
                                                                                                                                       
 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

19.04.2019                                                                                              № 78                                                                                                                 
  
  
Про план заходів щодо 
запобігання  корупції в 
райдержадміністрації  
на 2019 рік 
 

 
Відповідно до статей 6, 13, 25 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», Закону України «Про запобігання корупції», розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 14.03.2019 року № 184 «Про 
затвердження Антикорупційної програми Полтавської обласної державної 
адміністрації на 2019-2020 роки» та з метою реалізації державної політики у 
сфері боротьби з корупцією, створення дієвої системи запобігання і протидії 
проявам корупції: 

1. Затвердити план заходів щодо запобігання корупції в 
райдержадміністрації на 2019 рік (додається). 

2. Відповідальним виконавцям про проведену роботу інформувати 
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в апараті та 
структурних підрозділах райдержадміністрації (Ушаков О.А.) до 1 липня,           
1 жовтня та 31 грудня 2019 року для подальшого узагальнення та інформування 
відділу з питань запобігання та протидії корупції, взаємодії з правоохоронними 
органами та оборонної роботи апарату облдержадміністрації. 

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
райдержадміністрації від 14.05.2018 № 207 «Про план заходів щодо запобігання 
корупції в райдержадміністрації на 2018 рік». 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 
заступника голови райдержадміністрації Фесенка В.А. 

 
 
 
           Голова  
районної державної                                                    
     адміністрації                                                                 Ю. КОВАЛЕНКО 
 
 
 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови 
Миргородської районної   
державної адміністрації 

  19.04.2019  №  78         
 
 

П Л А Н 
заходів щодо запобігання корупції 
в райдержадміністрації на 2019 рік 

 
№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Відповідальні 
виконавці 

1. Здійснювати контроль за 
дотриманням вимог Закону 
України «Про запобігання 
корупції» та інших нормативно-
правових актів з питань 
запобігання проявам корупції. 

Протягом 
року. 

Перший заступник     
голови райдержадмі- 
ністрації, уповноважена 
особа з питань запобі-
гання та виявлення 
корупції в райдержад-
міністрації, структурні 
підрозділи райдержад-
міністрації  

2. Проводити моніторинг щодо 
своєчасного подання декларацій 
посадовими особами райдержад-
міністрації шляхом пошуку та 
перегляду інформації в публічній 
частині ЄДРДО на офіційному 
веб-сайті Національного 
агентства з питань запобігання 
корупції. 

Протягом 
року. 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
відділ управління 
персоналом та органі-
заційної роботи 
апарату, структурні 
підрозділи райдерж-
адміністрації. 

3. Повідомляти Національне 
агентство з питань запобігання 
корупції про факти неподання чи  
несвоєчасного подання 
декларацій посадовими особами 
райдержадміністрації. 

Протягом 
3-х днів 
після 
встановлен-
ня факту. 
  

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції в 
райдержадміністрації. 

4. Організувати спільну  антико-
рупційну роботу з органами 
місцевого самоврядування, 
надавати їм методичну допомогу 
з питань запобігання та протидії 
корупції. 

Протягом 
року. 
 
 
 
 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції в 
райдержадміністрації. 



5. Надавати уповноваженій особі з 
питань запобігання та виявлення  
корупції райдержадміністрації 
інформацію про проведену 
антикорупційну роботу  в 
структурних підрозділах.  

Щокварта-
льно до 1 
липня, 
1 жовтня  та 
31 грудня 
2019 року. 

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації  

6. Надавати облдержадміністрації: 
    аналітичну інформацію про 
виконання плану заходів щодо 
запобігання корупції в райдерж-
адміністрації на 2018 рік; 
    інформацію про весь комплекс 
проведеної антикорупційної 
роботи згідно рекомендацій 
міжнародної   організації 
GRECO. 

Щокварта-
льно до        
5 липня,      
5 жовтня 
2019 року 
та  5 січня 
2020 року. 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції в 
райдержадміністрації. 

7. Поповнювати та систематично 
оновлювати  антикорупційні 
матеріали рубрики «Запобігання 
проявам корупції» на офіційному 
веб-сайті райдержадміністрації. 

Протягом  
року. 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
відповідальна особа за 
розміщення інформації 
на веб-сторінці 
райдержадміністрації. 

8. Продовжити практику інформа-
ційного зв’язку  з громадянами у 
питаннях діяльності органів  
влади  щодо боротьби з 
корупцією («телефон довіри», 
«гаряча лінія», тощо). 

Протягом  
року. 

Апарат, структурні 
підрозділи 
райдержадміністрації. 

9. Вживати заходів щодо усунення 
виявлених корупційних ризиків в  
райдержадміністрації згідно 
таблиці (додається). 

Протягом  
року. 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації. 

10. Здійснювати періодичний роз-
гляд питань про стан виконання 
антикорупційного законодавства 
та ефективність реалізації захо-
дів, спрямованих на протидію 
корупції, на засіданнях колегії, 
нарадах райдержадміністрації 

Протягом 
року, але не 
рідше 2 
разів на рік. 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
структурні підрозділи 
райдержадміністрації. 

  

11. Сприяти врегулюванню конфлік-
ту інтересів в разі його виникне-
ння або виявлення відповідно до 
вимог чинного законодавства. 

Протягом 
року. 

 Апарат, структурні 
підрозділи  

 райдержадміністрації. 
 



12. Забезпечити участь у проведенні 
тренінгів з питань антикорупцій-
ного законодавства для держав-
них службовців та уповноваже-
них осіб з питань запобігання ко-
рупції  

Протягом 
року. 

 Апарат, структурні 
підрозділи  

 райдержадміністрації. 
 

13. Перевіряти та візувати проекти 
розпоряджень голови 
райдержадміністрації на предмет 
виявлення в них корупціних 
ризиків або порушень антико-
рупційного законодавства. 

Протягом 
року. 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 
 

14. Продовжити практику 
проведення заходів з формування 
антикорупційної свідомості 
учнівської молоді  у навчальних 
закладах та бібліотеках району.  

Протягом 
року. 

Відділ освіти, відділ 
культури та архіву 
райдержадміністрації. 

 
 
 
Керівник апарату                                                                  
райдержадміністрації                                                                    В.М. Хоменко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     



 

 

                                                                                                                                                                    Додаток 
до плану заходів щодо запобігання корупції 

                  в райдержадміністрації на 2019 рік (пункт 9)  
 

 
Таблиця оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення 

 
Корупційний  

ризик 
Пріо-
ритет-
ність 

коруп-
ційного 
ризику 

Заходи щодо  
усунення корупційного  

ризику 

Особа (особи)  
відповідальна (і)  за 

виконання  
заходу 

Строк 
виконання 

заходів 
щодо 

усунення 
корупцій-

ного 
ризику 

Ресурси 
для 

впровад
ження 
заходів 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 
Вплив з боку посадових 
або інших осіб з метою 
сприяння прийняття на 
державну службу 
близьких їм осіб. 
 

Середня Детальне документування рі-
шення конкурсної комісії. 
Проведення періодичних тре-
нінгів, семінарів серед посадо-
вих осіб із спеціального зако-
нодавства та відповідальності 
за порушення цього законо-
давства. 

Відділ  управління 
персоналом та 
організаційної 
роботи апарату, 
управління соціаль-
ного захисту насе-
лення, фінансове 
управління рай- 
держадміністрації. 

Протягом 
року 

Не 
потребує 

Більш відкрите та прозоре 
проведення конкурсного 
відбору при прийнятті на 
посаду. 

Неповідомлення членом 
конкурсної комісії з 
відбору кандидатів на 
посаду про наявний 
конфлікт інтересів. 

Середня Розроблення пам`ятки для 
членів комісії про 
відповідальність їх у разі 
виявлення конфлікту інтересів 
між членом конкурсної комісії 
та кандидатом. 

Відділ  управління 
персоналом та ор-
ганізаційної роботи 
апарату, управлін-
ня соціального 
захисту населення, 
фінансове управ-
ління райдержад-
міністрації. 

Протягом 
року 

Не 
потребує 

Члени конкурсної комісії 
в письмовій формі 
повідомляють про 
відсутність у них 
конфлікту інтересів та 
підтверджують це своїм 
підписом, що дає змогу 
зменшити даний ризик. 



 

 

Неналежне забезпечення 
конфіденційності 
викривачів. 

Висока Запровадження та належне 
функціонування механізму 
для здійснення повідомлень 
про корупцію у сфері 
діяльності органу влади 
 

Головний 
спеціаліст-
юрисконсульт 
апарату райдерж-
міністрації. 
 

Протягом 
року 

Не 
потребує 

Дозволить виявити 
людські чинники, що 
сприяють вчиненню 
корупційних правопору-
шень, які неможливо 
ідентифікувати іншим 
способом. 

Вплив з боку посадових 
або інших осіб з метою 
сприяння укладання 
договорів про закупівлю 
товарів, робіт і послуг, 
конфлікт інтересів при  
виборі контрагента.  
Документи при 
здійсненні державних 
закупівель можуть 
містити неточні дані. 

Висока Удосконалення процедури 
проведення державних 
закупівель. 
Детальне документування 
процесу ухвалення рішень. 

Відділ освіти 
райдержадмініст-
рації. 

Протягом 
року 

Не 
потребує 

Зменшення помилок зі 
сторони заявників, що 
сприяє усуненню 
передумов для нанесення 
шкоди 

Дискреційні 
повноваження щодо 
визначення 
постачальника товарів, 
робіт та послуг при 
здійсненні закупівель. 

Середня Проведення тренінгів з 
посадовими особами, 
відповідальними за закупівлі,  
а також ретельного аналізу 
комерційних пропозицій 
учасників закупівель. 

Відділ освіти 
райдержадміністра-
ції. 

Протягом 
року 

Не 
потребує 

Унеможливлення надання 
переваги та лобіювання 
окремих суб’єктів 
господарювання (членів 
закупівель) 

 
 
 
             Керівник апарату 
             райдержадміністрації                                                                                                                                                                    В.М. Хоменко      


