ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження
облдержадміністрації
від ____________№_______

Антикорупційна програма
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
на 2018 рік

І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та
протидії корупції, заходи з їх реалізації та заходи з виконання
антикорупційної стратегії і державної антикорупційної програми
Антикорупційна програма Івано-Франківської обласної державної
адміністрації на 2017 рік розроблена на виконання статті 19 Закону
України «Про запобігання корупції» (далі – Закону) із врахуванням
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади,
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичних
рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади,
затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання
корупції від 19 січня 2017 року № 31, Порядку підготовки, подання
антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з
питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 8
грудня 2017 року № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
22 січня 2018 року за № 87/31539 та рішення Національного агентства з
питань запобігання корупції від 7 березня 2018 року № 360 « Про
погодження антикорупційних програм до затвердження антикорупційної
стратегії та державної програми з її реалізації».
Антикорупційна програма Івано-Франківської обласної державної
адміністрації на 2018 рік - це комплекс правил, стандартів і процедур щодо
виявлення, протидії та запобігання корупції у роботі облдержадміністрації.
Дія цієї програми поширюється на всіх державних службовців апарату,
структурних підрозділів облдержадміністрації.
Метою
Програми
є
створення
в
сфері
діяльності
облдержадміністрації ефективної системи запобігання та протидії корупції
на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики,
визначених чинним законодавством.
Основними завданнями Програми є:
1) визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та
протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації, заходів з їх
реалізації, а також виконання антикорупційної стратегії і державної
антикорупційної програми;
2) проведення оцінки корупційних ризиків у сфері діяльності
облдержадміністрації та її структурних підрозділів, 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) забезпечення підвищення рівня правової свідомості державних
службовців облдержадміністрації шляхом проведення відповідних заходів
навчального спрямування;

5) здійснення моніторингу ефективності реалізації антикорупційних
заходів, оцінки виконання та періодичного перегляду Програми.
Засадами загальної відомчої політики в облдержадміністрації є:
1) запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання
корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики;
2) підвищення рівня професійної компетентності та правосвідомості
державних службовців облдержадміністрації;
3) формування «нульової толерантності» до проявів корупції шляхом
висвітлення негативних соціальних та економічних наслідків зазначеного
діяння на офіційних веб-сайті облдержадміністрації та в засобах масової
інформації;
4) 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 облдержадміністрації та її апарату;
5) забезпечення неухильного виконання державними службовцями
обласної державної адміністрації антикорупційного законодавства, у тому
числі шляхом опрацювання нормативно-правових та організаційнорозпорядчих актів облдержадміністрації щодо наявності корупційних
ризиків та відповідності чинному законодавству;
6) виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання
загальних та спеціальних функцій та завдань облдержадміністрації;
7) забезпечення
своєчасного
подання
декларацій
осіб,
уповноважених на виконання функцій держави.
Обласна державна адміністрація постійно проводить роз’яснювальну
роботу
та
надає
консультації
структурним
підрозділам
облдержадміністрації, райдержадміністраціям, іншим органам виконавчої
влади, місцевого самоврядування, в тому числі в режимі «телефонної
гарячої лінії» з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
з питань організації роботи уповноважених підрозділів (осіб) з питань
запобігання та виявлення корупції; заповнення декларацій, перевірки
факту подання декларацій суб’єктами декларування, настання
відповідальності за неподання, несвоєчасне подання чи внесення завідомо
неправдивих відомостей суб’єктами декларування у декларації тощо.
Облдержадміністрацією
постійно
проводиться
моніторинг
дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та вжиття заходів
задля його усунення.
Здійснюється аналіз нормативно-правових документів, прийнятих
облдержадміністрацією, на відповідність вимогам антикорупційного
законодавства.
При погодженні проектів нормативно-правових актів, що
розробляються структурними підрозділами облдержадміністрації, з метою
виявлення причин, які призводять чи можуть призвести до вчинення
корупційних правопорушень здійснюється їхня правова експертиза.

Здійснюються заходи щодо залучення громадськості до участі в
реалізації державної антикорупційної політики.
Так, нормативно-правові та організаційно-розпорядчі акти
облдержадміністрації висвітлюються на веб-сайті облдержадміністрації.
Проекти регіональних програм завчасно оприлюднюються та, у випадках,
передбачених законодавством, виносяться на громадське обговорення.
Заходами з реалізації засад загальної відомчої політики в
облдержадміністрації є заходи, які наведені в додатку 1.
ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності
облдержадміністрації,
причини, що їх породжують, та умови, що їм сприяють
Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 13.04.2018
року № 179 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків в
облдержадміністрації» утворено комісію з оцінки корупційних ризиків
(далі – Комісія) та затверджено положення про неї. Комісією проведено
відповідну
оцінку
в
апараті
та
структурних
підрозділах
облдержадміністрації.
Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
02.12.2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28.12.2016 року за № 1718/29848.
При дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища об’єктів
оцінки корупційних ризиків визначено найбільш вразливі до ризиків сфери
діяльності, функції та завдання облдержадміністрації та її структурних
підрозділів.
Методом вивчення (дослідження), аналізу документів і інформації,
та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначені чинники, які
можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі
наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного
з корупцією.
За результатами проведення оцінки ймовірності виникнення
корупційних ризиків складено звіт (додається), який містить ідентифіковані
корупційні ризики, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки
корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з
корупцією; пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) рівня
виявлених корупційних ризиків (додаток до звіту 1).
ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків,
осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси
За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків встановлені
заходи щодо усунення корупційних ризиків, які спрямовані на ліквідацію

або мінімізацію умов виникнення корупційних ризиків. Дані заходи
викладені у таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх
усунення (додаток до звіту 2).
IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування
1. Організація навчання та підвищення кваліфікації державних
службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в ІваноФранківському обласному центрі перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій на
антикорупційну тематику:
Вид
підвищення
кваліфікації,
назва
програми,
тематика.
Заходи з
поширення
інформації
щодо
програм
антикорупці
йного
спрямування

Освітній
модуль
«Запобігання і
протидія
корупції»
професійної
програми
підвищення
кваліфікації

Обсяг
годин

Цільова
аудиторія

Спеціалісти
структурних
підрозділів
облдержадміні
страції та
райдержадміні
страцій,
категорія
посад В,
(перша і друга
групи)

у т.
ч.
са
мо
всьо
сті
го
йн
ої
роб
оти

Графік
навчальн
ого
процесу

Викладачі, яких
планується залучити
до викладання

І. НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ
І група:
І тиждень
навчання –
14-18
Бойчук Л.В. заступник
травня
директора центру з
2018 року; навчально-методичної
ІІ
роботи;
тиждень
Зрайко О.І., заступник
навчання –
директора
10-14
департаменту –
вересня;
начальник управління
2018 року
загального правового
8
16
забезпечення
ІІ група:
юридичного
І тиждень
департаменту
навчання – облдержадміністрації;
21-25
Луцишин В.М.
травня
спеціаліст відділу
2018 року
правового
ІІ
забезпечення ГУНП в
тиждень
Івано-Франківській
навчання –
області
24-28
вересня;
2018 року

Форми і
терміни
перевірки
знань
працівни
ків
органу
влади

Тестуванн
я в другий
тиждень
навчання
– 12
вересня
2018 року
– І група;
26 вересня
2018 року
– ІІ група

Освітній
модуль
«Запобігання і
протидія
корупції та
запобігання і
протидія
легалізації
доходів,
одержаних
злочинним
шляхом»
професійної
програми
підвищення
кваліфікації

Керівники
структурних
підрозділів
облдержадміні
страції та
райдержадміні
страцій,
категорія
посад Б,
(перша і друга
групи)

Тема
«Запобігання
корупції в
органах
державної
влади та
органах
місцевого
самоврядуван
ня»,
тематичного
короткострок
ового
семінару
«Актуальні
питання
діяльності
державних
службовців»

Керівники і
спеціалісти
обласної та
районних
державних
адміністрацій
– учасники
другого туру
щорічного
Всеукраїнсько
го конкурсу
«Кращий
державний
службовець»
(перша і друга
групи)

І група:
І тиждень
навчання –
04-08
червня
2018 року
ІІ
тиждень
навчання –
08-12
жовтня
2018 року
8

16
ІІ група:
І тиждень
навчання –
18-22
червня
2018 року
ІІ
тиждень
навчання –
22-26
жовтня;
2018 року

29 травня
2018 року
– І група,
2

30 травня
2018 року
– ІІ група

Бойчук Л.В. заступник
директора центру з
навчально-методичної
роботи;
Зрайко О.І., заступник
директора
департаменту –
начальник управління
загального правового
забезпечення
юридичного
департаменту
облдержадміністрації;
Луцишин В.М.
спеціаліст відділу
правового
забезпечення ГУНП в
Івано-Франківській
області

Бойчук Л.В. заступник
директора центру з
навчально-методичної
роботи

Тестуванн
я в другий
тиждень
навчання
– 10
жовтня
2018 року
– І група;
24 жовтня
2018 року
– ІІ група

-

Тема
«Відповідальн
ість за
порушення
антикорупцій
ного
законодавства
та її вплив на
подальшу
кар’єру
державного
службовця»,
тематичного
короткострок
ового
семінару
«Службова
кар’єра
державного
службовця»,
(перша і друга
групи)
Тема
«Забезпеченн
я дотримання
етичної
поведінки,
вимог та
обмежень,
встановлених
Законом
України «Про
запобігання
корупції»
тематичного
короткострок
ового
семінару
«Основи
етикету
публічного
управлінця»

Працівники
структурних
підрозділів
облдержадміні
страції та
райдержадміні
страцій

Працівники
структурних
підрозділів
облдержадміні
страції,
райдержадміні
страцій та
міськвиконком
ів
(перша і друга
групи)

07
листопада
2018 року
– І група,
2

29
листопада
2018 року
– ІІ група

2

-

22
листопада
2018 року
– І група,
06 грудня
2018 року
– ІІ група

Бойчук Л.В. заступник
директора центру з
навчально-методичної
роботи;
Зрайко О.І., заступник
директора
департаменту –
начальник управління
загального правового
забезпечення
юридичного
департаменту
облдержадміністрації;
Луцишин В.М.
спеціаліст відділу
правового
забезпечення ГУНП в
Івано-Франківській
області

-

Бойчук Л.В.,
заступник директора
центру з навчальнометодичної роботи;
Баран М.П., доцент
кафедри публічного
управління та
адміністрування
Інституту гуманітарної
підготовки та
державного
управління ІваноФранківського
національного
технічного
університету нафти і
газу, кандидат наук з
державного
управління, доцент

-

Тема
«Правові та
практичні
аспекти
використання
електронної
системи
публічних
закупівель»
тематичного
короткострок
ового
семінару
«Бухгалтерськ
ий облік та
звітність у
бюджетних
установах»
Тема
«Правові та
практичні
аспекти
використання
електронної
системи
публічних
закупівель»
тематичного
короткострок
ового
семінару
«Бухгалтерськ
ий облік і
звітність у
сільських і
селищних
радах в
умовах
реформи
децентралізац
ії фінансової
системи
держави»

Працівники
виконавчих
апаратів
районних рад,
міськвиконком
ів, бюджетних
установ

Головні
бухгалтери,
спеціалісти з
бухгалтерсько
го обліку
виконавчих
комітетів
сільських і
селищних рад
та рад
об’єднаних
територіальни
х громад
(перша –
четверта
групи)

2

8

-

18-19
червня
2018 року

Зелінська Х.С.,
координатор Центру
компетенцій системи
публічних закупівель
ProZorro в ІваноФранківській області

-

16-18, 2224 жовтня;
06-08, 1214
листопада
2018 року

Зелінська Х.С.,
координатор Центру
компетенцій системи
публічних закупівель
ProZorro в ІваноФранківській області

Тематичний
короткострок
овий семінар
«Практичні
аспекти
використання
електронної
системи
публічних
закупівель»,

Проведення
«круглого
столу» на
тему
«Практика
застосування
антикорупцій
ного
законодавства
в ІваноФранківській
області»

Працівники
апарату і
структурних
підрозділів
облдержадміні
страції та
райдержадміні
страцій,
виконавчих
апаратів
листопад –
Зелінська Х.С.,
обласної і
грудень
координатор Центру
районних рад,
2018 року
компетенцій системи
48
сільських і
(за
публічних закупівель
селищних рад,
окремим
ProZorro в Іваноміськвиконком
графіком)
Франківській області
ів, рад
об’єднаних
територіальни
х громад,
органів
державної
влади
(перша –
восьма групи)
ІІ. ЗАХОДИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Керівники
служб
управління
персоналом
структурних
підрозділів
облдержадміні
страції та
райдержадміні
страцій

2

-

20 вересня
2018 року

представники
правоохоронних
органів:
Данилишин В. В.,
начальник відділу
прокуратури області;
Кравець А.С.,
старший
оперуповноважений з
особливо важливих
справ внутрішньої
безпеки
територіальних
органів ДФС у ІваноФранківській області
головного управління
ДФС в ІваноФранківській області;
Гривнак В.В., старший
оперуповноважений в
особливо важливих
справах відділу
боротьби з
координованою і
організованою
злочинністю
Управління СБУ в
області

Івано-Франківський обласний центр

перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій,
2. Проведення інформаційно-консультаційної кампанії із роз’яснення
норм і вимог антикорупційного законодавства та щодо недопущення
конфлікту інтересів в діяльності місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування
Івано-Франківський обласний центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
3. Проведення в навчальних закладах та закладах охорони здоров'я
семінарів, лекцій, дискусій, «круглих столів» з питань додержання
антикорупційного законодавства для працівників цих закладів
Департамент охорони здоров'я,
департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації
постійно
4. Проведення в рамках реалізації правопросвітницького проекту «Я
маю право» заходів на антикорупційну тематику.
Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
протягом року
5. Проведення в рамках Всеукраїнського тижня права у
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах
області виховних годин, лекцій і занять на антикорупційну тематику для
учнів та студентів цих закладів
Департамент освіти, науки та
молодіжної політики
облдержадміністрації,
грудень
(за окремим планом)

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання
та періодичного перегляду Програми
1. Координація та контроль за ходом виконання Програми
здійснюється головою обласної державної адміністрації.
2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в
облдержадміністрації:
забезпечує узагальнення наданих співвиконавцями Програми
інформацій про стан її виконання щоквартально до 5 числа місяця,
наступного за звітним, для узагальнення та інформування керівництва
облдержадміністрації щоквартально до 10 числа місяця, наступного за
звітним періодом;
щоквартально
за результатами оцінки виконання Програми та у разі внесення змін
та доповнень до чинного антикорупційного законодавства України, у разі
затвердження антикорупційної стратегії та державної програми з її
реалізації, а також у разі висловлення Національним агентством з питань
запобігання корупції вносить пропозиції голові облдержадміністрації щодо
перегляду Програми та внесення змін до неї.
VI. Інші, спрямовані на запобігання корупційним
та пов’язаним з корупцією правопорушенням, заходи
1. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів,
організаційно-розпорядчих
документів,
що
видаються
облдержадміністрацією з метою виявлення причин, що призводять чи
можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції в
облдержадміністрації
постійно
2. Організація проведення «круглих столів», семінарів, нарад, колегій
з розгляду питань щодо стану ефективності реалізації заходів,
спрямованих на запобігання корупційним проявам в основних сферах
суспільного життя
Структурні підрозділи
облдержадміністрації
щоквартально
3. Організація
надання
структурним
підрозділам
облдержадміністрації та їх окремим працівникам, райдержадміністраціям,
органам місцевого самоврядування, установам та організаціям спільної

власності територіальних громад сіл, селищ, міст області методичної та
консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного
законодавства
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції в
облдержадміністрації, структурні
підрозділи облдержадміністрації,
постійно
впродовж року
4. Забезпечення оновлення рубрики «Антикорупційна діяльність» на
офіційному веб-сайті облдержадміністрації, висвітлення інформації про
заходи щодо запобігання проявам корупції в облдержадміністрації та іншої
контактної інформації.
Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції в
облдержадміністрації,
управління
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації
впродовж року

Директор юридичного департаменту
облдержадміністрації

Тарас Боринський

ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова обласної
державної адміністрації
________________Олег Гончарук

Звіт
за результатами оцінки корупційних ризиків
Відповідно до розпорядження облдержадміністрації від 13.04.2018
року № 179 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків в
облдержадміністрації» Комісією проведено відповідну оцінку в апараті та
структурних підрозділах облдержадміністрації.
Оцінка корупційних ризиків проводилась відповідно до Методології
оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої
рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від
02.12.2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
28.12.2016 року за № 1718/29848.
Ідентифікація корупційних ризиків проводилась комісією з оцінки
корупційних ризиків шляхом вивчення та аналізу положень про структурні
підрозділи облдержадміністрації, посадових інструкцій працівників даних
підрозділів, інших нормативно-правових актів.
При дослідженні внутрішнього та зовнішнього середовища об’єктів
оцінки корупційних ризиків визначено найбільш вразливі до ризиків сфери
діяльності, функції та завдання облдержадміністрації та її структурних
підрозділів.
Методом вивчення (дослідження), аналізу документів і інформації,
та оцінки ідентифікованих корупційних ризиків визначені чинники, які
можуть впливати на появу цих корупційних ризиків, а також можливі
наслідки корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного
з корупцією.
За результатами здійсненої оцінки корупційних ризиків у діяльності
облдержадміністрації встановлені заходи щодо усунення корупційних
ризиків, які спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов виникнення
корупційних ризиків.
Виявлені корупційні ризики та заходи щодо їх усунення викладені у
таблицях (додатки до звіту 1,2).

