
Додаток  2 
 
 

Узагальнена інформація про реалізовані у 2020 році заходи щодо запобігання та протидії корупції 
  

№ 
Найменування заходів, 

зазначеного у антикорупційній 
програмі 

Строки виконання 
заходу Відповідальні за виконання Стан виконання 

1 
Розробка порядку обробки 

повідомлень про корупцію, які 
надходять до обласної ради 

Протягом року 

Керівництво обласної ради, 
керівники структурних підрозділів 
виконавчого апарату обласної ради, 

юридичний відділ виконавчого 
апарату обласної ради 

Порядок роботи із повідомленнями про 
корупцію в стадії розробки  

 

2 
Підвищення знань з 

антикорупційного законодавства 
України 

Протягом року 
Заступник начальника юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної 
ради 

 
Заступник начальника юридичного 

відділу виконавчого апарату обласної 
ради постійно ознайомлювала та 

надавала роз’яснення норм чинного 
антикорупційного законодавства на 

вимогу керівників обласної ради, 
посадових осіб виконавчого апарату 

обласної ради та депутатів обласної ради 

3 

Розробка внутрішнього акту, 
який регулюватиме питання 

здійснення замовлення та 
збереження матеріальних 

цінностей відділами виконавчого 
апарату 

Вересень 2020 року 
 

Керівництво обласної ради, 
керуючий справами виконавчого 
апарату, фінансовий відділ, відділ 

господарського та технічного 
забезпечення 

Протягом 2020року проведено 
дослідження всіх структурних підрозділів 

з питання стану збереження та 
ефективного використання державних 

ресурсів 

4 
Підвищення знань з 

антикорупційного та бюджетного 
законодавства України 

Протягом року 
Уповноважена особа , начальник 
фінансового відділу виконавчого 

апарату обласної ради 

Уповноважена особа з питань 
запобігання та протидії корупції постійно 
ознайомлювала та надавала роз’яснення 



 норм чинного антикорупційного та 
бюджетного законодавства на вимогу 

керівників обласної ради, посадових осіб 
виконавчого апарату обласної ради та 

депутатів обласної ради 

5 

Проведення тренінгу, навчання 
депутатів щодо правильності 

заповненні  
е-декларації та відповідальність 

за неналежне оформлення чи 
несвоєчасне подання 

II півріччя року 
Комісія з оцінки корупційних ризиків 

у Чернівецькій обласній раді 

 
З метою запобігання можливості 

неподання/несвоєчасного подання 
щорічних декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, а 

також вжиття заходів керівниками 
структурних підрозділів щодо 

розподілення навантаження при поданні 
декларацій на Єдиний державний реєстр 
декларацій, тому підготовку до чергового 

етапу декларування було розпочато за 
два місяці до його початку. 

6 

Надання депутатам роз’яснень 
щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту 
інтересів 

Протягом року 
Комісія з оцінки корупційних ризиків 

у Чернівецькій обласній раді 

 
Для посадових осіб органів місцевого 
самоврядування та депутатів обласної 
ради проведено одноденний семінар-
тренінг «Законодавство про конфлікт 

інтересів та інші обмеження щодо 
запобігання корупції» 

взяло участь 33 учасника 

7 
Надання депутатам консультацій, 
роз’яснень щодо депутатського 

фонду 
Протягом року 

Керуючий справами виконавчого 
апарату 

Проведення роз’яснень депутатам 
обласної ради щодо надходження та 

раціонального використання коштів із 
депутатського фонду відповідно до 



програми соціальної підтримки 
«Турбота» та неможливості вчинення 
ними корупційної діяльності в процесі 

використання наданих коштів 
депутатського фонду 

8 

Внесення змін до положення про 
порядок преміювання в частині 
вироблення механізму оцінки 

роботи працівників виконавчого 
апарату з урахуванням специфіки 
функцій та завдань працівників  

 

II півріччя року 

Голова обласної ради, керівництво 
обласної ради, керівники 

структурних підрозділів виконавчого 
апарату обласної ради. 

 
Керівництво фінансового відділу 

щорічно проводить планування потреб у 
в коштах на відповідний бюджетний рік 

здійснюється виключно на підставі 
пропозицій структурних підрозділів з 
наданням необхідних розрахунків та 

обґрунтувань 

9 

Аналіз посадових інструкцій 
працівників, положень про 

відділи виконавчого апарату. при 
необхідності розробка нових 

посадових інструкцій 
працівників 

Протягом року 

Керівництво обласної ради, 
керівники структурних підрозділів 
виконавчого апарату обласної ради, 

юридичний відділ виконавчого 
апарату обласної ради. 

Розробка нових посадових інструкцій 
працівників в стадії затвердження 

10 

Здійснення моніторингу цінових 
пропозицій при реалізації 
допорогових закупівель та 

прийняття нормативного акту, 
що регулюватиме питання 

проведення закупівель обласною 
радою 

Постійно,під час 
підготовки процедури 

закупівель 

Керівництво обласної ради, 
фінансовий відділ виконавчого 

апарату обласної ради, тендерний 
комітет Чернівецької обласної ради 

(чи уповноважена особа). 

 
Протягом звітного періоду обласною 

радою у встановлений законодавством 
термін було залучено третіх сіб 

(незалежних фахівців), до підготовки 
тендерної документації, оприлюднення 

проектів відповідної документації на 
офіційному веб - сайті для обговорення 

 


