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npo BHKOHaHHH 3aXO)J.iB UJ.O)J,O Jano6irau H Ta D OTH)J.ii KOpynuJi y 

BHKouasqoMy anapaTi MuKoJiaiscJ> 

ua 2018 piK 

Ha BMKOHaHH51 3aKoHy YKpa'iHH «llpo 3ano6iraHH51 Kopyn~iY», 6epy[m ,n;o 
yBarH TiocTaHoBy Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa'iHH Bi,n; 04 BepecH51 2013 poKy ]\[Q 706 

«f1tiTaHH51 3ano6iraHH51 Ta BH51BJieHH51 Kopyn~ii'», 3 MeTOlO peani3a~i'i ,n;ep)KaBHOI 

TIOJiiTMKH y ccpepi 6opOTb6H 3 Kopyn~i€10, CTBOpeHH51 ,n;i€BOI CHCTeMH 3ano6iraHH51 

np051BaM Kopyn~iY y BHKOHaBqOMY anapaTi MHKOJiaiBCbKOl o6naCHOI pa,n;H 

p03TIOp51,l1;)KeHH51M rOJIOBH o6naCHOI pa,n;H Bi)J; 29 rpy,n;H51 2017 poKy ]\[Q 305-p 

3aTBep,n;)KeHO 3aXO)J;H 1I(O)J;O 3ano6iraHH51 Ta npOTH)J;ii' Kopyn~i'i y BHKOHaBqoMy 

anapaTi MHKonai'BCbKO'i o6nacHo'i pa,n;H Ha 2018 piK. 
TipoT51rOM 3BiTHoro nepio,n;y noca,n;oBHMH oco6aMH BMKOHaBqoro anapaTy 

MHKOJiaiBChKOI o6JiaCHOI pa,n;H y Me)KaX KOMTieTeH~ll B)KHBaJIHC51 3aXO)J;H, 

CTip5IMOBaHi Ha 6e3yMOBHe Ta qiTKe BHKOHaHH51 HOpM aHTHKOpyn~iHHOrO 

3aKOHO)J;aBCTBa. 

Y npO)J;OB)K 2018 poKy 3 MeTOIO He,n;ony1I(eHH51 ( 3ano6iraHH51) BHHMKHeHH5I 

Kopyn~mHMX pH3MKiB 3 6oKy HaqanbHMKiB CTPYKTYPHHX ni,n;po3,n;IJIIB 
BMKOHaBqoro anapary 06JiaCHOl pa,n;H 3)J;iHCHIOBaBC51 CHCTeMaTMqHMH, Bce6iqHMH, 

06' €KTHBHHH KOHTpOJib IIIJI51XOM nepeBipKH po60TH ni,n;JierJIHX lM npa~iBHMKiB. 

KepiBHM~TBOM o6nacHo'i pa,n;H 3,n;iHcHIOBaBC51 nocTiHHHH, Bce6iqHHH . . . . .. 
KOHTpOJib )J;l51JibHOCTl HaqaJibHMKIB CTpyKTypHMX TII,l1;p03)J;IJI1B BHKOHaBqoro 

anapaTy o6JiaCHOl pa,n;H 3 MeTOIO TIOTiepe,n;)KeHH51 CKO€HH51 )J;i51Hb, 51Kl MlCT5ITb 

03HaKM Kopyn~iHHHX npaBonopyiiieHb. 

Ynpo,n;oB)K 3BiTHoro nepio,n;y ynoBHOBa)KeHHMH oco6aMH 3 TIHTaHh 

3ano6iraHH51 Ta npOTH)J;ii' KOpyn~ii' y BHKOHaBqoMy anapaTi MMKOJiai'BchKOi' 

o6nacHoi' pa,n;H Ce,n;oBOIO 0., Jia6apTKaBoro T. cniJihHo 3 HaqanhHHKOM 

IOpH,n;HqHoro Bi,n;,n;iny EenoKypoBHM C. opraHi3oByBanHC51 Ta npoBO)J;HJIHC5I 

HaBqaHH51 3 npa~iBHHKaMH BHKOHaBqoro anapaTy 06JiaCHOI pa,n;H 3 TIHTaHh 

aHTMKopyn~iHHOrO 3aKOHO)J;aBCTBa, y TOMY qHCJii 3 TIHTaHb )J;OTpHMaHH51 BHMOr 

cpiHaHcoBoro KOHTponro; BCTaHOBJieHHx 3aKOHOM YKpai'HH «I1po 3ano6iraHH51 

Kopyn~i'i» BHMOr, 3a6opOH Ta 06Me)KeHh; 3 TIHTaHb nonepe,l1;)KeHH51 KOHcpJiiKTY . . 
IHTepecm Torn;o. 

3 MeTOlO He,n;onyrn;eHH51 nopyiiieHH51 HOpM aHTHKOpyn~iHHOrO 

3aKOHO)J;aBCTBa, 30KpeMa )J;OTpHMaHH5I BHMOr cpiHaHCOBOrO KOHTpOJIIO, TIILJ, qac 
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проведення засідань постійних комісій обласної ради проводились навчання 

депутатів Миколаївської обласної ради.  

В порядку інформування та з метою недопущення порушень 

антикорупційного законодавства на навчаннях, зокрема, акцентувалась увага 

на необхідності надавати інформацію про суттєві зміни у майновому стані та 

про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента в порядку, 

визначеному рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 10.06.2016 № 3 «Про функціонування Єдиного державного 

реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування». 

Під час проведення пленарних засідань обласної ради, засідань 

постійних комісії обласної ради відповідальними особами виконавчого 

апарату обласної ради здійснювався контроль за дотриманням вимог 

законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів з боку депутатів 

обласної ради сьомого скликання.  

З початку деклараційної кампанії 2018 року двічі було письмово 

проінформовано усіх депутатів Миколаївської обласної ради щодо 

необхідності заповнення відповідних декларацій осіб уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування.  

Уповноваженими особами з питань запобігання та протидії корупції у 

виконавчому апараті Миколаївської обласної ради надавались 

консультативна допомога особам, які звертались з питань заповнення 

електронних декларацій. 

Після спливу строку, встановленого для подачі електронних декларацій 

відповідальною особою виконавчого апарату обласної ради за перевірку 

фактів подання електронних декларацій суб’єктами декларування у строки та 

в порядку, визначені рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 06.09.2016 № 19 «Про затвердження Порядку перевірки факту 

подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з 

питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного 

подання таких декларацій» (далі-Порядок), проводився моніторинг фактів 

подання щорічних електронних декларацій суб’єктами декларування 

виконавчого апарату обласної ради та депутатів сьомого скликання 

Миколаївської обласної ради.  

Незважаючи на проведення відповідної роз’яснювальної роботи, після 

відповідного моніторингу було встановлено факти неподання чи 

несвоєчасного подання декларацій вищезазначеними суб’єктами 

декларування, про що повідомлено НАЗК відповідно до чинного 

законодавства.  
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Означені факти депутати обласної ради та відповідні працівники 

виконавчого апарату пояснювали зміною адреси електронної пошти та 

відповідними технічними проблемами.   

Протягом звітного періоду забезпечувалася робота стосовно 

ознайомлення під особистий підпис осіб, претендентів на посаду до 

виконавчого апарату обласної ради,  із заборонами та обмеженнями щодо 

використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності, одержання подарунків (пожертв), роботи близьких осіб, а 

також про своєчасне врегулювання конфлікту інтересів тощо.   

Відповідальною особою Сєдовою О. здійснювалася перевірка  факту 

подання декларацій особами, що претендували на зайняття вакантних посад у 

виконавчому апараті обласної ради. Ведеться облік осіб (депутатів обласної 

ради, працівників виконавчого апарату обласної ради), які притягувались до 

відповідальності за скоєння правопорушення, пов’язаного з корупцією. 

За звітний період посадові особи виконавчого апарату обласної ради, 

які припиняли роботу у виконавчому апараті обласної ради попереджались 

про необхідність подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, на момент звільнення за 

неохоплений раніше поданими деклараціями період та за 2017 рік у 

визначеному законодавством порядку.  

 

Відповідальними особами виконавчого апарату обласної ради було 

вжито організаційних та практичних заходів щодо виконання статті 45 

Закону України «Про запобігання корупції», у результаті чого посадовими 

особами місцевого самоврядування виконавчого апарату обласної ради, в 

тому числі і тими особами, які припинили виконання функції держави або 

місцевого самоврядування, своєчасно подано декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2017 рік. 

 

Протягом звітного року на офіційному сайті Миколаївської обласної 

ради  у рубриці «Запобігання корупції» оприлюднювалася інформація щодо 

запобігання корупції, в тому числі поповнювалися та систематично 

оновлювалися антикорупційні матеріали рубрики.  

Також на сайті забезпечується оприлюднення інформації, визначеною 

Законом України «Про доступ до публічної інформації». 

 

З метою налагодження зворотного зв’язку із громадськістю про 

можливі корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення на офіційному 

веб-сайті Миколаївської обласної ради запроваджено спеціальний розділ 

«Повідомити про корупцію» за допомогою якого можна надіслати 

електронне повідомлення про виявленні правопорушення.  
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Завдяки цьому ресурсу у 2018 році до обласної ради надійшло 8 

повідомлень про можливі корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення, які у найкоротший строк були надіслані на адресу 

відповідних уповноважених органів.  

  

На довідковому стенді Миколаївської обласної ради розміщується та 

протягом року поновлюється інформація стосовно організації роботи із 

повідомлення про корупцію, внесену викривачами, стосовно термінів подачі 

щорічних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави та 

місцевого самоврядування за попередній рік, інші матеріали щодо реалізації 

державної антикорупційної політики. 

 

З метою дотримання прав громадян на доступ до публічної інформації 

Миколаївською обласною радою реалізовано заходи, передбачені Законом 

України «Про доступ до публічної інформації», зокрема, уповноважено 

відповідні структурні підрозділи для забезпечення доступу запитувачів до 

інформації, визначено та обладнано спеціальні місця для цього, прийнято 

локальні нормативні акти з питань організації доступу до публічної 

інформації, ведеться облік документації обласної ради, у тому числі запитів 

на інформацію, здійснюється оприлюднення інформації у встановленому 

законом порядку тощо.   

 

Юридичним відділом виконавчого апарату обласної ради 

забезпечувалось проведення правової експертизи проектів нормативно-

правових актів, що створювались у виконавчому апараті обласної ради, 

виносились на розгляд пленарних засідань ради. 

 

У вересні 2018 року в місті Одеса Національним агентством з питань 

запобігання корупції проведено навчання з питань «Правові аспекти 

організації роботи із запобігання корупції» та «Електронне декларування», у 

якому з метою підвищення кваліфікації взяли участі працівники виконавчого 

апарату обласної ради Лабарткава Т., керуючий справами виконавчого 

апарату обласної ради, Бєлокуров С., начальник юридичного відділу 

виконавчого апарату обласної ради, Сєдова О., начальник загального відділу 

виконавчого апарату обласної ради. Виконавчим апаратом обласної ради 

було проведено організацію направлення на вищезазначений захід 

представників органів місцевого самоврядування області, депутатів місцевих 

рад.  

Лабарткава Т. пройшла підвищення кваліфікації за програмою 

тематичного короткострокового семінару на тему «Законодавство України 

щодо запобігання та протидії корупції: практичні аспекти модернізації 

служби в органах місцевого самоврядування».  
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Також працівники виконавчого апарату обласної ради брали участь в  

онлайн-курсах на платформі Prometheus «Конфлікт інтересів: треба знати!», 

«Боротьба з корупцією», «Як подати е-декларацію». 

         З метою підготовки Антикорупційної програми Миколаївської обласної 

ради та проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної ради 

Миколаївською обласною радою було прийняте рішення від 27 липня 2017 

року № 17 "Про організацію підготовки Антикорупційної програми 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання". Згідно з цим рішенням 

було створено комісію з підготовки Антикорупційної програми 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання (далі – Комісія), якій 

доручено проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Миколаївської 

обласної ради. 

 

П'ятого липня 2018 року на двадцять першій позачерговій сесії 

обласної ради було прийнято рішення "Про проведення оцінки корупційних 

ризиків у діяльності Миколаївської обласної ради". 

У зв'язку зі звільненням з посад у виконавчому апараті обласної ради 

голови та секретаря комісії, а також з метою залучення до її роботи 

представників громадськості Миколаївською обласною радою 21 грудня 

2018 року прийнято рішення "Про внесення змін до рішення обласної ради 

від 27 липня 2017 № 17 "Про організацію підготовки Антикорупційної 

програми Миколаївської обласної ради сьомого скликання", згідно з яким 

оновлено склад вищезазначеної комісії та затверджено Положення про неї. 

Для найбільш оптимального оцінювання корупційних ризиків до 

складу Комісії залучено працівників відділів виконавчого апарату обласної 

ради, депутатів обласної ради та представників громадськості. 

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, комісією 

ідентифіковано корупційні ризики в діяльності обласної ради, здійснено їх 

опис, визначено чинники та проведено їх оцінку. 

В результаті проведеної роботи було виявлено, ідентифіковано та 

оцінено 18 корупційних ризиків у діяльності обласної ради. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Миколаївської обласної ради підготовлено опис ідентифікованих 

корупційних ризиків у діяльності обласної ради, чинники корупційних 

ризиків та можливі наслідки корупційних правопорушень чи правопорушень, 

пов’язаних із корупцією, та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення) 

рівня виявлених корупційних ризиків. Членами Комісії організовано 

підготовку проекту Антикорупційної програми Миколаївської обласної ради. 

 

У звітному періоді під час закупівель товарів, робіт та послуг 

тендерним комітетом Миколаївської обласної ради в повній мірі забезпечено 

доступ до інформації про використання обласною радою публічних коштів 
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)J.ep:a<aBHoro 6IO)J.)I(eTy Ha yMoBax Ta B nop5I.ll.Ky, BH3HaqeHHX 3aKoHaMH YKpaYm-I 
«I1po ny6niqHi 3aKyniBJii» Ta «I1po Bi)J.KpHTiCTh BHKOpHCTaHH51 ny6niqHHX 
KOIIITIB». 

3a6e3neqyBaJIOCh ni)J.BHII(eHH51 KBaJiiQJiKa.o;i"i qJieHiB TeH)J,epHOrO KOMiTeTy 
ot?naCHO"i pa)J.H 3 MeTOIO Tii)J.BHil(eHH51 e<}_leKTHBHOCTi BHKOpHCTaHH51 6IO)J,)I(eTHHX 
KOIIITiB, 30KpeMa, TpyiiiJI5IKOBa H., 3aCTYTIHHK HaqanhHHKa <}liHaHCOBO
rocno)J.apcbKOro Bi)J.)J.iny BHKOHaBqoro anapaTy o6nacHoY pa.ll.H, B35IJia yqacTh y 
CeMiHapi Il(O)J,O npOTH)J.i"i 3aKyniBeJihHHM pH3HKaM. 

I1pOT5IrOM 2018 poKy )J.i5IJihHiCTh BHKOHaBqoro anapaTy MHKOJia"iBChKO"i 
o6JiaCHO"i pa)J.H 6yna CTip5IMOBaHa Ha ecpeKTHBHY Ta 6e3yMOBHY peani3ai..J;iiO HOpM 
3aKoHy YKpaYHH «I1po 3ano6iraHH51 Kopynu;iY» Ta noB'513aHHX i3 U:HM 3aKOHOM . . 
Til)J,3aKOHHHX HOpMaTHBHO-npaBOBHX aKTIB. 

KepyiOqHi1 cnpaBaMH BHKOHaBqoro anapaTy 
MHKonai"BChKOi" o6nacHoi" pa)J.H, ynoBHOBa)l(eHa 
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