької ї
районної державної адміністрації, посадових
осіб органів місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад Кельменецького
району. В зазначеному заході взяли участь 53
особи
20 червня 2017 року проведено семінарнавчання
на
тему:
«Запобігання
та

службовців
районної
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державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Путильського району;

державних
службовців
Герцаївської
районної
державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Герцаївського району
2

Проведення
семінарівнавчань на тему: «Порядок
заповнення
та
подання
декларації
особи,
уповноваженої на виконання
функцій
держави
або
місцевого самоврядування»
для:
державних
Новоселицької
районної

врегулювання конфлікту інтересів» для
державних службовців Путильської районної
державної адміністрації, посадових осіб
органів місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад Путильського району. В
зазначеному заході взяли участь 25 осіб

Липень
2017 року

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації,
Чернівецький
регіональний
центр
перепідготовки
та
підвищення кваліфікації
працівників
органів
влади,
органів
службовців місцевого
Січень
самоврядування,
2017 року
державної підприємств, установ і

30 червня 2017 року проведено семінарнавчання
на
тему:
«Запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів» для
державних службовців Герцаївської районної
державної адміністрації, посадових осіб
органів місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад Герцаївського району. В
зазначеному заході взяли участь 49 осіб
Виконано – 100%.

02 лютого 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на

26

адміністрації,
посадових організацій,
районні
осіб
органів
місцевого державні адміністрації
самоврядування та депутатів
місцевих
рад
Новоселицького району;

виконання функцій держави або місцевого
самоврядування», в якому взяли участь близько
80 осіб

державних
службовців
Чернівецького
обласного
управління
лісового
та
мисливського господарства,
керівників
державних
лісогосподарських
підприємств Чернівецької
області

Лютий
2017 року

10 лютого 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування», в якому взяли участь 40 осіб

державних
службовців
апарату обласної державної
адміністрації;

Лютий
2017 року

16 лютого 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування», в якому взяли участь близько
70 осіб

керівників
структурних
підрозділів,
керівників
кадрових підрозділів та осіб,
відповідальних за виконання

Лютий
2017 року

17 лютого 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
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заходів
із
запобігання
корупції
структурних
підрозділів
обласної
державної адміністрації;
депутатів
міської ради;

самоврядування», в якому взяли участь 70 осіб

Чернівецької

Лютий
2017 року

22 лютого 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування», в якому взяли участь 65 осіб

державних
службовців
Хотинської
районної
державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Хотинського району;

Березень
2017 року

01 березня 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування», в якому взяли участь близько
100 осіб

депутатів
Чернівецької
обласної ради;

Березень
2017 року

09 березня 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування», в якому взяли участь близько
50 осіб

державних
службовців
Вижницької
районної
державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів

Березень
2017 року

16 березня 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
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місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Вижницького району;

3

самоврядування», в якому взяли участь 50 осіб

державних
службовців
Заставнівської
районної
державної
адміністрації,
посадових
осіб
органів
місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
Заставнівського району;

Березень
2017 року

23 березня 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування», в якому взяли участь 47 осіб

уповноважених
осіб
з
питань запобігання корупції
районних
державних
адміністрацій

Березень
2017 року

Проведення
семінарунавчання
на
тему:
«Організація
роботи
із
запобігання корупції» для
осіб,
відповідальних
за
виконання
заходів
із
запобігання
корупції
в
структурних
підрозділах
обласної
державної
адміністрації,
уповноважених
осіб
з
питань запобігання корупції
районних
державних

Сектор
з
питань Березень
запобігання та виявлення 2017 року
корупції апарату обласної
державної адміністрації

14 березня 2017 року проведено семінарнавчання на тему: «Порядок заповнення та
подання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування», в якому взяли участь 11 осіб
Виконано
–
100%.
Для
працівників
уповноважених підрозділів (уповноважених
осіб) районних державних адміністрацій
проведено
семінар-тренінг
на
тему:
«Організація роботи із запобігання корупції». В
зазначеному заході взяли участь 11 осіб
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4

5

адміністрацій
Проведення
освітньороз’яснювальних
антикорупційних заходів у
загальноосвітніх,
професійно-технічних
та
вищих навчальних закладах
області

Надання
практичної
і
методичної допомоги з
питань застосування вимог
нормативно-правових актів
у сфері запобігання корупції
посадовим
особам
юридичних осіб публічного
права
та
іншим
зацікавленим особам

Департамент освіти і Упродовж
науки обласної державної року
адміністрації, сектор з
питань запобігання та
виявлення
корупції
апарату
обласної
державної адміністрації,
районні
державні
адміністрації

З метою популяризації норм антикорупційного
законодавства та формування негативного
ставлення до проявів корупції у молоді,
запроваджено проведення антикорупційних
інформаційно-просвітницьких
заходів
в
навчальних закладах Чернівецької області. Так,
протягом звітного періоду проведено 6 заходів
на теми: «Корупція негативне соціальноправове
явище»,
«Відповідальність
за
корупційні правопорушення». Всього в
зазначених заходах взяли участь близько 620
осіб

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації

В червні місяці 2017 року для керівників
кадрових
підрозділів
державних
лісогосподарських підприємств Чернівецької
області та керівників, посадових та службових
осіб медичних закладів Чернівецької області
проведено навчання на тему: «Основні вимоги
національного
антикорупційного
законодавства». В зазначених заходах взяли
участь 125 осіб

3. Інші, спрямовані на запобігання
корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи
1

Надання
структурним
підрозділам
обласної
державної адміністрації та їх
окремим
працівникам

Сектор
з
питань I квартал
запобігання та виявлення 2017 року
корупції апарату обласної
державної адміністрації

Виконано – 100%. Всього протягом звітного
періоду структурним підрозділам обласної
державної адміністрації та їх окремим
працівникам надано 151 роз’яснення щодо
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2

3

4

роз’яснення
щодо
застосування
антикорупційного
законодавства
Надання
практичної
допомоги
в
заповненні
декларацій
особи,
уповноваженої на виконання
функцій
держави
або
місцевого самоврядування,
окремим
державним
службовцям
Здійснення контролю за
дотриманням
вимог
законодавства
щодо
врегулювання
конфлікту
інтересів

Проведення перевірок, в
межах
повноважень,
повідомлень
громадян
щодо
причетності
працівників
обласної
державної адміністрації до
вчинення
корупційних
правопорушень

застосування антикорупційного законодавства

Сектор
з
питань I квартал
запобігання та виявлення 2017 року
корупції апарату обласної
державної адміністрації

Виконано – 100%. Протягом січня – квітня
2017 року надано 118 роз’яснень окремим
суб’єктам декларування щодо
заповнення
декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації

Сектором з питань запобігання та виявлення
корупції
апарату
обласної
державної
адміністрації на постійній основі здійснюється
контроль за дотриманням вимог законодавства
щодо врегулювання конфлікту інтересів.
Порушень вимог Закону України «Про
запобігання корупції» щодо запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів не має

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації

Протягом звітного періоду повідомлень від
громадян щодо причетності працівників
обласної державної адміністрації до вчинення
корупційних правопорушень не надходило

У разі
надходження
повідомлень
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5

Облік працівників обласної
державної
адміністрації,
притягнутих
до
відповідальності
за
вчинення
корупційних
правопорушень

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації

Ведеться облік працівників обласної державної
адміністрації, притягнутих до відповідальності
за вчинення корупційних правопорушень

6

Проведення
експертизи
проектів
розпоряджень
обласної
державної
адміністрації
з
метою
виявлення
причин,
що
призводять
чи
можуть
призвести
до
вчинення
корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання та виявлення року
корупції апарату обласної
державної адміністрації

Протягом звітного періоду сектором з питань
запобігання та виявлення корупції апарату
обласної державної адміністрації проведено
експертизу
978
проектів
розпоряджень
обласної
державної
адміністрації.
За
результатами
проведеної
експертизи
в
зазначених
проектах
розпоряджень
корупціогенних чинників не виявлено

7

Інформування у письмовій
формі
голови
обласної
державної
адміністрації,
посадової
особи
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України,
визначеної
Міністром
Кабінету
Міністрів
України,
та
спеціально уповноважених
суб’єктів у сфері протидії
корупції про факти, що

Сектор
з
питань
запобігання та виявлення
корупції апарату обласної
державної адміністрації

Фактів, що можуть свідчити про вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень посадовими особами обласної
державної адміністрації не було

У разі
виявлення
таких
фактів
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можуть
свідчити
про
вчинення корупційних або
пов’язаних з корупцією
правопорушень посадовими
особами обласної державної
адміністрації

Завідувач сектору з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату обласної державної адміністрації

Ю. Манастирський

