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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Пленарне засідання двадцять третьої сесії сьомого скликання
Р І Ш Е Н Н Я
21 грудня 2018 року
№ 975

Про внесення змін, доповнень та викладення в новій редакції Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2017 – 2020 роки


Враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 23.11.2018 № 2685, керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 1 статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», рекомендаціями постійної комісії обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій,

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Внести наступні зміни та доповнення до Антикорупційної програми Полтавської обласної ради на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням другого пленарного засідання вісімнадцятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 22 грудня 2017 року № 592 «Про Антикорупційну програму Полтавської обласної ради на 2017 – 2020 роки» (у редакції рішення Полтавської обласної ради від 19 жовтня 2018 року № 887) (далі – Антикорупційна програма), що додаються 
на 24 аркушах.

2. Викласти Антикорупційну програму в новій редакції (додається 
на 57 аркушах).

3. Доручити голові обласної ради подати на погодження Національному агентству з питань запобігання корупції Антикорупційну програму.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій.



ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ	О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ
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Додаток 

1. Доповнити розділ V «Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування» Антикорупційної програми заходами з поширення інформації щодо програми антикорупційного спрямування новим абзацом такого змісту: 
«Крім того, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради, депутати обласної ради та керівники комунальних підприємств, закладів, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області направлятимуться для участі в конференціях, семінарах, тренінгах, засіданнях "круглих столів" та інших навчальних заходах антикорупційного спрямування, що проводитимуться Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими установами і організаціями в Україні».
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2. Викласти навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування, зазначені у Додатку 1 до Антикорупційної програми в новій редакції. 
Додаток 1
до Антикорупційної програми

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

№
з/п
Найменування заходу
Відповідальні (відповідальна) особа за проведення заходу
Строк виконання
заходу
Індикатор
виконання
Джерела
фінансування
1.
Проведення спільного навчання за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Комплекс правил та заходів» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Січень-лютий 2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
2.
Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради на тему «Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Порядок подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Січень 2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
3.
Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради на тему «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Березень 2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
4.
Проведення навчального семінару за участі посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради на тему «Правила етичної поведінки суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Липень-серпень
2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
5.
Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради на тему «Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривачів)» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Жовтень 2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
6. 
Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради на тему «Визначення поняття подарунок. Обмеження щодо одержання подарунків» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Січень-лютий 
2020 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
7.
Проведення індивідуального вступного інструктажу для осіб, призначених до виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Протягом 10 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення

Не потребує
фінансування


8.
Проведення індивідуального інструктажу для осіб, які звільняються з виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради щодо обмежень наявних після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Останній робочий день
(день звільнення)
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення

Не потребує
фінансування


9.
Направлення листів працівникам, які звільнилися з виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради щодо обов’язку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (після звільнення)
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Січень 2019 року,
січень 2020 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення


Не потребує
фінансування




10.
Систематичне розміщення інформації у розділі «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради з питань антикорупційного законодавства
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради
Постійно
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
11.
Повідомлення про зміни в антикорупційному законодавстві на апаратних нарадах
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради
Постійно
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
3. Викласти розділ VI «Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми» Антикорупційної програми в новій редакції. 

VІ. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради (далі – Уповноважена особа) спільно з постійною комісією з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій (далі – Постійна комісія) забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють моніторинг впровадження цих заходів щоквартально.
Виконавці Антикорупційної програми до 10 березня, 10 червня, 
10 вересня поточного року та 15 лютого наступного року інформують про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми Уповноважену особу та Постійну комісію.
Уповноважена особа спільно з Комісією здійснює аналіз статистичних даних у сфері запобігання корупції, забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформації та після цього інформує  голову обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми до 
20 лютого наступного року.
З метою здійснення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Уповноважена особа спільно з Комісією проводить роботу щодо отримання, аналізу та узагальнення інформації про виконання визначених в Антикорупційній програмі заходів.
Комісія також може здійснювати моніторинг змін законодавства у сфері запобігання корупції, оцінювати результати заходів, визначених Антикорупційною програмою, виявляти нові корупційні ризики та проводити їх оцінку. Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради необхідну інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів та депутатів Полтавської обласної ради, які не входять до складу Комісії.
За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія готує звіт.







Система моніторингу та оцінювання реалізації виконання Антикорупційної програми

№
з/п
Етап
Завдання
Результати і
процедури
Виконавці
1.
Збір інформації й
даних
Збір даних
Дані для майбутнього аналізу
Уповноважена особа та керівник відповідного структурного
підрозділу виконавчого апарату Полтавської обласної ради
2.
Аналіз інформації й даних
Упорядкування,
опрацювання, аналіз даних.
Архівація даних. Своєчасне надання зібраних даних Уповноваженій особі та Комісії
Дані для складання звітів
Уповноважена особа та Комісія
3.
Складання звітів
Компіляція (структурування)
зібраних даних і представлення їх
у формі звітів
Річні звіти (за потреби можна впровадити щоквартальне звітування)
Уповноважена особа
4.
Оцінювання результатів (порівняння з прогнозними показниками)
Порівняльне оцінювання результатів з прогнозними показниками
Оцінювання рівня впровадження Антикорупційної програми. У разі істотних відхилень перехід до етапу 5 (можливість впровадження щоквартальних звітів)
Комісія
5.
Визначення відхилень
Оцінювання розбіжностей між сподіваннями та результатами
Підготовка основ для майбутніх заходів
Комісія
6.
Аналіз причин відхилень
Пошук причин
Підготовка основ для майбутніх коригувальних заходів
Комісія
7.
Планові коригувальні заходи
Зміна чинних заходів або впровадження нових
Визначення й затвердження коригувальних заходів
Комісія

Оцінка виконання Антикорупційної програми буде здійснюватися щоквартально Комісією.
Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:
	повнота виконання;

своєчасність виконання;
ефективність здійснення.
Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо:
	ініціювання внесення змін до законодавства – з дати направлення пропозиції суб’єкту нормотворення;

підготовки організаційно-розпорядчого документа – з дати підписання Уповноваженою особою;
розробки документів методичного характеру – з дати погодження відповідним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради;
навчання – з дати проведення заходу;
підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб’єктам – з дати передачі його до такого органу.
Вважати захід виконаним своєчасно щодо:
	ініціювання змін до законодавства – у разі, якщо пропозиції внесені суб’єкту нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

підготовки іншого організаційно-розпорядчого документа – у разі, якщо його підписано Уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;
розробки документів методичного характеру – у разі, якщо їх передано на розгляд відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;
навчання – у разі, якщо його проведено не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;
підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб’єктам – у разі, якщо його спрямовано до такого органу не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.

Вважати захід виконаним ефективно у разі:
	створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з виданням нормативно-правового акта, прийняттям організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та методичного характеру тощо;

мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою;
підвищення рівня довіри громадян до Полтавської обласної ради (за даними моніторингу оприлюднення інформації про роботу Полтавської обласної ради, соціологічного опитування тощо);
зміцнення позитивного іміджу Полтавської обласної ради, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних та інших досліджень).
Комісії під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з’ясувати наступні питання:
	пов’язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва;
	доцільність внесення змін до Антикорупційної програми.

Змінами до Антикорупційної програми вважати:
	виключення заходу щодо усунення корупційних ризиків, передбачених в додатках до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради;

уточнення формулювання заходу щодо усунення корупційного ризику, передбаченого в додатках за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради (без зміни суті);
заміни виконавця такого заходу, у тому числі основного, визначення додаткового виконавця;
продовження строку виконання заходу.
Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом прийняття рішення Полтавської обласної ради за мотивованою пропозицією Комісії після проведеної оцінки результатів здійснення заходів, на підставі відповідних пропозицій депутатів Полтавської обласної ради, керівника відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату Полтавської обласної ради, відповідального за виконання заходу, погоджених з Уповноваженою особою.
Перегляд Антикорупційної програми буде здійснюватися з прийняттям Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (антикорупційна стратегія) на 2018 – 2020 роки» протягом 30 календарних днів з дати прийняття такого, а також надання пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції щодо удосконалення її положень.
Окрім цього, перегляд Антикорупційною програмою також здійснюватиметься за ініціативою Комісії або Уповноваженої особи. Ініціативи вносить проста більшість від загальної чисельності затвердженого складу Комісії шляхом підготовки відповідного проекту рішення обласної ради за результатами щоквартального моніторингу, а також у випадках змін антикорупційного законодавства, ідентифікації корупційних ризиків, при виявленні недостатньо ефективних положень цієї Антикорупційної програми.
Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом прийняття рішення Полтавською обласною радою. Після прийняття рішення, текст Антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради у вільному доступі.
Виконання Антикорупційної програми надасть змогу здійснити наступні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема:
	забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики;

вжиття невідкладних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення в діяльності посадових осіб, депутатів обласної ради;
дотримання правил етичної поведінки, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
дотримання вимог фінансового контролю депутатами обласної ради, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради;
запровадження дієвих антикорупційних заходів у діяльності обласної ради;
підвищення рівня довіри населення до органу місцевого самоврядування.
4. Викласти додаток 2 Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради Антикорупційної програми за результатами здійснення додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради в новій редакції.
Додаток 2
до звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності Полтавської обласної ради

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради та заходів щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик
Пріоритетність корупційного ризику (низька/
середня/
висока)
Заходи щодо усунення корупційного ризику
Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу
Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику
Ресурси для впровадження заходів
Очікувані результати
Діяльність депутатського корпусу обласної ради
Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень
Середня
Розроблення відповідних пам’яток щодо доброчесної поведінки депутатів Полтавської обласної ради, донесення їх до відома депутатів Полтавської обласної ради
Керівництво обласної ради, відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потребує
Мінімізація ймовірним проявам недоброчесності депутатів при здійсненні своїх повноважень
Вплив на депутатів обласної ради 
з метою прийняття рішень обласної ради
Середня
Проведення для депутатів Полтавської обласної ради навчального семінару на тему «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Постійна комісія обласної ради питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО,постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради




І півріччя
2019 року
Не потребує
Зменшення (мінімізація) корупційного ризику
Можливість виникнення конфлікту інтересів під час здійснення депутатських повноважень
Середня
Проведення для депутатів Полтавської обласної ради навчального семінару на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Комплекс правил та заходів» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Постійна комісія обласної ради питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій, відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради

І півріччя 
2019 року
Не потребує
Зменшення (мінімізація) корупційного ризику.
Дотримання антикорупційного законодавства депутатами Полтавської обласної ради 
Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Висока
Проведення для депутатів Полтавської обласної ради навчального семінару на тему «Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Порядок подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потребує
Дотримання антикорупційного законодавства депутатами Полтавської обласної ради в частині фінансового контролю.
Мінімізація ймовірним проявам недоброчесності депутатів Полтавської обласної ради та надання недостовірних відомостей про фінансовий та майновий стан
Діяльність виконавчого апарату обласної ради
Ймовірність безпосереднього впливу на процес закупівлі сувенірної, поліграфічної продукції для проведення інформаційно-промоційної кампанії, нагородження переможців в рамках реалізації обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 
2017 – 2020 роки», враховуючи зміну цінової політики
Середня
Обов’язковий розгляд пропозицій на закупівлю товарів, робіт, послуг тендерним комітетом.
Порядність та професіоналізм працівників відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради
Відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потребує
Дотримання антикорупційного законодавства, усунення корупційного ризику
Недостатня урегульованість процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради
Низька
Розробка окремого внутрішнього документа, який би всебічно охопив порядок організаційних заходів особистих прийомів громадян 
головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради та відповідальних осіб






Відділ з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату обласної ради















Постійно
Не потрібно
Всебічне врегулювання процедури організації та проведення особистого прийому громадян 
першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради, відкритість та доступність під час організації та проведення
прийому громадян
Можливість маніпуляції малозахищеними громадянами, які потребують на отримання разової грошової допомоги, наявність домовленості з громадянами, які претендують на отримання разової грошової допомоги
Низька
Максимально обмежити безпосереднє спілкування працівників виконавчого апарату з претендентами на одержання матеріальної допомоги, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
Відділ фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, 
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради

ІІ півріччя 
2019 року
Не потребує
Уникнення можливості виникнення корупційного ризику






Ймовірність недоброчесних дій посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товар і послуг, можливість узгоджених дій членів тендерного комітету з учасником тендерної процедури

Середня
Проведення систематичного підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, проведення навчання щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно- правових актів, якими така відповідальність встановлена
Голова обласної ради, відділ фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради




ІІ півріччя 
2019 року, 
2020 року
Кошти обласного бюджету
Зменшення
(мінімізація) можливості виникнення корупційного ризику. Дотримання норм антикорупційного законодавства членами тендерного комітету в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів









Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель
Низька
Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Ргоzогго
Відділ фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потребує
Уникнення можливості виникнення корупційного ризику
Ймовірність несвоєчасного та неповного оприлюднення інформації, розпорядником якої є обласна рада
Низька
Попередження відповідальних працівників виконавчого апарату обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, розробка відповідних пам’яток
Начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради,
сектор інформатизації виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потребує
Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Необґрунтована відмова в реалізації права громадянина на звернення, запит
Низька
Попередження працівників виконавчого апарату обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, розробка відповідних пам’яток
Загальний відділ виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2020 року
Не потребує
Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Можливість здійснення впливу на членів конкурсної комісії задля лобіювання інтересів конкретної кандидатури, що може мати наслідком отримання від неї неправомірної вигоди після проходження конкурсу на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради та управлінні майном обласної ради
Середня
Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад у виконавчому апараті та керівництва управління майном обласної ради.
Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів конкурсної комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення, шляхом розробки окремого внутрішнього документа обласної ради, або шляхом внесення відповідних змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної ради від 13.10.2016 № 183-к «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад та утворення конкурсної комісії»
Керівництво обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради,
управління майном обласної ради
ІІ півріччя 
2020 року
Не потребує
Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним критеріям, відповідно до вимог чинного законодавства або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки
Середня
Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка), шляхом розробки загальнообов’язкових пам’яток
Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потребує
Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Неврегульованість порядку щодо обробки повідомлень, що повідомляються особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)
Середня
Розробка внутрішнього документа обласної ради щодо опрацювання повідомлень про корупцію;
проведення навчань (інформування) серед працівників виконавчого апарату обласної ради з цього питання
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
березень
2019 року;
жовтень 2019 року
Не потребує
Врегулювання процедури щодо обробки повідомлень про корупцію
Неналежне виконання посадових обов’язків при здійсненні судового супроводу
Середня
Посилення контролю з боку керівництва обласної ради щодо дій при здійсненні судового супроводу, підтримання документів у належному стані
Керівництво обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
Протягом
строку дії програми
Не потребує
Зменшення
(мінімізація)
корупційного ризику

Погодження на укладання тих чи інших правових договорів, де однією із сторін виступає Полтавська обласна рада
Середня
Посилення контролю з боку керівництва обласної ради
Керівництво обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
Протягом
строку дії програми
Не потребує
Зменшення
(мінімізація)
корупційного ризику

Діяльність управління майном обласної ради
Можливість маніпуляції суб’єктами, зацікавленими в отриманні у користування майна, з метою одержання неправомірної вигоди
Середня
Максимально обмежити безпосередній контакт потенційних орендарів з членами конкурсної комісії, шляхом внесення відповідних змін до Положення
Управління майном обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потрібно
Максимальне зниження ймовірності надання пропозиції отримання неправомірної вигоди, 
зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Занадто великий обсяг документів, що подаються на розгляд при списанні майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад області
Низька
Додатковий контроль з боку керівництва на етапі перевірки документів
Управління майном обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потрібно
Виключення ймовірності надання пропозиції отримання неправомірної вигоди, усунення корупційного ризику
Повноваження щодо запобігання та виявлення корупції покладено на працівника органу, в якому передбачено здійснювати вказані заходи
Низька
Зменшення впливу на діяльність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном обласної ради
Управління майном
обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потрібно
Забезпечення об’єктивності прийняття рішень в діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном обласної ради, усунення корупційного ризику
Покладання широкого кола обов’язків та уповноваження на прийняття рішень з визначення контрагентів у сфері закупівель за бюджетні кошти на одну особу – уповноваженого з питань публічних закупівель
Низька
Ретельна перевірка прийнятих рішень про укладення договорів про закупівлю в контексті аргументації
Управління майном обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потрібно
Виключення ймовірності прийняття рішень щодо яких існує особиста зацікавленість, 
зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Велика кількість підприємств, установ, організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад області, а також надмірна динамічність законодавства, зумовлюють завантаженість у даній сфері управлінської діяльності
Низька
Раціональний розподіл завдань між працівниками управління майном обласної ради для збалансованого їх виконання, шляхом внесення відповідних змін до посадових інструкцій працівників управління майном обласної ради
Управління майном
обласної ради
ІІ півріччя 2019 року
Не потрібно
Забезпечення швидкого розгляду матеріалів, поданих на затвердження та виключення можливості надання пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди



5. Привести розділ ІІ Антикорупційної програми у відповідність до термінології статті 28 Закону України «Про запобігання корупції», замінивши абзац 4 «вживає заходів щодо недопущення виникнення, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів в обласній раді» на «вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів».

6. У назві Антикорупційної програми та по тексту Антикорупційної програми слова «на 2017 – 2020 роки» замінити на слова «на період до 
2020 року».
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення пленарного засідання двадцять третьої сесії обласної ради сьомого скликання
21 грудня 2018 № 975



АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ НА ПЕРІОД
ДО 2020 РОКУ

І. Засади загальної відомчої політики щодо 
запобігання та протидіїкорупції

Антикорупційну програму Полтавської обласної ради на 
період до 2020 року (далі – Антикорупційна програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно до 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 08.12.2017 № 1379, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.01.2018 № 87/31539, Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 № 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31.
Антикорупційна програма розроблена з урахуванням принципів законності, прозорості, доступності, галузевої належності та всеохопленості, об’єктивності та неупередженості.
Антикорупційна програма підготовлена для запровадження ефективної системи створення в обласній раді належних умов і запровадження дієвих заходів та механізмів, спрямованих на виявлення та усунення корупційних ризиків в діяльності Полтавської обласної ради, дотримання вимог фінансового контролю, недопущення виникнення конфлікту інтересів та запобігання корупції в цілому.
В Антикорупційній програмі визначаються:
заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Полтавської обласної ради, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
сфери діяльності, функції, завдання, що вразливі до корупції;
пріоритетність корупційних ризиків;
превентивні заходи, спрямовані на усунення чинників корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
навчальних заходів щодо поширення інформації антикорупційного спрямування;
процедури та суб’єкти, відповідальні за здійснення періодичного моніторингу Антикорупційної програми та її перегляду.

ІІ. Заходи з реалізації загальної відомчої політики щодо 
запобігання та протидії корупції у діяльності Полтавської обласної 
ради, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Полтавська обласна рада забезпечує здійснення наступних заходів з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Полтавської обласної ради, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми:
надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
перевірку факту подання працівниками, які працюють (працювали) у виконавчому апараті обласної ради та управлінні майном обласної ради декларацій осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
невідкладне інформування в установленому порядку керівника про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчого апарату, управління майном обласної ради, а також спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції (органами прокуратури, Національної поліції, Національного антикорупційного бюро України, Національного агентства з питань запобігання корупції);
забезпечує належне функціонування механізму інформаційного зв’язку з громадянами щодо запобігання та протидії корупції («телефон довіри», «правова консультація» тощо);
забезпечує оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради (проектів рішень, рішень, протоколів засідань постійних комісій обласної ради та сесій обласної ради, звітів про діяльність обласної ради тощо), крім інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом;
проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком;
проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
своєчасне реагування на факти порушення працівниками виконавчого апарату, посадовими особами управління майном обласної ради етики поведінки, вчинення інших корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних із корупцією;
забезпечення організації направлення на навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради з питань протидії корупції;
систематичне розміщення інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради щодо дотримання норм антикорупційного законодавства;
дотримання норм Рекомендацій з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Полтавській обласній раді, ухвалених під час засідання постійної комісії обласної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО від 07 червня 2017 року;
інші заходи щодо запобігання, виявлення та протидії корупції, згідно із законодавством.

ІІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради

Корупційний ризик – ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом місцевого самоврядування визначених цілей та завдань.
Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі органу місцевого самоврядування, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.
Проведення оцінки корупційних ризиків є одним із етапів підготовки Антикорупційної програми.
Оцінювання корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради здійснено на виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 
№ 1718/29848 «Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади», рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31, відповідно до розпорядження голови обласної ради від 03.09.2018 № 174 «Про утворення комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради». 
До комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради (далі – Комісія) залучено працівників виконавчого апарату обласної ради, депутатів обласної ради, представників громадськості та фахівців у галузі юриспруденції.
Оцінка корупційних ризиків здійснювалась згідно із робочим планом, затвердженим головою Комісії та доведеним до членів Комісії.
За результатами роботи Комісії складено звіт. Звіт є додатком до Антикорупційної програми, який містить опис ідентифікованих корупційних ризиків та таблицю оцінених корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради та заходів щодо їх усунення.
Усунення відповідних корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради сприятиме дотриманню вимог чинного антикорупційного законодавства України, а також підвищенню авторитету до органу місцевого самоврядування.

ІV.Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на зменшення умов (причин) виникнення корупційних ризиків.
Детальний опис заходів щодо усунення корупційних ризиків, строки та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікувані результати наведено у додатку 2 до звіту.

V. Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Навчальна та інформаційно-роз’яснювальна робота, яка буде проводитись серед депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради спрямована на неухильне дотримання вимог антикорупційного законодавства та формування негативного ставлення до проявів корупції та зокрема має на меті:
	проведення тренінгів, навчань, семінарів з питань дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»;
	організація навчання та підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції серед посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради в Полтавському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій;
	участь у семінарах, тренінгах, нарадах з роз’яснення антикорупційного законодавства, які проводяться Національним агентством з питань запобігання корупції;

проведення роз’яснювальної роботи з новопризначеними працівниками з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на період строку дії Антикорупційної програми, визначені в додатку 1 до Антикорупційної програми.
Крім того, посадові особи місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради, депутати обласної ради та керівники комунальних підприємств, закладів, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області направлятимуться для участі в конференціях, семінарах, тренінгах, засіданнях «круглих столів» та інших навчальних заходах антикорупційного спрямування, що проводитимуться Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Національним агентством з питань запобігання корупції та іншими установами і організаціями в Україні.

VІ. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми 

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради (далі – Уповноважена особа) спільно з постійною комісією з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій (далі – Постійна комісія) забезпечують контроль за виконанням заходів, передбачених Антикорупційною програмою, а також здійснюють моніторинг впровадження цих заходів щоквартально.
Виконавці Антикорупційної програми до 10 березня, 10 червня, 
10 вересня поточного року та 15 лютого наступного року інформують про виконання відповідних заходів Антикорупційної програми Уповноважену особу та Постійну комісію.
Уповноважена особа спільно з Комісією здійснює аналіз статистичних даних у сфері запобігання корупції, забезпечує узагальнення наданих виконавцями Антикорупційної програми інформації та після цього інформує  голову обласної ради про стан виконання Антикорупційної програми до 
20 лютого наступного року.
З метою здійснення моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Уповноважена особа спільно з Комісією проводить роботу щодо отримання, аналізу та узагальнення інформації про виконання визначених в Антикорупційній програмі заходів.
Комісія також може здійснювати моніторинг змін законодавства у сфері запобігання корупції, оцінювати результати заходів, визначених Антикорупційною програмою, виявляти нові корупційні ризики та проводити їх оцінку. Для здійснення відповідних заходів Комісія має право одержувати від структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради необхідну інформацію, залучати в установленому порядку працівників структурних підрозділів та депутатів Полтавської обласної ради, які не входять до складу Комісії.
За результатами моніторингу та оцінки виконання Антикорупційної програми Комісія готує звіт.
Система моніторингу та оцінювання реалізації виконання Антикорупційної програми


№
з/п
Етап
Завдання
Результати і
процедури
Виконавці
1.
Збір інформації й
даних
Збір даних
Дані для майбутнього аналізу
Уповноважена особа та керівник відповідного структурного
підрозділу виконавчого апарату Полтавської обласної ради
2.
Аналіз інформації й даних
Упорядкування,
опрацювання, аналіз даних.
Архівація даних. Своєчасне надання зібраних даних Уповноваженій особі та Комісії
Дані для складання звітів
Уповноважена особа та Комісія
3.
Складання звітів
Компіляція (структурування)
зібраних даних і представлення їх
у формі звітів
Річні звіти (за потреби можна впровадити щоквартальне звітування)
Уповноважена особа
4.
Оцінювання результатів (порівняння з прогнозними показниками)
Порівняльне оцінювання результатів з прогнозними показниками
Оцінювання рівня впровадження Антикорупційної програми. У разі істотних відхилень перехід до етапу 5 (можливість впровадження щоквартальних звітів)
Комісія
5.
Визначення відхилень
Оцінювання розбіжностей між сподіваннями та результатами
Підготовка основ для майбутніх заходів
Комісія
6.
Аналіз причин відхилень
Пошук причин
Підготовка основ для майбутніх коригувальних заходів
Комісія
7.
Планові коригувальні заходи
Зміна чинних заходів або впровадження нових
Визначення й затвердження коригувальних заходів
Комісія

Оцінка виконання Антикорупційної програми буде здійснюватися щоквартально Комісією.
Оцінка результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, проводитиметься з урахуванням критеріїв:
	повнота виконання;

своєчасність виконання;
ефективність здійснення.
Вважати захід виконаним у повному обсязі щодо:
	ініціювання внесення змін до законодавства – з дати направлення пропозиції суб’єкту нормотворення;

підготовки організаційно-розпорядчого документа – з дати підписання Уповноважено особою;
розробки документів методичного характеру – з дати погодження відповідним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради;
навчання – з дати проведення заходу;
підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб’єктам – з дати передачі його до такого органу.
Вважати захід виконаним своєчасно щодо:
	ініціювання змін до законодавства – у разі, якщо пропозиції внесені суб’єкту нормотворення не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;

підготовки іншого організаційно-розпорядчого документа – у разі, якщо його підписано Уповноваженою особою не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;
розробки документів методичного характеру – у разі, якщо їх передано на розгляд відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату обласної ради не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;
навчання – у разі, якщо його проведено не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою;
підготовки документів, які підлягають передачі іншим суб’єктам – у разі, якщо його спрямовано до такого органу не пізніше останнього робочого дня місяця, визначеного Антикорупційною програмою.
Вважати захід виконаним ефективно у разі:
	створення умов для мінімізації ідентифікованого корупційного ризику у зв’язку з виданням нормативно-правового акта, прийняттям організаційно-розпорядчого документа, проведенням заходів навчального та методичного характеру тощо;

мінімізації ідентифікованого корупційного ризику, що підтверджено даними статистичної звітності, судовою, іншою правозастосовною практикою;
підвищення рівня довіри громадян до Полтавської обласної ради (за даними моніторингу оприлюднення інформації про роботу Полтавської обласної ради, соціологічного опитування тощо);
зміцнення позитивного іміджу Полтавської обласної ради, у тому числі на міжнародному рівні (з урахуванням громадської думки, проведених соціологічних та інших досліджень).
Комісії під час проведення оцінки результатів здійснення заходів, передбачених Антикорупційною програмою, у разі порушення строків, неповноти виконання заходу або неефективності вжитих заходів з’ясувати наступні питання:
	пов’язаність невиконання, несвоєчасного або неповного виконання заходу із неналежною організацією його виконання та нездійсненням моніторингу результату його впровадження з боку керівництва;
	доцільність внесення змін до Антикорупційної програми.

Змінами до Антикорупційної програми вважати:
	виключення заходу щодо усунення корупційних ризиків, передбачених в додатках до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради;

уточнення формулювання заходу щодо усунення корупційного ризику, передбаченого в додатках за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради (без зміни суті);
заміни виконавця такого заходу, у тому числі основного, визначення додаткового виконавця;
продовження строку виконання заходу.
Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом прийняття рішення Полтавської обласної ради за мотивованою пропозицією Комісії після проведеної оцінки результатів здійснення заходів, на підставі відповідних пропозицій депутатів Полтавської обласної ради, керівника відповідного структурного підрозділу виконавчого апарату Полтавської обласної ради, відповідального за виконання заходу, погоджених з Уповноваженою особою.
Перегляд Антикорупційної програми буде здійснюватися з прийняттям Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні (антикорупційна стратегія) на 2018 – 2020 роки» протягом 30 календарних днів з дати прийняття такого, а також надання пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції щодо удосконалення її положень.
Окрім цього, перегляд Антикорупційною програмою також здійснюватиметься за ініціативою Комісії або Уповноваженої особи. Ініціативи вносить проста більшість від загальної чисельності затвердженого складу Комісії шляхом підготовки відповідного проекту рішення обласної ради за результатами щоквартального моніторингу, а також у випадках змін антикорупційного законодавства, ідентифікації корупційних ризиків, при виявленні недостатньо ефективних положень цієї Антикорупційної програми.
Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом прийняття рішення Полтавською обласною радою. Після прийняття рішення, текст Антикорупційної програми оприлюднюється на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради у вільному доступі.
Виконання Антикорупційної програми надасть змогу здійснити наступні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема:
	забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики;

вжиття невідкладних заходів щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення в діяльності посадових осіб, депутатів обласної ради;
дотримання правил етичної поведінки, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
дотримання вимог фінансового контролю депутатами обласної ради, посадовими особами виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради;
запровадження дієвих антикорупційних заходів у діяльності обласної ради;
підвищення рівня довіри населення до органу місцевого самоврядування.

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

Здійснюється координація діяльності комунальних підприємств, установ, організацій щодо розроблення, у випадках визначених статтею 62 Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційних програм юридичних осіб, які в обов’язковому порядку затверджуються їх керівниками.



Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції – 
консультант відділу юридичного 
забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради	І.О. Шаповалова
2
Додаток 1
до Антикорупційної програми


Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

№
з/п
Найменування заходу
Відповідальні (відповідальна) особа за проведення заходу
Строк виконання
заходу
Індикатор
виконання
Джерела
фінансування
1.
Проведення спільного навчання за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Комплекс правил та заходів» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Січень-лютий 
2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
2.
Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради на тему «Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Порядок подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Січень 2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
3.
Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради на тему «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Березень 2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
4.
Проведення навчального семінару за участі посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради на тему «Правила етичної поведінки суб’єктів, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Липень-серпень
2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
5.
Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради на тему «Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції (викривачів)» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Жовтень 2019 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
6. 
Проведення навчального семінару за участі депутатів обласної ради, посадових осіб виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради на тему «Визначення поняття подарунок. Обмеження щодо одержання подарунків» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Січень-лютий 
2020 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
7.
Проведення індивідуального вступного інструктажу для осіб, призначених до виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Протягом 10 робочих днів з дня призначення (обрання) на посаду
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення

Не потребує
фінансування


8.
Проведення індивідуального інструктажу для осіб, які звільняються з виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради щодо обмежень наявних після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Останній робочий день
(день звільнення)
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення

Не потребує
фінансування


9.
Направлення листів працівникам, які звільнилися з виконавчого апарату обласної ради, управління майном обласної ради щодо обов’язку подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (після звільнення)
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном 
обласної ради
Січень 2019 року,
січень 2020 року
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення


Не потребує
фінансування




10.
Систематичне розміщення інформації у розділі «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради з питань антикорупційного законодавства
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради
Постійно
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування
11.
Повідомлення про зміни в антикорупційному законодавстві на апаратних нарадах
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради
Постійно
Мінімізація
шансу
виникнення
корупційного
правопорушення
Не потребує
фінансування



Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції – 
консультант відділу юридичного 
забезпечення виконавчого 
апарату обласної ради	І.О. Шаповалова
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Додаток 2
до Антикорупційної програми



ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків у 
діяльності Полтавської обласної ради

На виконання розпорядження голови обласної ради від 03.09.2018 
№ 174 комісією з оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради (далі – Комісія) здійснено оцінку корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради.
Комісією було складено робочий план, який затверджений головою Комісії. Згідно із робочим планом до об’єктів оцінки корупційних ризиків увійшли:
	діяльність постійних комісій обласної ради;

діяльність представницького органу обласної ради;
діяльність виконавчого апарату обласної ради;
фінансово-господарська діяльність обласної ради;
	правова та судова робота, діяльність щодо запобігання та виявлення корупції;
діяльність щодо забезпечення проходження служби в органі місцевого самоврядування, діяльність з документообігу, робота зі зверненнями громадян, робота з нагородженнями, забезпечення доступу до публічної інформації;
організаційна діяльність;
інформаційна та аналітична діяльність;
інвестиційна діяльність;
діяльність управління майном обласної ради.Діяльність щодо управління суб’єктами та об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводилась у Полтавській обласній раді Комісією, шляхом аналізу організаційної структури, положень про відділи виконавчого апарату обласної ради, Положення про управління майном обласної ради, затвердженого рішенням третьої сесії двадцять третього скликання обласної ради 17.11.1998, посадових інструкцій працівників виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради, інших нормативних документів. Були застосовані такі методи та способи оцінки корупційних ризиків, як: 1) вивчення та аналіз документів; 
2) узагальнення результатів співбесіди; 3) синтез; 4) проведення анкетування.
Оцінка корупційних ризиків проводилась, відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 № 1718/29848.
Було проаналізовано внутрішнє та зовнішнє середовище органу влади, опрацьовано законодавчі, інші нормативно-правові акти, які стосуються діяльності органу влади.
При здійсненні ідентифікації та оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради до роботи Комісії залучалися інші працівники виконавчого апарату обласної ради, які надавали потрібну інформацію та пропозиції щодо ймовірних шляхів усунення корупційних ризиків.
З урахуванням наданих пропозицій, за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради), таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2 до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради).



Заступник голови обласної 
ради, голова комісії з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Полтавської обласної ради	А.М. Ханко
2
Додаток 1
до звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності Полтавської
обласної ради

ОПИС
ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності обласної ради,
чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційних
правопорушень чи правопорушень, пов’язаних з корупцією

Ідентифікований
корупційний ризик
Опис корупційного ризику
Чинники корупційного ризику
Можливі наслідки корупційного
правопорушення чи правопорушення,
пов’язаного з корупцією
Діяльність депутатського корпусу обласної ради
Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень
Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам під час здійснення депутатської діяльності
Особиста зацікавленість, зацікавленість в задоволенні третіх осіб
Втрата репутації обласної ради, притягнення депутатів обласної ради до відповідальності
Вплив на депутатів обласної ради
з метою прийняття рішень обласної ради
Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам
Особиста зацікавленість, зацікавленість в задоволенні третіх осіб
Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів обласної ради до відповідальності
Можливість виникнення конфлікту інтересів під час здійснення депутатських повноважень
Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам
Особиста зацікавленість, зацікавленість в задоволенні третіх осіб
Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів до відповідальності, скасування рішень обласної ради
Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Ймовірність внесення недостовірних даних
Незнання норм антикорупційного законодавства, особиста зацікавленість, приховування інформації
Втрата репутації депутата обласної ради, притягнення депутатів обласної ради до відповідальності
Діяльність виконавчого апарату обласної ради
Ймовірність безпосереднього впливу на процес закупівлі сувенірної, поліграфічної продукції для проведення інформаційно-промоційної кампанії, нагородження переможців в рамках реалізації обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 
2017 – 2020 роки», враховуючи зміну цінової політики
Можливість здійснення заздалегідь неправомірних дій під час підготовки в рамках бюджетної програми документів фінансового характеру та їх реалізації з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самого себе чи третіх осіб
Особиста зацікавленість та
неналежний контроль за посадовою особою органу місцевого самоврядування, відповідальної за закупівлю товарів/робіт/послуг в рамках бюджетної програми
Притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, втрата матеріальних та фінансових ресурсів
Недостатня урегульованість процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради
Неурегульованість процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради
Незнання норм антикорупційного законодавства, особиста зацікавленість, відсутність окремого документу, який би всебічно врегулював організацію та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради
Втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, судові процеси
Можливість маніпуляції малозахищеними громадянами, які потребують на отримання разової грошової допомоги, наявність домовленості з громадянами, які потребують на отримання разової грошової допомоги
Безпосередній контакт працівника виконавчого апарату з потенційним одержувачем матеріальної допомоги під час формування пакету документів, щодо отримання разової грошової допомоги
Відсутність чіткого врегулювання контакту працівника виконавчого апарату з потенційним одержувачем матеріальної допомоги під час формування пакету документів, щодо отримання разової грошової допомоги
Втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, втрата матеріальних та фінансових ресурсів
Ймовірність недоброчесних дій посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товар і послуг, можливість узгоджених дій членів тендерного комітету з учасником тендерної процедури
Отримання неправомірної вигоди членів тендерного комітету під час прийняття відповідних рішень
Особиста зацікавленість посадових осіб виконавчого апарату обласної ради
Притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, втрата репутації обласної ради
Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель
Отримання неправомірної вигоди, надання переваг окремим постачальникам товарів, робіт та послуг
Особиста зацікавленість посадових осіб виконавчого апарату обласної ради
Втрата репутації обласної ради, притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, втрата матеріальних та фінансових ресурсів
Ймовірність несвоєчасного та неповного оприлюднення інформації, розпорядником якої є обласна рада
Можливість здійснення дій без відповідного погодження в системі електронного документообігу
Незнання вимог законодавства у сфері інформації, особиста зацікавленість
Притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності
Необґрунтована відмова в реалізації права громадянина на звернення,
запит
Отримання неправомірної вигоди, надання переваг третім особам
Особиста зацікавленість, незнання вимог антикорупційного законодавства, в частині правил етичної поведінки
Притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, судові процеси
Можливість здійснення впливу на членів конкурсної комісії задля лобіювання інтересів конкретної кандидатури, що може мати наслідком отримання від неї неправомірної вигоди після проходження конкурсу на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради та управлінні майном обласної ради
Враховуючи наявність зацікавленості кожного з претендентів на заміщення вакантної посади виникає можливість отримання від них неправомірної вигоди
Відсутність механізму контролю за діями відповідальних посадових осіб виконавчого апарату обласної ради під час проведення конкурсного відбору
Притягнення посадових осіб виконавчого апарату обласної ради до відповідальності, ймовірність проведення службових розслідувань
Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним критеріям, відповідно до вимог чинного законодавства або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки
Приватний інтерес посадових осіб обласної ради щодо надання переваг певним претендентам на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради та управлінні майном обласної ради
Незнання норм антикорупційного законодавства, недотримання вимог встановлених посадовими інструкціями працівників виконавчого апарату обласної ради та управління майном обласної ради
Втрата репутації органу влади, притягнення посадових осіб обласної ради до відповідальності
Неврегульованість порядку щодо обробки повідомлень, що повідомляються особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)
Неврегульованість порядку щодо обробки повідомлень, що повідомляються особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі) може привести до неякісного розгляду таких повідомлень
Незнання норм антикорупційного законодавства, відсутність внутрішнього порядку обробки та розгляду повідомлень, що повідомляються особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)
Втрата репутації органу влади, можливі судові процеси
Неналежне виконання посадових обов’язків при здійсненні судового супроводу
Отримання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, можливість надання переваг третім особам
Недостатня кваліфікація посадової особи, яка наділена правом представляти орган влади в судах, особиста зацікавленість
Фінансові втрати органу влади, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради
Погодження на укладання тих чи інших правових договорів, де однією із сторін виступає Полтавська обласна рада
Надання погоджень та відповідне візування договорів на користь тієї чи іншої фізичної чи юридичної особи, задля отримання неправомірної вигоди
Недостатня кваліфікація посадової особи, особиста зацікавленість
Фінансові втрати органу влади, притягнення посадових осіб до відповідальності, втрата репутації обласної ради
Діяльність управління майном обласної ради
Можливість маніпуляції суб’єктами, зацікавленими в отриманні у користування майна, з метою одержання неправомірної вигоди
При зацікавленості декількох потенційних орендарів одним об’єктом існує вірогідність пропозиції від них надання неправомірної вигоди з метою визначення орендаря поза дійсними результатами конкурсу
Особиста зацікавленість, незнання антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Фінансові втрати органу влади, притягнення посадових осіб до відповідальності
Занадто великий обсяг документів, що подаються на розгляд при списанні майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад області
Заявник потребує значних витрат часу на збирання документів, в зв’язку з цим існує велика вірогідність помилок з його боку, що може породжувати корупційні правопорушення чи правопорушення, пов’язані з корупцією, на етапі перевірки документів
Особиста зацікавленість, незнання антикорупційного законодавства
Підрив авторитету органу влади
Повноваження щодо запобігання та виявлення корупції покладено на працівника органу, в якому передбачено здійснювати вказані заходи
Працівник, на якого покладено функцію з виявлення ознак корупції в органі знаходиться в залежному стані, що виключає об’єктивність прийняття рішень
Невідповідність посадових інструкцій працівника вимогам законодавства, покладення додаткових посадових обов’язків, не передбачених посадовою інструкцією
Притягнення посадових осіб до відповідальності
Покладання широкого кола обов’язків та уповноваження на прийняття рішень з визначення контрагентів у сфері закупівель за бюджетні кошти на одну особу – уповноваженого з питань публічних закупівель
Надмірне навантаження, пов’язане з покладанням додаткових обов’язків, які вимагають спеціальних знань, підвищує ймовірність вчинення помилок при прийнятті рішень. Можливість прийняття рішень щодо яких існує особиста зацікавленість
Невідповідність посадових інструкцій працівника вимогам законодавства, покладення додаткових посадових обов’язків, не передбачених посадовою інструкцією
Притягнення посадових осіб до відповідальності
Велика кількість підприємств, установ, організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад області, а також надмірна динамічність законодавства, зумовлюють завантаженість у даній сфері управлінської діяльності
Бажання прискорити процес затвердження статутів підвищує вірогідність надання пропозиції щодо отримання неправомірної вигоди
Особиста зацікавленість, недобросовісність виконання посадових обов’язків
Притягнення осіб до відповідальності, підрив авторитету органу влади, судові процеси



Заступник голови обласної 
ради, голова комісії з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Полтавської обласної ради	А.М. Ханко
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Додаток 2
до звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності Полтавської обласної ради

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків у діяльності Полтавської обласної ради та заходів щодо їх усунення

Ідентифікований корупційний ризик
Пріоритетність корупційного ризику (низька/
середня/
висока)
Заходи щодо усунення корупційного ризику
Особа (особи), відповідальна (і) за виконання заходу
Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику
Ресурси для впровадження заходів
Очікувані результати
Діяльність депутатського корпусу обласної ради
Недоброчесність депутатів обласної ради при здійсненні депутатських повноважень
Середня
Розроблення відповідних пам’яток щодо доброчесної поведінки депутатів Полтавської обласної ради, донесення їх до відома депутатів Полтавської обласної ради
Керівництво обласної ради, відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потребує
Мінімізація ймовірним проявам недоброчесності депутатів при здійсненні своїх повноважень
Вплив на депутатів обласної ради 
з метою прийняття рішень обласної ради
Середня
Проведення для депутатів Полтавської обласної ради навчального семінару на тему «Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Постійна комісія обласної ради питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО,постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради






І півріччя 2019 року
Не потребує
Зменшення (мінімізація) корупційного ризику
Можливість виникнення конфлікту інтересів під час здійснення депутатських повноважень
Середня
Проведення для депутатів Полтавської обласної ради навчального семінару на тему «Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Комплекс правил та заходів» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Постійна комісія обласної ради питань регламенту, депутатської діяльності, інформаційної сфери, зв’язків з громадськістю та дотримання прав учасників АТО, постійна комісія обласної ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій, відділ організаційного забезпечення діяльності ради виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради

І півріччя 
2019 року
Не потребує
Зменшення (мінімізація) корупційного ризику.
Дотримання антикорупційного законодавства депутатами Полтавської обласної ради 
Недоброчесність депутатів обласної ради при заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
Висока
Проведення для депутатів Полтавської обласної ради навчального семінару на тему «Подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Порядок подання повідомлення про суттєві зміни у майновому стані» та розміщення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Полтавської обласної ради
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потребує
Дотримання антикорупційного законодавства депутатами Полтавської обласної ради в частині фінансового контролю.
Мінімізація ймовірним проявам недоброчесності депутатів Полтавської обласної ради та надання недостовірних відомостей про фінансовий та майновий стан
Діяльність виконавчого апарату обласної ради
Ймовірність безпосереднього впливу на процес закупівлі сувенірної, поліграфічної продукції для проведення інформаційно-промоційної кампанії, нагородження переможців в рамках реалізації обласної програми «Бюджет участі Полтавської області на 
2017 – 2020 роки», враховуючи зміну цінової політики
Середня
Обов’язковий розгляд пропозицій на закупівлю товарів, робіт, послуг тендерним комітетом.
Порядність та професіоналізм працівників відділу інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради
Відділ інвестиційної діяльності та проектного менеджменту виконавчого апарату обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потребує
Дотримання антикорупційного законодавства, усунення корупційного ризику
Недостатня урегульованість процедури організації та проведення особистого прийому громадян, які здійснюються головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради
Низька
Розробка окремого внутрішнього документа, який би всебічно охопив порядок організаційних заходів особистих прийомів громадян 
головою обласної ради, першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради та відповідальних осіб











Відділ з питань забезпечення діяльності керівництва виконавчого апарату обласної ради




















Постійно
Не потрібно
Всебічне врегулювання процедури організації та проведення особистого прийому громадян 
першим заступником голови обласної ради, заступником голови обласної ради, відкритість та доступність під час організації та проведення
прийому громадян














Можливість маніпуляції малозахищеними громадянами, які потребують на отримання разової грошової допомоги, наявність домовленості з громадянами, які претендують на отримання разової грошової допомоги

Низька
Максимально обмежити безпосереднє спілкування працівників виконавчого апарату з претендентами на одержання матеріальної допомоги, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
Відділ фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, 
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради



ІІ півріччя 
2019 року
Не потребує
Уникнення можливості виникнення корупційного ризику







Ймовірність недоброчесних дій посадових осіб виконавчого апарату обласної ради при проведенні закупівель товар і послуг, можливість узгоджених дій членів тендерного комітету з учасником тендерної процедури

Середня
Проведення систематичного підвищення кваліфікації членів тендерного комітету, проведення навчання щодо дотримання норм антикорупційного законодавства в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, попередження кожного члена тендерного комітету за порушення законодавства щодо здійснення публічних закупівель та антикорупційного законодавства із зазначення статей нормативно- правових актів, якими така відповідальність встановлена
Голова обласної ради, відділ фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради




ІІ півріччя 
2019 року, 
2020 року
Кошти обласного бюджету
Зменшення
(мінімізація) можливості виникнення корупційного ризику. Дотримання норм антикорупційного законодавства членами тендерного комітету в частині запобігання та врегулювання конфлікту інтересів






Дискреційні повноваження щодо визначення постачальників товарів, робіт та послуг при здійсненні допорогових закупівель
Низька
Прийняття рішення про проведення всіх закупівель (незалежно від суми) виключно через систему Ргоzогго
Відділ фінансового та господарського забезпечення виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потребує
Уникнення можливості виникнення корупційного ризику
Ймовірність несвоєчасного та неповного оприлюднення інформації, розпорядником якої є обласна рада
Низька
Попередження відповідальних працівників виконавчого апарату обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства щодо оприлюднення інформації із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, розробка відповідних пам’яток
Начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради,
сектор інформатизації виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потребує
Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Необґрунтована відмова в реалізації права громадянина на звернення, запит
Низька
Попередження працівників виконавчого апарату обласної ради про персональну відповідальність за порушення законодавства «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації» із зазначенням статей нормативно-правових актів, якими така відповідальність встановлена, розробка відповідних пам’яток
Загальний відділ виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2020 року
Не потребує
Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Можливість здійснення впливу на членів конкурсної комісії задля лобіювання інтересів конкретної кандидатури, що може мати наслідком отримання від неї неправомірної вигоди після проходження конкурсу на зайняття посад у виконавчому апараті обласної ради та управлінні майном обласної ради
Середня
Встановлення додаткового контролю (у тому числі зовнішнього) за дотриманням спеціального та антикорупційного законодавства під час проведення конкурсу на зайняття посад у виконавчому апараті та керівництва управління майном обласної ради.
Розробка внутрішнього механізму повідомлення членом конкурсної комісії про конфлікт інтересів та подальших дій у зв’язку з таким конфліктом інтересів. Ознайомлення членів конкурсної комісії з таким механізмом та попередження про відповідальність у разі його порушення, шляхом розробки окремого внутрішнього документа обласної ради, або шляхом внесення відповідних змін до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад у виконавчому апараті обласної ради, затвердженого розпорядженням голови Полтавської обласної ради від 13.10.2016 № 183-к «Про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад та утворення конкурсної комісії»
Керівництво обласної ради,
загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради,
управління майном обласної ради
ІІ півріччя 
2020 року
Не потребує
Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Прийняття на посади осіб, які не відповідають встановленим кваліфікаційним критеріям, відповідно до вимог чинного законодавства або тих, які подали недостовірні відомості у зв’язку з відсутністю законодавчого обов’язку проведення спеціальної перевірки
Середня
Забезпечення проведення перевірки достовірності наданих претендентом на посаду відомостей про себе з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів (у тому числі шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення), а також його відповідності кваліфікаційним вимогам (у випадку, якщо не проводиться спеціальна перевірка), шляхом розробки загальнообов’язкових пам’яток
Керівництво обласної ради, начальники відділів виконавчого апарату обласної ради, загальний відділ виконавчого апарату обласної ради, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потребує
Зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Неврегульованість порядку щодо обробки повідомлень, що повідомляються особами, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривачі)
Середня
Розробка внутрішнього документа обласної ради щодо опрацювання повідомлень про корупцію;
проведення навчань (інформування) серед працівників виконавчого апарату обласної ради з цього питання
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції – консультант відділу юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
березень
2019 року;
жовтень 2019 року
Не потребує
Врегулювання процедури щодо обробки повідомлень про корупцію
Неналежне виконання посадових обов’язків при здійсненні судового супроводу
Середня
Посилення контролю з боку керівництва обласної ради щодо дій при здійсненні судового супроводу, підтримання документів у належному стані
Керівництво обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
Протягом
строку дії програми
Не потребує
Зменшення
(мінімізація)
корупційного ризику

Погодження на укладання тих чи інших правових договорів, де однією із сторін виступає Полтавська обласна рада
Середня
Посилення контролю з боку керівництва обласної ради
Керівництво обласної ради, відділ юридичного забезпечення виконавчого апарату обласної ради
Протягом
строку дії програми
Не потребує
Зменшення
(мінімізація)
корупційного ризику

Діяльність управління майном обласної ради
Можливість маніпуляції суб’єктами, зацікавленими в отриманні у користування майна, з метою одержання неправомірної вигоди
Середня
Максимально обмежити безпосередній контакт потенційних орендарів з членами конкурсної комісії, шляхом внесення відповідних змін до Положення
Управління майном обласної ради
І півріччя 
2019 року
Не потрібно
Максимальне зниження ймовірності надання пропозиції отримання неправомірної вигоди, 
зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Занадто великий обсяг документів, що подаються на розгляд при списанні майна з балансів суб’єктів спільної власності територіальних громад області
Низька
Додатковий контроль з боку керівництва на етапі перевірки документів
Управління майном обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потрібно
Виключення ймовірності надання пропозиції отримання неправомірної вигоди, усунення корупційного ризику
Повноваження щодо запобігання та виявлення корупції покладено на працівника органу, в якому передбачено здійснювати вказані заходи
Низька
Зменшення впливу на діяльність уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном обласної ради
Управління майном
обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потрібно
Забезпечення об’єктивності прийняття рішень в діяльності уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції в управлінні майном обласної ради, усунення корупційного ризику

Покладання широкого кола обов’язків та уповноваження на прийняття рішень з визначення контрагентів у сфері закупівель за бюджетні кошти на одну особу – уповноваженого з питань публічних закупівель

Низька
Ретельна перевірка прийнятих рішень про укладення договорів про закупівлю в контексті аргументації
Управління майном обласної ради
Протягом строку дії програми
Не потрібно
Виключення ймовірності прийняття рішень щодо яких існує особиста зацікавленість, 
зменшення
(мінімізація) корупційного ризику
Велика кількість підприємств, установ, організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад області, а також надмірна динамічність законодавства, зумовлюють завантаженість у даній сфері управлінської діяльності
Низька
Раціональний розподіл завдань між працівниками управління майном обласної ради для збалансованого їх виконання, шляхом внесення відповідних змін до посадових інструкцій працівників управління майном обласної ради
Управління майном
обласної ради
ІІ півріччя 2019 року
Не потрібно
Забезпечення швидкого розгляду матеріалів, поданих на затвердження та виключення можливості надання пропозицій щодо отримання неправомірної вигоди



Заступник голови обласної 
ради, голова комісії з оцінки 
корупційних ризиків у діяльності 
Полтавської обласної ради	А.М. Ханко


