
Організація 
роботи щодо 
запобігання 

корупції в органах 
державної влади 



Антикорупційні підрозділи  
(уповноважені особи)   

ст. 13-1 Закону України  
“ Про запобігання корупції ” 

Антикорупційні 
програми  
(ст. 19 “ Про 

запобігання корупції ”) 
та плани роботи 

 

Корупційні ризики 
(Методологія оцінки 

корупційних ризиків  у 

діяльності органів влади – 

рішення НАЗК від 

02.12.2016 р. № 126) 

 

Доброчесні  
інформатори 
(викривачі)  

Розділ VIII Закону 
України     “ Про 

запобігання корупції ” 

Службові перевірки 
(розслідування) 

Ст. 48 та Ст. 53-2 Закону 
України “ Про 

запобігання корупції ” 



Антикорупційні 
підрозділи  

(уповноважені особи)   
ст. 13-1 Закону України  

“ Про запобігання корупції ” 

Уповноважені 

підрозділи з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

міністерств 

Уповноважені 
підрозділи з питань 

запобігання та 
виявлення корупції 

центральних органів 
виконавчої влади 

Уповноважені 
підрозділи з питань 

запобігання та 
виявлення корупції 
обласних державних 

адміністрацій 

Уповноважені особи в 
органах прокуратури, 
органах судової влади, 

органах місцевого 
самоврядування 

Уповноважені особи 
підприємства, установи, 

організації незалежно 
від підпорядкованості та 

форми власності, їхні 
посадові та службові 

особи 



Серед суб’єктів, яких держава уповноважує вживати заходи із запобігання і 

протидії корупції та щодо яких вона окреслює загальні напрями здійснення 

їхніх повноважень, можна виділити три групи: 

суб’єкти із загальними 

повноваженнями, які 

здійснюють заходи щодо 

запобігання і протидії 

корупції, із загальними 

повноваженнями, і які не 

створені спеціально для 

безпосередньої боротьби 

з корупцією, проте 

уповноважені протидіяти 

корупції 

суб’єкти зі 

спеціальними 

повноваженнями - 

спеціально 

уповноважені суб’єкти 

у сфері протидії 

корупції згідно Закону 

України «Про 

запобігання корупції» 

суб’єкти з 

повноваженнями 

учасника 

антикорупційних 

заходів - які мають 

право лише брати 

участь у запобіганні 

та протидії корупції  

Президент України  

 Верховна Рада України  

 Кабінет Міністрів України 

Генеральний прокурор 

України 

органи прокуратури; 

органи Національної 

поліції України; 

НАБ України; 

НАЗК. 

державні органи; 

органи влади; 

органи місцевого 

самоврядування ; 

 підприємства, 

установи, організації 



Антикорупційні програми:  
1. органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування; 
2. юридичних осіб 

Структура та 
заходи 

Публічні 
обговорення 
проектів цих 

програм 

Залишення без 
розгляду або 

відмова у 
погодженні 

 

Погодження в 

НАЗК та 

розміщення на 

відповідних 

сайтах 
 



КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ 

Загальносистемні 

(зовнішні) Інституційні 

За поширеністю: 

Виникнення 

конфлікту 

інтересів 
Наявність 

дискреційних 

повноважень 

Безконтрольність з 

боку керівництва 

Недоброчесність 

державних 

службовців 



Викривач – 
фізична особа 
(ст. 1 Закону) 

Свідок (ч. 
3 ст. 272 
КУпАП) 

Заявник (ч. 2 
ст. 53-6 
Закону) 

Безтерміновість 
статусу 

викривача 

Права та гарантії 

захисту викривачів, 

його близьких родичів 

та майна (53-3 Закону) 
 

 

Юридична 
відповідальніст

ь (ст. 53-8 
Закону) 

 

 

Винагорода 
викривачу (ст. 
53-7 Закону) 

 



Організація роботи сектору з питань  
запобігання та виявлення корупції Івано-

Франківської ОДА щодо запобігання корупції в ОДА 

Антикорупційна програма Івано-
Франківської ОДА на 2020-2021 рр., 
затверджена розпорядженням Івано-

Франківської ОДА від 07.02.2020 р. № 70 
(внесення змін – розпорядження Івано-

Франківської ОДА від 12.05.2020 р. № 253) 

Пдан роботи сектору з питань запобігання 
та виявлення корупції апарату Івано-

Франківської обласної державної 
адміністрації на 2020 рік, затверджений 

головою ОДА 12.12.2019 р.  

Положення про сектор з питань 
запобігання та виявлення 

корупції апарату Івано-
Франківської  обласної 

державної адміністрації, 
затвердженого розпорядженням 

Івано-Франківської ОДА від 
05.05.2020 р. № 248   

Порядок організації в обласній 
державній адміністрації роботи 

з повідомленнями про 
корупцію внесеними 

викривачами (розпорядження 
Івано-Франківської ОДА від 

29.07.2019 р. № 390) ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ 






