
ІНФОРМАЦІЯ 

Про стан виконання Антикорупційної програми Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації на 2019 рік  

 

 Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.05.2019 

року № 273 затверджено Антикорупційну програму ( далі – Програма) Івано-

Франківської обласної державної адміністрації на 2019 рік, яку погоджено 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 26.07.2019 

року № 2172. 

 На виконання рішення Національного агентства з питань запобігання 

корупції розпорядженням облдержадміністрації від 19.08.2019 року № 416 

«Про внесення змін до Антикорупційної програми Івано-Франківської обласної 

державної адміністрації на 2019 рік» внесено редакційні зміни у тексті 

Програми. 

 Антикорупційна програма Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації на 2019 рік розміщена на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації у розділі «Антикорупційна діяльність» з метою 

поширення інформації серед громадськості щодо проведення заходів з 

реалізації антикорупційної політики. 

 Розпорядженням голови ОДА на сектор з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату облдержадміністрації покладено координацію 

роботи по проведенню заходів щодо запобігання та протидії корупції, 

узагальнення інформації по виконанню Програми. 

 Для виконання Програми керівниками апарату, структурних підрозділів 

облдержадміністрації та райдержадміністрацій затверджено внутрішні плани, 

визначено відповідальних за проведення заходів, встановлено контрольні 

строки. 

 Системний моніторинг ефективності реалізації антикорупційних заходів, 

оцінка  та періодичний перегляд Програми здійснювався сектором з питань 

запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації. 

 Державним службовцям облдержадміністрації, апарату  роз’яснено 

правила поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування, попереджено про спеціальні обмеження під час 

проходження служби, систематично доводилась інформація про зміни в 

антикорупційному законодавстві. 
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 Роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання вимог Законів 

України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших 

нормативних документів, якими врегульований правовий статус державного 

службовця, правила етичної поведінки, відповідальність тощо проводилась з 

претендентами на заміщення вакантних посад. 

 З членами комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби категорій «Б» і «В» велась роз’яснювальна робота з метою 

мінімізації корупційних ризиків у сфері діяльності облдержадміністрації, 

відкритості і прозорості, запобігання корупційним проявам під час проведення 

конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби в апараті та 

структурних підрозділах облдержадміністрації, керівниками забезпечувався 

контроль за дотриманням вимог законодавства.  

 Протягом 2019 року керівниками апарату та структурних підрозділів 

облдержадміністрації організаційно забезпечено проведення спеціальної 

перевірки претендентів на посади державних службовців.  

 У кожному структурному підрозділі облдержадміністрації та 

райдержадміністрацій для забезпечення ефективної координації дій по 

проведенню заходів Програми щодо запобігання та виявлення корупції 

визначено відповідальних осіб. Про результати виконаної роботи вони 

щоквартально (до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом) інформували 

сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації, яким узагальнювалися отримані дані з подальшим 

інформуванням керівництва ОДА. 

 З метою реалізації вимог статті 45 Закону в облдержадміністрації 

забезпечено своєчасне подання декларацій особами, уповноваженими  на 

виконання функцій держави. В апараті облдержадміністрації проконтрольовано 

своєчасність подання  щорічних декларацій 77 державних службовців.  

 Відповідно до частини 2 статті 49 Закону та Порядку перевірки фактів 

подання суб'єктами декларування декларацій про 11 фактів неподання чи 

несвоєчасного подання Е-декларацій поінформовано Національне агентство (1 

– ОДА, 3-структурні підрозділи, 6 – РДА, 1 – міська рада). 

 Сектором прийнята активна участь в підготовці навчання осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування, яке 

проведено в області 19 грудня 2019 року за загальною короткостроковою 

програмою «Фінансовий контроль – проблемні аспекти» з участю працівників 

НАЗК. 
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 З метою недопущення порушень вимог статей  45, 46 Закону України 

«Про запобігання корупції», дотримання вимог антикорупційного 

законодавства, підвищення рівня знань осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування сектором з питань запобігання 

та виявлення корупції апарату облдержадміністрації на веб-сайті ОДА 

протягом року постійно оновлялася нормативна база, яка регламентує порядок 

електронного декларування, відповідальності за неподання, несвоєчасне 

подання чи внесення завідомо неправдивих відомостей суб’єктами 

декларування у декларації, подання повідомлення про суттєві зміни у 

майновому стані суб’єкта декларування  та підготовлена презентація на тему: 

«Подання декларацій особами уповноваженими на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування». 

 Відповідно до плану навчання протягом звітного періоду працівниками 

сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації щомісячно проводилися семінар-наради з 

уповноваженими особами апарату, структурних підрозділів 

облдержадміністрації, райдержадміністрацій, об’єднаних територіальних  

громад за визначеною тематикою. 

 Сектором у звітному періоді підготовлено 12 навчально-методичних 

матеріалів, які розміщені на сторінці веб-сайту облдержадміністрації та 

доведені до посадових осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, працівників ОТГ. 

 Працівниками сектору щомісячно (відповідно з графіками) проводилася 

робота по роз'ясненню вимог антикорупційного законодавства, у т.ч. в рамках 

заходів Івано-Франківського обласного центру перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, державних підприємств, установ і організацій. 

 Проводилася відповідна робота по виявленню конфлікту інтересів, 

здійснювався контроль  за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів в обласній державній адміністрації, 

підготовлений навчальний матеріал, який доведений до посадових осіб, 

проводилася роз’яснювальна робота з працівниками апарату 

облдержадміністрації. 

 Відповідно до звіту (форма №1-КОР) про стан протидії корупції на 

протязі 2019 року в області судами до відповідальності за порушення вимог  
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щодо повідомлення про конфлікт інтересів (ст. 172-7 КУпАП) притягнуто 10 

осіб (5,3% від загальної кількості притягнутих до відповідальності). 

 Посадові особи апарату облдержадміністрації до відповідальності за дії, 

вчинені в умовах конфлікту інтересів не притягувалися.  

 Облдержадміністрацією поширено інформацію про навчальний онлайн-

курс «Конфлікт інтересів: треба знати!» серед працівників апарату 

облдержадміністрації, структурних підрозділів, райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів з метою підвищення ефективності запобігання, виявлення та 

врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та 

обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».  

У звітному періоді проводилася робота з підвищення рівня правових 

знань слухачів щодо недопущення реального чи потенційного конфлікту 

інтересів при прийнятті управлінських рішень. До програм 5 тематичних 

короткострокових семінарів були включені заняття на тему «Запобігання і 

врегулювання конфлікту інтересів в органах виконавчої влади та в органах 

місцевого самоврядування», навчання на яких пройшли 160 слухачів, з них 126 

державних службовців та 34 посадові особи місцевого самоврядування. 

 З метою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування у звітному періоді обласним центром 

перепідготовки та підвищення кваліфікації проведено два одноденні 

спеціалізовані навчання на антикорупційну тематику для працівників 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції в структурних підрозділах облдержадміністрації і 

райдержадміністраціях та виконавчих апаратів  районних рад та 

міськвиконкомів на тематичних короткострокових  семінарах «Застосування 

антикорупційного законодавства в органах виконавчої влади» та «Застосування 

антикорупційного законодавства в органах місцевого самоврядування» 

відповідно. Навчанням охоплено 27 державних службовців та 34 посадові 

особи органів місцевого самоврядування. 

 Проведено 9 виїзних тематичних короткострокових семінарів «Система 

електронного декларування: подання та заповнення електронних декларацій» 

для працівників п’яти районних державних адміністрацій (Тлумацької, 

Богородчанської, Галицької, Калуської, Тисменицької) та чотирьох 

територіальних громад (Переріслянської сільської, Делятинської селищної, 

Старобогородчанської сільської, Ланчинської селищної), навчанням охоплено 

427 слухачів, в тому числі 240 державних службовців та 115 посадових осіб 

місцевого самоврядування. 
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 У вересні 2019 року з участю працівників сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату облдержадміністрації проведено тематичний 

короткостроковий семінар «Запобігання та виявлення корупції в органах влади» 

для 48 державних службовців – працівників Головного управління 

Держгеокадастру в Івано-Франківській області. 

 У листопаді 2019 року з участю працівників сектору з питань запобігання 

та виявлення корупції апарату облдержадміністрації проведено 6 виїзних 

тематичних короткострокових семінарів «Організація роботи із запобігання 

корупції в органах місцевого самоврядування» для працівників об’єднаних 

територіальних громад (Калуської міської, Букачівської селищної, 

Загвіздянської сільської, Новицької сільської, Угринівської сільської, 

Коршівської сільської), навчання на яких пройшли 169 слухачів, з них 122 

посадові особи місцевого самоврядування. 

 Аналогічне навчання пройшли 27 державних службовців регіонального 

відділення Фонду державного майна в Івано-Франківській області. 

 На виконання Програми центром перепідготовки та підвищення 

кваліфікації освітні модулі з вивчення антикорупційного законодавства 

включено до восьми професійних програм підвищення кваліфікації для 174 

державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, навчання 

на яких протягом року пройшли 60 державних службовців місцевих органів 

виконавчої влади, 67 державних службовців територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, 47 посадових осіб місцевого 

самоврядування: 

- 15 голів (заступників голів), секретарі сільських, селищних, міських рад 

та рад ОТГ, старост (в.о. старост) сіл, селищ, міст, що входять до рад ОТГ, 

керівників структурних підрозділів виконавчих комітетів селищних, міських 

рад та рад ОТГ; 

- 18 керівників управлінь освіти ОТГ; 

- 41 спеціаліст структурних підрозділів обласної та районних державних 

адміністрацій; 

- 35 керівників структурних підрозділів обласної та районних державних 

адміністрацій; 

-51спеціаліст структурних підрозділів Головного Управління 

Національної поліції в Івано-Франківській області. 

-14 спеціалістів підрозділів виконавчих комітетів селищних, міських рад 

та рад об’єднаних територіальних громад. 
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Загальна кількість слухачів, що пройшли навчання на антикорупційну 

тематику протягом 2019 року склала 1257 осіб, з них 348 державних службовців 

місцевих органів виконавчої влади, 455 державних службовців територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади, 327 посадових осіб органів 

місцевого самоврядування та 127 працівників бюджетних установ.  

 13 листопада 2019 року в області проведено навчання осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, місцевого самоврядування за 

загальною короткостроковою програмою «Запобігання та виявлення корупції – 

практика застосування» з участю працівників НАЗК, Української школи 

урядування. 

Протягом 2019 року проведено навчання з підвищення кваліфікації щодо 

запобігання корупції у сфері публічних закупівель: 

- тематичний короткостроковий семінар «Практичні аспекти проведення 

тендерних процедур електронної системи публічних закупівель», на якому 

навчання пройшли 160 слухачів, з них державних службовців – 62; 

- навчальні заняття на тему «Практичні аспекти використання 

електронної системи публічних закупівель» включені до двох професійних 

програм підвищення кваліфікації, на яких навчання пройшли 15 голів 
(заступників голів), секретарі сільських, селищних, міських рад та рад ОТГ, 

старост (в.о. старост) сіл, селищ, міст, що входять до рад ОТГ, керівників 

структурних підрозділів виконавчих комітетів селищних, міських рад та рад 

ОТГ та 18 керівників управлінь освіти ОТГ, а також до навчальних програм 
тематичного короткострокового семінару «Бухгалтерський облік та звітність у 

бюджетних установах», навчання на яких пройшли 55 слухачів, з них 43 

державні службовці, 2 посадові особи місцевого самоврядування, та двох 
тематичних короткострокових семінарів «Бухгалтерський облік і звітність в 

органах місцевого самоврядування», на якому пройшли навчання 49 слухачів, з 

яких 43 посадові особи місцевого самоврядування.  
 

Всього навчальними заходами щодо запобігання корупції у сфері 

публічних закупівель протягом року охоплено 297 слухачів, з них 105 

державних службовців, 111 посадових осіб місцевого самоврядування та 

81працівник бюджетної сфери. 

Протягом 2019 року для працівників уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в 

структурних підрозділах облдержадміністрації і райдержадміністраціях та 

виконавчих апаратах районних рад, міськвиконкомів проведено два «круглі 

столи» на тему «Актуальні аспекти подолання корупції в органах державної 

влади та в органах місцевого самоврядування», підчас яких вони мали змогу  
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поспілкуватися із представниками правоохоронних органів області, що 

здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо запобігання та протидії 

корупції. Участь у заходах взяв 61 посадовець органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування. 

Для слухачів підібрана рекомендована література з антикорупційної 

тематики, яку можна замовити у бібліотеці книг в електронному форматі 

центру перепідготовки та підвищення кваліфікації для самостійного 

поглиблення знань антикорупційного законодавства. Інформаційний листок із 

переліком рекомендованої літератури розповсюджено всього серед 624 

слухачів, з них 75 слухачів професійних програм підвищення кваліфікації, 412 

слухачів спеціалізованих тематичних короткострокових семінарів та 140 

слухачів ряду інших тематичних короткострокових семінарів. Для охоплення 

більшої кількості слухачів Інформаційний листок із переліком рекомендованої 

літератури розміщено на дошці оголошень центру. 

У звітному періоді проведено навчальну та інформаційно-консультаційну 

роботу щодо порядку подання державними службовцями повідомлень про 

суттєві зміни в майновому стані. Серед слухачів розповсюджувалася пам’ятка 

«Суб’єкту декларування про суттєві зміни в майновому стані» загальним 

тиражем 1311 примірників. 

 Відповідно до листа Національного агентства з питань запобігання 

корупції 09.04.2019 р. № 20-19/27199/19, рішення НАЗК 06.07.2017 р. №286 

щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними 

викривачами, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації розроблений Порядок організації в обласній державній 

адміністрації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, 

який затверджений розпорядженням голови 29.07.2019 р. № 390. Даний 

нормативний документ доведений до керівників облдержадміністрації,  

апарату, структурних підрозділів, райдержадміністрацій, розміщений на 

головній сторінці веб-сайту обласної державної адміністрації у розділі 

«Антикорупційна діяльність», про зміни в антикорупційному законодавстві в 

частині організації роботи з викривачами поінформовані уповноважені особи.

 На головній сторінці веб-сайту  облдержадміністрації розміщено рубрику 

«Повідом про корупцію», зазначені телефонні номери, електронна скринька для 

звернення електронним листом про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції». 

 На сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації покладено відповідальність по забезпеченню належного  
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фіксування, збереження та реагування на повідомлення про факти, що можуть 

свідчити  про вчинення корупційних чи інших, пов’язаних з корупцією 

правопорушень. Протягом звітного періоду через веб-сайт «Повідомлення про 

корупцію» повідомлень про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» до обласної державної адміністрації не надходило.  

 

 З метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, на 

виконання постанови Кабінету Міністрів України 17.01.2018 р. № 55 «Деякі 

питання документування управлінської діяльності» сектором з питань 

запобігання та виявлення корупції апарату, структурними підрозділами 

облдержадміністрації протягом звітного періоду опрацьовано 710 проектів 

нормативно-правових актів, що видаються обласною державною 

адміністрацією. На офіційному сайті облдержадміністрації для обговорення та 

проведення консультацій з громадськістю виставлено 10 проектів нормативно-

правових документів. 

 Юридичним департаментом облдержадміністрації підготовлено 19 

висновків за результатами проведення юридичної експертизи розпоряджень 

облдержадміністрації, що підлягають державній реєстрації у головному 

територіальному управлінні юстиції в Івано-Франківській області, на наявність 

у проектах розпоряджень норм, які можуть сприяти вчиненню корупційних 

діянь. Всі розпорядження, що подавалися на реєстрацію-зареєстровані. 

 

 Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», Указу Президента України «Питання забезпечення органами 

виконавчої влади доступу до публічної інформації» обласною державною 

адміністрацією у звітному періоді здійснено облік, систематизацію, аналіз, 

надання відповідних консультацій та контроль за своєчасним поданням 

відповідей на запити на інформацію, що надійшли  на ім’я керівників 

облдержадміністрації.  

 На офіційному веб-сайті облдержадміністрації забезпечено 

оприлюднення  інформації, зазначеної в статті 15 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації», дотримання прав громадян на доступ до публічної 

інформації шляхом надання інформації за запитами, що надходить в ОДА 

відповідно до цього закону в установленому порядку та строки. 

 Департамент економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

здійснює моніторинг впровадження системи закупівель, надає консультації та 

організовує навчання членів тендерних комітетів та уповноважених осіб. 

 З метою ознайомлення з новою редакцією Закону України «Про публічні 

закупівлі» 12 грудня 2019 року ГО «Агентство ефективних рішень» спільно з  
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облдержадміністрацією проведено навчальний семінар для замовників на тему: 

«ProZorro 2.0: чого чекати замовникам від нового закону про публічні 

закупівлі». 

 Станом на 31грудня 2019 року у кожному районі та містах обласного 

значення, а також у Брошнів-Осадській, Букачівецькій, Витвицькій, 

Печеніжинській, Верхнянській і Старобогородчанській об’єднаних 

територіальних громадах та в с. Поляниця Яремчанської міської ради діють  27  

центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для створення зручностей 

суб’єктам звернень додатково працюють 3 територіальні підрозділи ЦНАП 

міста Івано-Франківська. 

 Відповідно до пункту 4 статті 12 Закону України «Про адміністративні 

послуги» та з метою забезпечення доступності громадян з обмеженими 

фізичними можливостями, для отримання  окремих адміністративних послуг 

через ЦНАП м. Івано-Франківська та м. Яремче доступна послуга  «Мобільний 

адміністратор», що працює за принципом віддаленого робочого місця. 

 У 2019 році центрами надання адміністративних послуг  надано 559 156 

послуг. 

 У роботі центрів надання адміністративних послуг застосовуються 

різноманітні інноваційні технології, спрямовані на споживача, зокрема в ЦНАП 

м. Івано-Франківська встановлено комп’ютерні інформаційні термінали, 

електронну систему регулювання чергою, діє технологія SMS-інформування, 

послуга – код зворотного зв’язку, он-лайн замовлення окремих 

адміністративних послуг. Якість обслуговування та надання адміністративних 

послуг відвідувачі можуть оцінити на офіційному сайті через сервіс «Он-лайн 

консультацій» та за допомогою мобільного додатку «Мобільний Івано-

Франківськ». 

 З метою виконання вимог розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» в 

частині найбільш важливих для громадян адміністративних послуг у ЦНАПах 

виконавчих комітетів Бурштинської, Івано-Франківської, Коломийської та 

Калуської міських рад та в ЦНАП Надвірнянської райдержадміністрації 

забезпечено надання адміністративних послуг з видачі паспорта громадянина 

України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Витвицькою 

сільською об’єднаною територіальною громадою проведено тендер та 

закуплено спеціалізоване обладнання для облаштування робочого місця в 

ЦНАП з метою забезпечення надання вищезазначених послуг, ведуться роботи 

щодо підключення. 

 Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та 

Надвірнянською міською радою закуплено обладнання для забезпечення  
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надання через ЦНАП послуг з реєстрації транспортних засобів та видачі 

посвідчень водія. 

 Адміністратори ЦНАП Калуської та Надвірнянської 

райдержадміністрацій отримали доступ до Державного земельного кадастру, 

що пришвидшить терміни надання послуг. 

 На офіційному сайті облдержадміністрації створено розділ 

«Адміністративні послуги», в якому розміщено перелік адміністративних 

послуг, які надаються ОДА, а також інформаційні картки в яких зазначено 

умови та порядок отримання адміністративних послуг. Постійно здійснюються 

заходи з висвітлення порядку отримання адміністративних послуг на веб-сайті. 

 Департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

забезпечено доступ громадськості до ознайомлення з проектами регіональних 

цільових програм шляхом їх оприлюднення на офіційному сайті 

облдержадміністрації. За результатами  проведених консультацій з 

громадськістю, при внесені пропозицій, відбувається їх врахування. Запитувана  

інформація відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» надавалась у встановлені строки. 

 Департаментом економічного розвитку, промисловості та інфраструктури 

облдержадміністрації   замовникам надавалася методологічна допомога, вони 

інформувалися про новини в законодавстві, інформація про проведення 

закупівель оприлюднювалася. 

 При розгляді звернень про виділення коштів з резервного фонду 

бюджету, відповідними структурними підрозділами облдержадміністрації, в 

межах компетенції, надавалися експертні висновки щодо технічних рішень і 

вартісних показників, що підтверджують необхідність проведення робіт, які 

планувалося  виконати за рахунок коштів резервного фонду бюджету. На основі 

експертних висновків структурних підрозділів департамент економічного 

розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації  виносив 

узагальнений висновок щодо підстав виділення коштів з резервного бюджету, 

правильності поданих розрахунків та можливого обсягу виділення асигнувань з 

резервного фонду бюджету. 

 При департаменті економічного розвитку, промисловості та 

інфраструктури облдержадміністрації  діє Центр підтримки підприємництва, 

який надає інформацію про нові можливості для бізнесу, регіональні та 

міжнародні програми, проводить пошук потенційних партнерів, організовує 

тренінги, семінари, конференції, круглі столи з питань підприємницької 

діяльності, запобігання зловживання та корупційним діям у цій сфері. 

 З метою прозорості надання та використання коштів державного та 

місцевого бюджетів для здійснення  державної підтримки  підприємств 

агропромислового комплексу департаментом агропромислового розвитку  
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облдержадміністрації в місцевих засобах масової інформації  публікувалися 

оголошення  про проведення засідання комісій.  В склад комісії включено 

представників громадських організацій. 

 Присвоєння кваліфікаційних  категорій тренерам-викладачам 

Управлінням спорту проводиться  один раз на чотири роки відповідно до 

наказу міністерства молоді та спорту України від 13.01.2014 року № 45 «Про 

затвердження Порядку проведення атестації тренерів (тренерів-викладачів)». 

Атестацію здійснює постійно діюча атестаційна комісія, що утворена  при 

управлінні спорту (наказ № 181 від 25.10.2016 року). Загальні вимоги до 

атестації  тренерів (тренерів-викладачів) та документи, що подаються на 

розгляд атестаційної комісії вказано в Порядку проведення атестації, на 

початку року надсилаються електронною поштою всім ДЮСШ Івано-

Франківської області. 

 Державним архівом області відповідно до Закону України від 11.02.2015 

року № 183-VШ «Про відкритість використання публічних коштів» постійно 

оприлюднювалась інформація про використання публічних коштів, на інтернет-

сторінці оновлена  інформація  з питань надання адміністративних послуг, 

забезпечено контроль висновків за результатами діяльності підвідомчих 

установ. 

 Відповідно до звіту «Про стан протидії корупції» (Форма № 1-КОР) 

правоохоронними органами області протягом 2019 року направлено до суду 329 

протоколів про корупційні правопорушення. 

 За результатами розгляду 371 протоколу судами області по 190 

протоколах правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності 

у вигляді штрафу на суму 181 067 гривень, в тому числі за: порушення вимог 

фінансового контролю - 180, порушення вимог щодо повідомлення про 

конфлікт інтересів - 10.  Закрито 181 адміністративна справа, в тому числі: 18 – 

за відсутністю події і складу правопорушення, 5 – у зв’язку із передачею 

матеріалів на розгляд громадської організації або малозначністю порушення, 

155 – у зв’язку із закінченням строків давності накладення стягнення. Залишок 

нерозглянутих  у судах на кінець звітного періоду становить 23 протоколи. 

 З числа 190 осіб притягнутих судом до відповідальності: 7 – державних 

службовців 5-7 категорій; 105 – депутатів сільських, селищних, міських, 

районних рад; 7 – посадових осіб місцевого самоврядування 5-7 категорій; 1 – 

посадова особа  райдержадміністрації; 2 – посадових та службових особи  

інших органів державної влади;  8 – посадових осіб органів внутрішніх справ; 4 

– державної податкової служби; 11 – державної кримінально-виконавчої 

служби; 8 – Збройних Сил України; 4 – органів та підрозділів цивільного 

захисту. 
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 Працівники апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації до 

відповідальності за вчинення адміністративних корупційних правопорушень 

протягом 2019 року не притягувалися. 

 Унесено 112 подань, інших документів  реагування на усунення причин 

та умов, що сприяють корупційним проявам. За результатами їх розгляду 26 

службових осіб притягнуто до відповідальності, 2 особи звільнено з посад. 

 У звітному періоді правоохоронними органами області закінчено 

розслідуванням 167 кримінальних проваджень за корупційні правопорушення, 

140 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальним актом. 

Правопорушення скоєно: 47 – у банківській системі; 1 – в паливно-

енергетичному комплексі; 2 – в освітній сфері; 7 – у сфері охорони здоров’я; 3 – 

на підприємствах оборонно-промислового комплексу; 40 – у бюджетній сфері; 

16 – у сфері земельних відносин. Із числа задокументованих: 82 – 

привласнення, розтрата або заволодіння ним шляхом зловживання службовим  

становищем; 17 – зловживання владою або службовим становищем; 10 – 

одержання хабара; 14 – зловживання впливом, 23 - комерційний підкуп 

службової особи юридичної особи приватного права. 

 Із числа 78 осіб, які вчинили кримінальні корупційні правопорушення: 5 – 

державних службовців (5-7 категорій);  1 – депутат; 10 – посадових осіб 

місцевого самоврядування (три - 4 категорії, сім – 5-7 категорій); 3 – посадових 

особи райдержадміністрацій; 42 – посадові особи юридичних осіб публічного 

права тощо. 

 Засуджена 21 особа (вирок набрав законної сили): 4 – державних 

службовці (5-7 категорій); 4 – посадові особи місцевого самоврядування; 2 – 

посадові особи райдержадміністрації; 3 – працівники органів внутрішніх справ; 

2 – посадові та службові особи інших органів державної влади: 7 – посадових 

осіб юридичних осіб публічного права. 

 Працівники облдержадміністрації до кримінальної відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень не притягувалися. 

 Корупційними правопорушеннями завдано матеріальних збитків на суму 

18,5 млн. гривень, відшкодовано – 3,7 млн. грн., накладено арешт на майно – 

6,4 млн. грн., пред’явлено позовів на суму – 2,0 млн. грн. 

 У звітному періоді для інформування громадськості про свою діяльність 

органами виконавчої влади  проводилися різноманітні за формою інформаційні 

заходи за участі представників мас-медіа, особисті та виїзні  прийоми громадян, 

телефоні «гарячі лінії», велася співпраця з іміджевими виданнями, обласне 

керівництво  активно брало участь у суспільно-політичних програмах на 

місцевих теле - та радіоканалах. 
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 В області протягом звітного періоду проводилася системна 

роз’яснювальна робота, щодо вжиття заходів, пов’язаних із запобіганням 

корупції, стратегічною метою якої є реалізація засад державної політики в 

Україні, дотримання вимог  антикорупційного законодавства, забезпечення 

гарантованих прав людини та громадянина на території держави. На офіційних  

веб-сторінках ОДА та РДА розміщені відповідні банери та рубрики з 

висвітлення зазначеної тематики. У регіональній пресі здійснювався 

інформаційний супровід проведення реформ та інформування про заходи із 

запобігання  та протидії корупції. 

 З метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції 

і залучення до участі в антикорупційній діяльності на офіційних сайтах 

облдержадміністрації та райдержадміністрацій функціонує електронне 

консультативне інформування  населення  про реалізацію державної 

антикорупційної політики в Україні. 

 Про стан виконання Антикорупційної програми Івано-Франківської 

облдержадміністрації на 2019 рік поінформовано  Національне агентство з 

питань запобігання корупції. 

 Сектором з питань запобігання  та виявлення корупції в апараті 

облдержадміністрації спільно з керівниками галузевих служб  ОДА, 

райдержадміністрацій, уповноваженими особами протягом листопада-грудня 

2019 року проведено аналіз корупційних ризиків, їх узагальнення з метою 

підготовки антикорупційної програми  на 2020-2021 роки. 

 

 Питання щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в 

області перебувають на постійному контролі обласної державної адміністрації, 

правоохоронних та контролюючих органів. 

 

 

Завідувач сектору з питань  

запобігання та виявлення корупції 

апарату облдержадміністрації                 О.Ханенків 

 

 

09 січня 2020 року 

 

 

 
І.Адамчук  
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