
Додаток  
до листа Миколаївської обласної ради 
від 10.02.2020 № 184-10-05-20 
  

 
 

ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ  
про виконання антикорупційної програми Миколаївської обласної ради у 2019 році  

та реалізацію визначених у ній заходів 
 
 
№ Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі  

Строк 
виконання 

заходу  

Відповідальні 
виконавці 

Стан виконання 

Блок І . Розділ Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації у Миколаївській 
обласній раді антикорупційної програми Миколаївської обласної ради.  

Цей розділ антикорупційної програми містить заходи без зазначення строків та виконавців, ці заходи є узагальненими та знайшли своє 
відображення в детальному вигляді з виконавцями та строками в інших розділах та додатках до програми, тому з метою уникнення дублювання 

інформація щодо вказаного розділу не надається.   
Блок ІІ. "Усунення виявлених корупційних ризиків" 

Участь депутата обласної ради у прийнятті рішень в умовах конфлікту інтересів 
1.  Внесення змін до Регламенту 

Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання щодо установлення додаткових 
норм, спрямованих на врегулювання 
конфлікту інтересів.  
 
 
 

До 01.08.19 Постійна 
комісія 
обласної ради 
з питань 
законності, 
депутатської 
діяльності, 
антикорупційн
ої та 
регуляторної 
політики, 
зав'язків 
 з органами 
місцевого 
самоврядуванн
я та засобами 
масової 
інформації 

З метою виконання цього заходу Програми посадовими 
особами виконавчого апарату обласної ради підготовлено 
відповідний проєкт рішення. 
На даний час питання знаходиться на розгляді постійної 
комісії обласної ради з питань законності, депутатської 
діяльності, антикорупційної та регуляторної політики, 
зав'язків з органами місцевого самоврядування та засобами 
масової інформації. 
Рішенням комісії з підготовки антикорупційної програми від 
31.01.2019 постійній комісії обласної ради з питань 
законності, депутатської діяльності, антикорупційної та 
регуляторної політики, зав'язків з органами місцевого 
самоврядування та засобами масової інформації 
рекомендовано внести відповідний проєкт рішення на розгляд 
ради.  
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2.  Інформування депутатів обласної ради 

шляхом надання консультацій, роз'яснень, 
проведення тренінгів, навчань щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів.  
 

Постійно 
протягом 
дії 
Програми 
та/або за 
зверненням 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 
 

1. Проводилися тренінги з депутатами обласної ради на тему: 
"Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" (зокрема, 
ознайомлення із положеннями розділу 5 Закону України "Про 
запобігання корупції", Методичними рекомендаціями НАЗК 
№ 839 від 29.09.2017); 
- 14.05. – взяли участь 9 депутатів; 
- 15.05.– взяли участь 4 депутати; 
- 05.06. – взяли участь 5 депутатів; 
- 03.07. – взяли участь 5 депутатів;  
- 29.08. – взяли участь 6 депутатів; 
- 17.09. – взяли участь 5 депутатів. 
2. Надавалися консультації та роз'яснення індивідуально за 
зверненням окремих депутатів.     

3.  Попередження про персональну 
відповідальність за порушення чинного 
законодавства із зазначенням статей 
нормативно-правових актів, якими 
встановлено таку відповідальність, та 
санкцій, які вони передбачають 

Постійно 
протягом 
дії 
Програми 
та/або за 
зверненням 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

1. Забезпечувалося персональне інформування окремих 
депутатів обласної ради перед голосуванням на пленарних 
засіданнях. Депутати заявляли про конфлікт інтересів 
(зафіксовано у протоколах та стенограмах пленарних засідань 
від 05.02.2019, 16.05.2019, 13.12.2019, 24-26.12.2019) 

Ймовірний вплив на депутатів обласної ради з метою прийняття рішень обласної ради в інтересах третіх осіб 
4.  Інформування депутатів обласної ради 

шляхом надання консультацій, роз'яснень, 
проведення тренінгів, навчань щодо 
положень чинного законодавства стосовно 
повноважень депутатів під час прийняття 
рішень та стосовно кримінальної, 
адміністративної відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень та 
правопорушень, пов'язаних із корупцією. 

Постійно 
протягом 
дії 
Програми 
та/або за 
зверненням 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

Проводилися тренінги з депутатами обласної ради на теми:  
"Права та обов'язки депутатів обласної ради в раді та її 
органах" (зокрема, ознайомлення з положеннями розділу ІІІ 
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"); 
"Організація роботи органів місцевого самоврядування" 
(зокрема, ознайомлення з положеннями глави 5 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання); 
"Відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з 
корупцією правопорушень"  
(зокрема, ознайомлення із положеннями розділу 9 Закону 
України "Про запобігання корупції", глави 13-А Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, розділу 17 
Кримінального кодексу України); 
- 05.09. – взяли участь 8 депутатів; 
- 06.09.– взяли участь 10 депутатів; 
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- 09.09. – взяли участь 5 депутатів; 
- 17.09. – взяли участь 4 депутати. 

5.  Залучення представників громадськості 
(експертів, науковців) до підготовки та 
розгляду проектів окремих рішень 
обласної ради 
 

Постійно 
протягом 
дії 
Програми 
та/або за 
зверненням 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

В силу передбачених законодавством особливостей роботи 
органів місцевого самоврядування, зокрема обласних рад, 
розгляд проєктів рішень та їх затвердження, на відміну від 
багатьох органів державної влади, проходить максимально 
публічно.  
Згідно з частиною 17 статті 46 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" сесії ради проводяться гласно із 
забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім 
випадків, передбачених законодавством.  
Так, розгляд майже кожного проєкту рішення обласної ради 
здійснюється колегіальними органами – постійними 
комісіями обласної ради (8 комісій). Різні засоби масової 
інформації, окремі представники громадськості, представники 
прес-служби обласної ради присутні на усіх засіданнях 
постійних комісій, окрім поодиноких випадків. В результаті 
чого, в ході засідань постійних комісій обласної ради питання 
представлення розробником та обговорення депутатами, у 
тому числі за участю представників громадськості, проєктів 
рішень обласної ради детальнішим чином висвітлюються в 
засобах масової інформації (аудіовізуальних, друкованих,  
інтернет ЗМІ, інформаційних агентствах тощо) з метою 
доведення до широкого кола громадськості, у тому числі у 
вигляді відео та фоторепортажів, печатних статей, що 
розміщуються на веб-сайтах (включаючи офіційний веб-сайт 
Миколаївської обласної ради), у газетах тощо. 
Таким чином, представники громадськості Миколаївщини та 
інші зацікавлені особи обізнані із проєктами рішень обласної 
ради, які пропонуються до прийняття на пленарних 
засіданнях, у тому числі їх текстовими варіантами, через 
засоби масової інформації залучені до процесу їх 
обговорення, в якому особисто можуть взяти участь. 
Крім того, відносно усіх проектів рішень, які відповідно до 
чинного законодавства України обов'язково підлягають 
експертизі чи мають проходити громадські слухання (з питань 
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екології, будівництва тощо) розробниками здійснюються 
відповідні заходи. 
Також на виконання Закону України "Про доступ до 
публічної інформації" усі проекти рішень у встановлені 
строки оприлюднюються на веб-сайтах розробників таких 
проектів, веб-сайті обласної ради, а також на Єдиному 
державному веб-порталі відкритих даних. 

Можлива недоброчесність депутатів обласної ради під час здійснення повноважень 
6.  Інформування депутатів обласної ради 

шляхом надання консультацій, роз'яснень, 
проведення тренінгів, навчань щодо 
положень чинного законодавства стосовно 
реалізації депутатських повноважень та 
відносно кримінальної, адміністративної 
відповідальності за вчинення корупційних 
правопорушень та правопорушень, 
пов'язаних із корупцією 

Постійно 
протягом 
дії 
Програми 
та/або за 
зверненням 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

Проводилися тренінги з депутатами обласної ради на теми:  
"Права та обов'язки депутатів обласної ради в раді та її 
органах" (зокрема, ознайомлення з положеннями розділу ІІІ 
Закону України "Про статус депутатів місцевих рад"); 
"Організація роботи органів місцевого самоврядування" 
(зокрема, ознайомлення з положеннями глави 5 Закону 
України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламенту 
Миколаївської обласної ради сьомого скликання); 
"Відповідальність за вчинення корупційних або пов'язаних з 
корупцією правопорушень"  
(зокрема, ознайомлення із положеннями розділу 9 Закону 
України "Про запобігання корупції", глави 13-А Кодексу 
України про адміністративні правопорушення, розділу 17 
Кримінального кодексу України); 
- 05.09. – взяли участь 8 депутатів; 
- 06.09.– взяли участь 10 депутатів; 
- 09.09. – взяли участь 5 депутатів; 
- 17.09. – взяли участь 4 депутати. 

Обрання посадових осіб із числа депутатів обласної ради до органів ради без урахування кваліфікаційних вимог до кандидатів 
7.  Звернення до НАЗК стосовно ініціювання 

внесення змін до нормативно-правових 
актів, що регулюють питання обрання  
посадових осіб ради та її органів (Закон 
України "Про місцеве самоврядування в 
Україні, підзаконні акти, якими 
встановлюються кваліфікаційні вимоги до 
посадових осіб)  

До 01.04.19   Голова 
обласної ради, 
виконавчий 
апарат обласної 
ради 

Повідомлення про виявлені зовнішні корупційні ризики 
надіслано до НАЗК з листом від 08.02.2019 № 143-08/05-19 
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Ризик прийняття актів ради та її органів із порушенням процедури їх розгляду 
8.  Внесення змін до Регламенту 

Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання щодо деталізації норм, 
спрямованих на регулювання процедури 
прийняття рішень обласної ради. 

До 01.10.19  
 

Постійна 
комісія 
обласної ради з 
питань 
законності, 
депутатської 
діяльності, 
антикорупційн
ої та 
регуляторної 
політики, 
зав'язків з 
органами 
місцевого 
самоврядуванн
я та засобами 
масової 
інформації 

З метою виконання цього заходу Програми посадовими 
особами виконавчого апарату обласної ради підготовлено 
відповідний проєкт рішення. 
На даний час питання знаходиться на розгляді постійної 
комісії обласної ради з питань законності, депутатської 
діяльності, антикорупційної та регуляторної політики, 
зав'язків з органами місцевого самоврядування та засобами 
масової інформації. 
Рішенням комісії з підготовки антикорупційної програми від 
31.01.2019 постійній комісії обласної ради з питань 
законності, депутатської діяльності, антикорупційної та 
регуляторної політики, зав'язків з органами місцевого 
самоврядування та засобами масової інформації 
рекомендовано внести відповідний проєкт рішення на розгляд 
ради.  

9.  Звернення до НАЗК стосовно внесення 
змін до нормативно-правових актів, що 
регулюють питання прийняття актів 
органами місцевого самоврядування 
(Закон України "Про місцеве 
самоврядування в Україні), запровадження 
інституту адміністративної 
відповідальності за порушення процедури 
прийняття актів органів місцевого 
самоврядування 

До 01 
квітня 2019 

Голова 
обласної ради  

Повідомлення про виявлені зовнішні корупційні ризики 
надіслано до НАЗК з листом від 08.02.2019 № 143-08/05-19 

Недостатня урегульованість процедури укладання господарських договорів 
10.  Розробка та затвердження локального 

нормативного акта, який регулюватиме 
питання договірної роботи в обласній раді 

До 01 
червня  
2019 року 

Голова 
обласної ради, 
юридичний 
відділ 
виконавчого 

Розпорядженням голови обласної ради від 27.05.2019 року             
№ 78-р затверджено Положення про порядок ведення 
договірної роботи у виконавчому апараті Миколаївської 
обласної ради. Це Положення розроблене відповідно до 
Цивільного, Господарського кодексів України, інших 



6 
 

апарату 
обласної ради 

нормативно-правових актів і визначає порядок підготовки 
проєктів договорів, їх укладання, реєстрації, виконання, 
контролю за їх виконанням, зберігання і ведення реєстру 
договорів у виконавчому апараті Миколаївської обласної 
ради. Положення є обов'язковим для виконання посадовими 
особами виконавчого апарату обласної ради, які беруть участь 
у веденні договірної роботи.   

Дискреційні повноваження щодо здійснення преміювання працівників 
11.  Внесення змін до локального 

нормативного акта, який регулюватиме 
питання преміювання працівників 

До 01 
червня 
2019 року 

Голова 
обласної ради, 
відділ 
фінансово-
господарського 
забезпечення 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

Відділом фінансово-господарського забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради підготовлено проєкт 
розпорядження голови обласної ради "Про затвердження 
Положення про преміювання працівників виконавчого 
апарату Миколаївської обласної ради" (службова записка від 
12.06.2019). 
Документ знаходиться на розгляді голови обласної ради. 

Можлива недоброчесність посадових осіб – членів конкурсної комісії під час прийняття на службу до органів місцевого самоврядування 
12.  Запровадження процедури додаткового 

контролю за дотриманням спеціального та 
антикорупційного законодавства під час 
проведення процедури конкурсу на 
зайняття посад (моніторинг з боку 
уповноваженої особи з питань запобігання 
та виявлення корупції, максимальне 
висвітлення етапів конкурсу на 
офіційному веб-сайті Миколаївської 
обласної ради) тощо  

До  
01 вересня  
2019 року 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції, 
загальний 
відділ 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

Протягом 2019 року конкурси на зайняття вакантних посад не 
проводилися тому моніторинг та висвітлення інформації не 
здійснювалося.  

Ймовірність неякісної організації роботи із запобігання та виявлення корупції в обласній раді 
13.  Введення до структури виконавчого 

апарату обласної ради структурного 
підрозділу (посадової особи) з питань 
запобігання та виявлення корупції. 

До 01 
травня  
2019 року 

Голова 
обласної ради 
 

З метою виконання цього заходу програми посадовими 
особами виконавчого апарату обласної ради внесно 
пропозиції стосовно введення до структури виконавчого 
апарату обласної ради структурного підрозділу з питань 
запобігання та виявлення корупції (службова записка від 
17.04.2019). 
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На підставі розпорядження голови обласної ради від 
06.11.2019 № 233-р "Про скликання двадцять дев'ятої 
позачергової сесії обласної ради сьомого скликання" на 
розгляд ради було внесено питання "Про затвердження 
структури виконавчого апарату миколаївської обласної ради", 
яким передбачалося введення до структури виконавчого 
апарату сектору  з питань запобігання та виявлення корупції у 
кількості 2-х штатних одиниць.   
Однак, депутати обласної ради не прийняли вказане рішення. 
Пізніше, на підставі розпорядження голови обласної ради від 
14.11.2019 № 241-р "Про скликання тридцятої позачергової 
сесії обласної ради сьомого скликання", на розгляд ради було 
повторно внесено питання "Про затвердження структури 
виконавчого апарату миколаївської обласної ради". Однак, 
депутати обласної ради не прийняли вказане рішення. 

14.  Розробка та затвердження локальних 
відповідних нормативних актів, які 
регулюватимуть діяльність у цьому 
напрямі 

До 01 
травня  
2019 року 

Голова 
обласної ради 

Проєкти відповідних нормативних актів підготовлені та 
будуть затверджені після введення до структури виконавчого 
апарату відповідного підрозділу. 

Неврегульованість процедури опрацювання повідомлень осіб,  
які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції 

15.  Розробка та затвердження локального 
нормативного акта, який регулюватиме 
процедуру роботи з повідомленнями 
викривачів 

До 01 
червня 
2019 року 

Юридичний 
відділ, 
уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

Розпорядженням голови обласної ради від 06 травня 2019 
року № 61-р затверджено Порядок організації  
роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними 
викривачами до Миколаївської обласної ради.   
 
Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію, 
внесеними викривачами до Миколаївської обласної ради,  
підготовлено з метою належної організації роботи з 
повідомленнями про порушення вимог Закону України "Про 
запобігання корупції" (далі – Закон) та передбачає механізм, 
яким користуватиметься особа, що має намір повідомити 
інформацію про факти корупції та про інструменти захисту 
викривачів,  чия інформація  про суспільно небезпечне діяння 
може стати основою для  подальших викриттів та 
розслідувань відповідними антикорупційними органами. 
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Ймовірність недоброчесних дій посадових осіб виконавчого апарату під час здійснення допорогових закупівель  
за кошти обласного бюджету 

16.  Внесення змін до локальних нормативних 
актів, що регулюють процедуру здійснення 
допорогових закупівель, забезпечення 
єдиного підходу до проведення таких 
закупівель 

До 01 
липня  
2019 року 

Голова 
обласної ради, 
відділ 
фінансово-
господарського 
забезпечення 
виконавчого 
апарату  

Розпорядженням голови обласної ради від 16 червня 2019 
року № 73-р внесено зміни до Порядку здійснення 
допорогових закупівель товарів, робіт і послуг 
Миколаївською обласною радою.   
 
 

Ймовірність конфлікту інтересів у депутатів як суб'єктів призначення керівників об'єктів комунальної власності 
17.  Внесення змін до Положення про порядок 

призначення на посаду та звільнення з 
посади керівників об'єктів, що належать до 
спільної власності територіальних громад 
області. 

До 01 
жовтня 
 2019 року 

Постійна 
комісія 
обласної ради з 
питань 
законності, 
депутатської 
діяльності, 
антикорупційн
ої та 
регуляторної 
політики, 
зв'язків з 
органами 
місцевого 
самоврядуванн
я та засобами 
масової 
інформації 
 
 

Відповідно до рішення Миколаївської обласної ради від 16 
травня 2019 року № 23 "Про скасування рішення обласної 
ради від 26 жовтня 2000 року № 16 "Про управління майном 
спільної власності територіальних громад Миколаївської 
області" змінено концепцію щодо управління 
підприємствами, установами, організаціями комунальної 
власності, яка діяла останні 19 років та виконувалася 
облдержадміністрацією в якості делегованих повноважень, у 
тому числі стосовно окремих питань щодо призначення 
керівників, укладання із ними контрактів, покладання 
обов'язків тощо. Питання узгодження відповідних процесів 
досі триває. У зв'язку з цим, проєкт нового Положення про 
порядок призначення на посаду та звільнення з посади 
керівників об'єктів, що належать до спільної власності 
територіальних громад області, потребує додаткових 
узгоджень з іншими проектами нормативних актів тощо.   
Рішенням комісії з підготовки антикорупційної програми від 
31.01.2019 постійній комісії обласної ради з питань 
законності, депутатської діяльності, антикорупційної та 
регуляторної політики, зав'язків з органами місцевого 
самоврядування та засобами масової інформації 
рекомендовано внести відповідні зміни до антикорупційної 
програми щодо продовження строків виконання цього заходу. 
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18.  Інформування депутатів обласної ради 

шляхом надання консультацій, роз'яснень, 
проведення тренінгів, інших заходів щодо 
запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів 

Постійно 
протягом 
дії 
Програми 
та/або за 
зверненням  
 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

1. Проводилися тренінги з депутатами обласної ради на тему: 
"Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" (зокрема, 
ознайомлення із положеннями розділу 5 Закону України "Про 
запобігання корупції", Методичними рекомендаціями НАЗК 
№ 839 від 29.09.2017): 14.05. – взяли участь 9 депутатів; 
- 15.05.– взяли участь 4 депутати; 
- 05.06. – взяли участь 5 депутатів; 
- 03.07. – взяли участь 5 депутатів;  
- 29.08. – взяли участь 6 депутатів; 
- 17.09. – взяли участь 5 депутатів. 
2. Надавалися консультації та роз'яснення індивідуально за 
зверненням окремих депутатів.     

Ймовірність конфлікту інтересів у депутатів у процесі вирішення питань використання бюджетних коштів 
19.  Інформування депутатів обласної ради 

шляхом надання консультацій, роз'яснень, 
інших заходів щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів. 

Постійно 
протягом 
дії 
Програми 
та/або за 
зверненням 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

1. Проводилися тренінги з депутатами обласної ради на тему: 
"Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" (зокрема, 
ознайомлення із положеннями розділу 5 Закону України "Про 
запобігання корупції", Методичними рекомендаціями НАЗК 
№ 839 від 29.09.2017); 
- 14.05. – взяли участь 9 депутатів; 
- 15.05.– взяли участь 4 депутати; 
- 05.06. – взяли участь 5 депутатів; 
- 03.07. – взяли участь 5 депутатів;  
- 29.08. – взяли участь 6 депутатів; 
- 17.09. – взяли участь 5 депутатів. 
2. Надавалися консультації та роз'яснення індивідуально за 
зверненням окремих депутатів.     

20.  Попередження про відповідальність за 
порушення у сфері використання 
бюджетних коштів. 
 

Постійно 
протягом 
дії 
Програми 
та/або за 
зверненням 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

1. Забезпечувалося персональне інформування окремих 
депутатів обласної ради перед голосуванням на пленарних 
засіданнях. Депутати заявляли про конфлікт інтересів 
(зафіксовано у протоколах та стенограмах пленарних засідань 
від 05.02.2019, 16.05.2019, 13.12.2019, 24-26.12.2019) 

21.  Розробка внутрішнього механізму 
повідомлення депутатом обласної ради про 
конфлікт інтересів та подальших дій у 

Постійно 
протягом 
дії 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 

Під час проведення офіційних заходів у Миколаївській 
обласній раді (пленарні засідання, засідання постійних 
комісій, президії, інші заходи), зокрема, в ході підготовки 
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зв'язку з цим. 
 

Програми 
та/або за 
зверненням 

виявлення 
корупції 

засідань, оформлення проєктів документів, які розглядаються 
та/або приймаються обласною радою, її органами та 
посадовими особами – керуючим справами виконавчого 
апарату обласної ради та начальником загального відділу 
виконавчого апарату обласної ради, які є уповноваженими 
особами з питань запобігання та виявлення корупції у 
виконавчому апараті обласної ради, аналізується можливість 
виникнення конфлікту інтересів у депутатів обласної ради, які 
беруть участь у відповідних заходах. У випадку з'ясування 
обставин, за яких у депутата можливий конфлікт інтересів, 
йому повідомляється про це та надаються рекомендації щодо 
подальших дій.  

Ймовірність конфлікту інтересів у депутатів під час входження до складу відповідних органів ради, які розглядають питання діяльності 
або здійснюють перевірки підприємств, установ, організацій, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст 

області 
22.  Інформування депутатів обласної ради 

шляхом надання консультацій, роз'яснень, 
інших заходів щодо запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів. 

Постійно 
протягом 
дії 
Програми 
та/або за 
зверненням   

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

1. Проводилися тренінги з депутатами обласної ради на тему: 
"Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів" (зокрема, 
ознайомлення із положеннями розділу 5 Закону України "Про 
запобігання корупції", Методичними рекомендаціями НАЗК 
№ 839 від 29.09.2017); 
- 14.05. – взяли участь 9 депутатів; 
- 15.05.– взяли участь 4 депутати; 
- 05.06. – взяли участь 5 депутатів; 
- 03.07. – взяли участь 5 депутатів;  
- 29.08. – взяли участь 6 депутатів; 
- 17.09. – взяли участь 5 депутатів. 
2. Надавалися консультації та роз'яснення індивідуально за 
зверненням окремих депутатів.     

Блок ІІІ. Навчання та заходи з поширення інформації 
щодо програм антикорупційного спрямування 

23.  Проведення навчань (тренінгів) з 
працівниками виконавчого апарату 
обласної ради, депутатами обласної ради 
на тему декларування. 
 

Лютий-
березень 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції, 

1. Проводилися тренінги з депутатами обласної ради на тему: 
"Декларування" (зокрема, зміни у майновому стані тощо) 
- 21.02. – взяли участь 3 депутатів; 
- 01.03.– взяли участь 3 депутати; 
- 22.03. – взяли участь 5 депутатів. 
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керуючий 
справами 
виконавчого 
апарату 
обласної ради, 
юридичний 
відділ 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

2. Проводилися навчання з працівниками виконавчого апарату 
обласної ради на тему "Декларування": 
12.02.2019 – взяли участь 22 працівника; 
12.03.2019 – взяли участь 32 працівника; 
14.05.2019 – взяли участь 19 працівників. 

24.  Проведення навчань (тренінгів) з 
працівниками виконавчого апарату 
обласної ради, депутатами обласної ради 
на тему запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів 

Травень-
червень 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

1. Проводилися тренінги з депутатами обласної ради на тему: 
"Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів"  
- 14.05. – взяли участь 9 депутатів; 
- 15.05.– взяли участь 4 депутати; 
- 05.06. – взяли участь 5 депутатів; 
- 03.07. – взяли участь 5 депутатів;  
- 29.08. – взяли участь 6 депутатів; 
- 17.09. – взяли участь 5 депутатів. 
2. Проводилися навчання з працівниками виконавчого апарату 
обласної ради на тему: "Запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів": 
13.08.2019 -взяли участь 29 працівників 

25.  Проведення навчань (тренінгів) з 
працівниками виконавчого апарату 
обласної ради, депутатами обласної ради 
на тему заборони та обмеження 
встановлені Законом України "Про 
запобігання корупції" 

Травень-
червень 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

1. Проводилися тренінги з депутатами обласної ради на тему: 
"Заборони та обмеження, встановлені Законом України "Про 
запобігання корупції": 
05.06. – взяли участь 5 депутатів; 
19.06. – взяли участь 6 депутатів;  
26.06. – взяли участь 5 депутатів. 
2. Проводилися навчання з працівниками виконавчого апарату 
обласної ради на тему "Заборони та обмеження встановлені 
Законом України "Про запобігання корупції":  
10.12.2019 – взяли участь 27 працівників. 

26.  Проведення навчань (тренінгів) з 
працівниками виконавчого апарату 
обласної ради, депутатами обласної ради 
на тему нове в антикорупційному 

Грудень-
січень 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 

1. Проводилися наради (тренінги) з депутатами обласної ради 
на тему: "Нове в антикорупційному законодавстві" (зокрема, 
щодо обговорення положень Закону України "Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо 
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законодавстві, актуальних питань протидії 
із запобігання корупції 

корупції, 
юридичний 
відділ 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

забезпечення ефективності інституційного механізму 
запобігання корупції"): 
05.12. – взяли участь 4 депутатів; 
06.12. – взяли участь 3 депутатів;  
18.12. – взяли участь 4 депутатів. 
2. Проводилися навчання з працівниками виконавчого апарату 
обласної ради на тему "Нове в антикорупційному 
законодавстві"(зокрема, щодо обговорення положень Закону 
України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо забезпечення ефективності інституційного 
механізму запобігання корупції"): 
18.10.2019 – взяли участь 30 працівників. 

27.  Підвищення кваліфікації та/або навчання 
уповноваженої особи з питань запобігання 
та виявлення корупції, відповідальних 
працівників виконавчого апарату обласної 
ради 

Протягом 
року 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції, 
працівники 
виконавчого 
апарату 
обласної ради 

Керуючий справами виконавчого апарату обласної ради, 
уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті обласної ради Тетяна 
Лабарткава та  начальник загального відділу виконавчого 
апарату обласної ради, уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції у виконавчому апараті 
обласної ради Олена Сєдова 30 жовтня 2019 року пройшли 
підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою 
програмою "Запобігання та виявлення корупції – практика 
застосування" в обсязі 6 годин/0,2 кредиту ЄКТС (Українська 
школа урядування), про що отримали відповідні сертифікати.  

28.  Проведення вступного інструктажу з 
питань запобігання і протидії корупції, 
основ антикорупційного законодавства для 
новопризначених працівників 

Протягом 
2-х тижнів 
з дати 
призначенн
я посадової 
особи 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

При прийнятті на роботу працівників виконавчого апарату 
Миколаївської обласної ради вони попереджаються про 
спеціальні обмеження, встановлені для посадових осіб 
місцевого самоврядування законодавчими актами України, 
пов'язані з прийняттям на службу та її проходженням під 
особистий підпис.   

29.  Здійснення заходів з поширення 
інформації щодо Антикорупційної 
програми Миколаївської обласної ради, 
моніторингу антикорупційних заходів, 
подій, іншої інформації антикорупційного 
спрямування забезпечується шляхом 
запровадження та постійного наповнення 

Запровадж
ення 
сторінки до 
01.05.2019 
року. 
Наповненн
я сторінки 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

У 2018 році було оновлено офіційний веб-сайт Миколаївської 
обласної ради. У тому числі запроваджено оновлений розділ 
"ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ". 
Необхідна інформація щодо запобігання корупції, 
антикорупційної програми, заходів, декларування, 
нормативної бази тощо доступна для ознайомлення. Також 
окрема інформація публікується в інших розділах сайту 
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відповідної сторінки (вкладки) у розділі 
"Запобігання корупції" на офіційному веб-
сайті Миколаївської обласної ради 

– постійно (оголошення, новини тощо).  

30.  Блок ІV. Інші заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним із корупцією правопорушенням 
31.  Моніторинг проєктів рішень обласної ради 

на предмет наявності чи відсутності 
корупціогенних факторів, зокрема, з 
питань:  

утворення, реорганізації, ліквідації 
юридичних осіб (підприємств, установ, 
організацій) та затвердження їх статутів 
(положень) тощо; 

відчуження майна спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області (приватизація, 
передача, обмін) тощо;  

призначення на посаду та звільнення з 
посади керівників підприємств, установ, 
організацій, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області. 

Протягом 
року 

Уповноважена 
особа з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 

Керуючим справами виконавчого апарату обласної ради, 
уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення 
корупції у виконавчому апараті обласної ради Тетяною 
Лабарткавою протягом 2019 року в ході роботи над проєктами 
рішень обласної ради здійснюється їх моніторинг на предмет 
наявності чи відсутності корупціогенних факторів. 


