ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.01.2020

№

7

Про затвердження Антикорупційної
програми Черкаської обласної
державної адміністрації на
2019–2021 роки
Відповідно до статті 41 Закону України ,,Про місцеві державні
адміністрації“, статті 19 Закону України „Про запобігання корупції“:
1. Затвердити Антикорупційну програму Черкаської обласної державної
адміністрації на 2019–2021 роки (далі – Програма), що додається.
2. Керівникам структурних підрозділів апарату, структурних підрозділів
Черкаської обласної державної адміністрації, головам районних державних
адміністрацій інформувати про виконання відповідних заходів Програми
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної
державної адміністрації у строки, встановлені Програмою.
3. Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної
державної адміністрації:
1) забезпечити подання Програми на погодження Національному агентству
з питань запобігання корупції;
2) інформувати Черкаську обласну державну адміністрацію про стан
виконання заходів Програми у строки, встановлені Програмою.
4. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та покладаю
на Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Черкаської обласної
державної адміністрації.

Голова

Роман БОДНАР

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Черкаської обласної
державної адміністрації
09.01.2020 № 7
АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
Черкаської обласної державної адміністрації на 2019–2021 роки
І. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції в Черкаській обласній державній адміністрації і виконання
в регіоні антикорупційної стратегії та державної антикорупційної
програми
Боротьба з корупцією визнана одним з найважливіших напрямків
діяльності органів влади. Суспільство, бізнес, пересічні громадяни очікують
рішучих кроків, спрямованих на максимально можливе її викорінення
з повсякденного життя держави.
Черкаська обласна державна адміністрація (далі – облдержадміністрація),
зважаючи на важливість цієї проблеми, приділяє постійну увагу аспектам
організації та практичного втілення антикорупційних заходів. З цією метою
упродовж попередніх періодів у регіоні здійснювалися відповідні комплексні
цільові інформаційно-просвітницькі кампанії, забезпечувалася відкритість
і прозорість діяльності органів влади, удосконалювалася організація надання
фізичним і юридичним особам адміністративних послуг, впроваджувалася
система електронних закупівель для уникнення суб’єктивного впливу
посадовців на їх результати, вживалися заходи, спрямовані на усунення
корупційних ризиків та створення доброчесної публічної служби, тощо.
Антикорупційна програма Черкаської обласної державної адміністрації
на 2019–2021 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до статті 19 Закону
України ,,Про запобігання корупції“, з урахуванням загальних завдань
і напрямків вітчизняної антикорупційної політики, Методології оцінювання
корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 № 126,
зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за
№ 1718/29848, Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних
програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства
з питань запобігання корупції від 19.01.2017 № 31 та 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, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 січня 2018 року за
№ 87/31539.
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Програма розроблена з метою забезпечення ефективної реалізації
в облдержадміністрації та районних державних адміністраціях (далі –
райдержадміністрація) засад державної політики у сфері запобігання і протидії
корупції, зменшення вірогідності побудови корупційних схем, пов’язаних
з виконанням визначених повноважень органів виконавчої влади, формування
у населення негативного ставлення до будь-яких корупційних намірів із боку
державних службовців та посадових осіб юридичних осіб публічного права,
здійснення цільової профілактично-просвітницької роботи серед працівників
органів виконавчої влади щодо запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів і недопущення вчинення дій корупційного характеру, усунення
корупційних передумов ведення бізнесу, впровадження прозорої системи
діяльності органів державної влади і управління тощо.
Засадами загальної відомчої політики, спрямованої на запобігання
та протидію корупції в роботі облдержадміністрації, є:
подальше удосконалення організації та практичного втілення
антикорупційних заходів, що здійснюються в структурних підрозділах
облдержадміністрації;
забезпечення доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян
без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів державної
влади, їх посадових і службових осіб;
дотримання визначеного чинним законодавством механізму щодо
запобігання та вирішення конфлікту інтересів;
виявлення корупційних ризиків у діяльності структурних підрозділів
облдержадміністрації та вжиття цільових заходів з метою їх безпосереднього
усунення, а також причин та умов, завдяки яким з’являється можливість
їх виникнення;
дотримання суб’єктами декларування з числа облдержадміністрації
та райдержадміністрацій вимог Закону України ,,Про запобігання корупції“
стосовно своєчасності подання декларацій, передбачених цим Законом;
залучення
регіональних
інститутів
громадянського
суспільства
до активної участі в боротьбі з корупцією;
взаємодія між облдержадміністрацією та райдержадміністраціями,
правоохоронними і контролюючими органами в царині запобігання і виявлення
корупції;
системне інформування громадськості стосовно результатів здійснення
антикорупційних заходів, що вживаються з метою запобігання, виявлення
і припинення корупційних проявів;
визначення інших заходів, спрямованих на запобігання корупційним
та пов’язаним з корупцією правопорушенням.
У 2019–2021 роках облдержадміністрація продовжить здійснення заходів
з метою забезпечення на території регіону дії антикорупційної політики,
які
визначаються як актуальні та
відповідають повноваженням
облдержадміністрації як місцевого органу виконавчої влади.
Заходи з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції в облдержадміністрації наведені в додатку 1 до Програми.
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ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної
державної адміністрації, причини, що їх породжують, та умови,
що їм сприяють
З метою визначення, аналізу та проведення безпосередньої оцінки
корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, розпорядженням
Черкаської обласної державної адміністрації від 18.04.2018 № 236 ,,Про комісію
з оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної державної
адміністрації“ (зі змінами) утворено комісію з оцінки корупційних ризиків
у діяльності Черкаської обласної державної адміністрації, якою проведено
цільову роботу щодо ідентифікації (виявлення) таких ризиків відповідно до
Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади,
затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України
28 грудня 2016 року за № 1718/29848 (додаток 1 до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків у діяльності Черкаської обласної державної
адміністрації).
ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків
у Черкаській обласній державній адміністрації
За
результатами
оцінки
корупційних
ризиків
у
діяльності
облдержадміністрації комісією з оцінки корупційних ризиків ухвалено звіт,
згідно з додатком 3 до Програми, затверджений головою облдержадміністрації,
який містить опис ідентифікованих такого роду ризиків, їх чинники, можливі
наслідки у випадку скоєння відповідних корупційних або пов’язаних
з корупцією правопорушень, а також комплекс заходів, спрямованих на їх
усунення чи принаймні зменшення вірогідності їх виникнення та подальшого
негативного впливу (додаток 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Черкаської обласної державної адміністрації ).
ІV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм
антикорупційного спрямування
Враховуючи сучасні вимоги щодо активізації профілактичнопросвітницької роботи серед осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, на ґрунті аналізу ефективності
організації навчальних занять з питань запобігання і протидії корупції,
що відбулися протягом попереднього року, визначено тематику таких заходів,
що проводитимуться у 2019-2021 роках з працівниками органів державної
влади, місцевого самоврядування, державних підприємств, установ
і організацій області наведених у додатку 2 до Програми.
Крім
зазначеного,
за
пропозиціями
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
територіальних
органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади в області,
міськвиконкомів щомісячно працівниками Сектору з питань запобігання та
виявлення корупції облдержадміністрації проводитимуться додаткові лекції,
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практикуми, ,,круглі столи“ з різноманітних аспектів державної
антикорупційної політики та відповідного вітчизняного законодавства,
організації роботи, спрямованої на недопущення вчинення службовими
і посадовими особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного
перегляду програми
1. Координація та контроль за ходом виконання Програми здійснюється
головою облдержадміністрації.
2. Поточний моніторинг виконання Програми здійснюється сектором
з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.
3. Виконавці Програми до 5 квітня, 5 липня, 5 жовтня 2020 року, 10 січня
2021 року (щодо підсумкової інформації за 2020 рік), 5 квітня, 5 липня,
5 жовтня 2021 року, 10 січня 2022 року (щодо підсумкової інформації
за 2021 рік) інформують про виконання відповідних заходів Програми Сектор
з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.
4. Сектор
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
облдержадміністрації:
1) здійснює аналіз статистичних даних у сфері боротьби з корупцією;
2) забезпечує узагальнення, наданих виконавцями Програми, інформацій;
3) до 10 липня 2020 року, 10 лютого, 10 липня 2021 та 10 лютого
2022 року інформує облдержадміністрацію про стан виконання Програми;
4) готує довідки про стан виконання Програми для оприлюднення
їх на офіційному веб-сайті облдержадміністрації;
5) проводить щоквартальну оцінку результатів виконання, передбачених
Програмою
заходів
за
критеріями
їх
фактичної
реалізації
та впливу на очікувані результати з усунення або мінімізації корупційного
ризику, результати якої оформлюються у спеціальному звіті;
6) за результатами оцінки виконання Програми та у разі внесення змін
і доповнень до чинного антикорупційного законодавства України голові
облдержадміністрації вносяться пропозиції щодо перегляду Програми та
затвердження її у новій редакції.
5. Програма підлягає перегляду у разі виявлення нових корупційних
ризиків, внесення змін до законодавства, надання Національним агентством
з питань запобігання корупції обов’язкових для розгляду пропозицій до неї,
а також за результатами поточної оцінки стану виконання визначених заходів.
Рішення про внесення змін до Програми щодо її перегляду ухвалюється
головою облдержадміністрації.
VІ. Інші, спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним
з корупцією правопорушенням, заходи
Аналітичним та загально-організаційним центром виконання Програми
є Cектор з питань запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації,
який зокрема: надає іншим структурним підрозділам облдержадміністрації
та їх окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного
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законодавства; вживає заходів щодо виявлення конфлікту інтересів серед
працівників облдержадміністрації та сприяє його усуненню, контролює
дотримання вимог чинного законодавства щодо врегулювання конфлікту
інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних
правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб
облдержадміністрації; у разі виявлення фактів, що можуть свідчити
про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими
особами облдержадміністрації інформує в установленому порядку про такі
факти голову облдержадміністрації, а також правоохоронні органи відповідно
до їх компетенції; розглядає в межах повноважень повідомлення щодо
причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних
правопорушень.
Одним з інструментів протидії корупції в облдержадміністрації
визначається
належна
робота
з
повідомленнями
працівників
облдержадміністрації про недотримання іншою службовою (посадовою)
особою антикорупційного законодавства. Особи, які надають допомогу
в запобіганні i протидії корупції, перебувають під захистом держави. До особи,
яка повідомила про факт порушення вимог Закону України ,,Про запобігання
корупції“, або до близьких їй осіб у зв’язку з таким вчинком не можуть
застосовуватися дисциплінарні санкції, вони не можуть з цих підстав бути
звільненими чи примушеними до звільнення.

Завідувач Сектору з питань запобігання
та виявлення корупції Черкаської
обласної державної адміністрації
03 грудня 2019 року

Наталія ВАРЕЦЬКА

Додаток 1
до Антикорупційної програми
Черкаської обласної державної
адміністрації на 2019–2021 роки
(розділ I)
09.01.2020 № 7

Заходи з реалізації відомчої політики щодо запобігання та протидії
корупції в облдержадміністрації
№ з/п

Відповідальні
виконавці
2
3
Забезпечення реалізації (у межах Сектор
з
питань
повноважень)
на
території запобігання
та
Черкаської області державної виявлення
корупції
антикорупційної політики
Черкаської
обласної
державної
адміністрації (далі –
облдержадміністрації),
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
районні
державні
адміністрації (далі –
райдержадміністрації)

Строк
Примітка
виконання
4
5
Упродовж
2019–
2021 років

2.

Підвищення
ефективності
роботи
уповноважених осіб
з
питань
запобігання
та
виявлення корупції структурних
підрозділів облдержадміністрації
та
райдержадміністрацій
зокрема:
забезпечення
проведення
тренінгів
для
уповноважених осіб; здійснення
аналізу роботи уповноважених
осіб

Сектор
з
питань
запобігання
та виявлення корупції
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

IV
квартал
201
9 року,
І–ІІІ
квартали
2020 року,
ІІІ–ІV
квартали
2021 року

3.

Забезпечення на основі
результатів аналізу корупційних
ризиків проведення моніторингу
дотримання законодавства щодо
конфлікту
інтересів
та
притягнення
до відповідальності осіб, винних
у його порушенні, а також
відшкодування
шкоди,
заподіяної
рішеннями,
прийнятими в умовах конфлікту
інтересів, або діями, вчиненими
в таких умовах

Сектор
з
питань Упродовж
запобігання
та 2019–
виявлення
корупції 2021 років
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

1
1.

Найменування заходу

8
1
4.

2
Вжиття
заходів
щодо
забезпечення
встановлених
Законом
України
,,Про
запобігання корупції“ обмежень
щодо одержання подарунків

5.

Проведення
інформаційної
кампанії
щодо
порядку
заповнення
та
подання
декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування

6.

Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи щодо
додаткових заходів фінансового
контролю

7.

Проведення перевірок фактів
подання
суб’єктами
декларування
декларацій
відповідно до Закону України
,,Про запобігання корупції“

8.

Інформування
Національного
агентства з питань запобігання
корупції про факти неподання
чи
несвоєчасного
подання
декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування,
в разі виявлення таких фактів
Інформування
спеціально
уповноважених
суб’єктів
у сфері протидії корупції
про факти, що можуть свідчити
про
вчинення
корупційних
або пов’язаних із корупцією
правопорушень
посадовими
чи
службовими
особами
відповідних підрозділів

9.

Продовження таблиці
3
4
5
Сектор
з
питань Упродовж
запобігання
2019–
та виявлення корупції
2021 років
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Сектор
з
питань Грудень
запобігання
та 2019 року
виявлення
корупції лютий
облдержадміністрації,
2020 року,
райдержадміністрації
січень–
лютий
2021 року
Сектор
з
питань Червень,
запобігання
жовтень
та виявлення корупції
2020 року,
облдержадміністрації,
лютий,
райдержадміністрації
серпень
2021 року
Сектор
з
питань
Упр
запобігання
та одовж
виявлення
корупції 2019–
облдержадміністрації
202
відділ
з
питань 1
років
управління персоналом у разі
апарату
пот
облдержадміністрації,
реби
структурні підрозділи
облдержадміністрації
райдержадміністрації
Сектор з питань Упродовж
запобігання
та трьох
виявлення
корупції робочих
облдержадміністрації,
днів з дня
структурні підрозділи виявлення
облдержадміністрації,
такого
райдержадміністрації
факту
Сектор з питань
запобігання
та
виявлення
корупції,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Невідкладно,
у
разі
виявлення
таких
фактів

9
1
10.

2
Забезпечення
можливості
для
внесення
повідомлень
про корупцію, зокрема через
спеціальні
телефонні
лінії,
офіційні
веб-сайти,
засоби
електронного зв’язку.

11.

Проведення,
за
дорученням
(погодженням) із керівництвом
облдержадміністрації,
службових
розслідувань
(перевірок) на підставі можливих
випадків
порушення
антикорупційного законодавства
працівниками
облдержадміністрації
Проведення
внутрішнього
аудиту щодо дотримання вимог
штатної
дисципліни,
бухгалтерського
обліку
в структурних підрозділах
облдержадміністрації
Вжиття практичних заходів
щодо
подальшого
розвитку
багатофункціональних центрів
для
надання
фізичним
і юридичним особам
адміністративних послуг
Забезпечення неухильного
дотримання Закону України
,,Про публічні закупівлі“
при закупівлі товарів, робіт
та послуг за державні кошти
Аналіз скарг і звернень фізичних
та юридичних осіб до обласної
державної адміністрації щодо
порушення
вимог
антикорупційного
законодавства
України
посадовими
особами
під
час
надання
адміністративних послуг
Проведення
щорічного
моніторингу
ефективності
використання
бюджетних
коштів, виділених області для
виконання
загальнодержавних
програм
Проведення ,,круглих столів“
з питань участі громадськості

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Продовження таблиці
3
4
5
Сектор
з
питань Упродовж
запобігання
та 2019–
виявлення
корупції 2021 років
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації
Сектор
з
питань Упродовж
запобігання
та 2019–
виявлення
корупції 2021 років
облдержадміністрації

Головний
спеціаліст Згідно
з внутрішнього аудиту з планом
апарату
перевірок
облдержадміністрації
Райдержадміністрації

2019–
2021 роки

Структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації

Упродовж
2019–
2021 років

Структурні підрозділи Упродовж
облдержадміністрації, 2019–
райдержадміністрації, 2021 років
Сектор
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
облдержадміністрації
Департамент фінансів Упродовж
облдержадміністрації 2019–
2021 років

Департамент культури Упродовж
та
взаємозв’язків 2019–

10
1

в процесі запобігання корупції
2
із залученням представників
громадських організацій області

Завідувач Сектору з питань запобігання
та виявлення корупції Черкаської
обласної державної адміністрації

з громадськістю
3
облдержадміністрації,
Сектор
з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
облдержадміністрації

Продовження таблиці
2021 років
4
5

Наталія ВАРЕЦЬКА

Додаток 2
до Антикорупційної програми
Черкаської обласної державної
адміністрації на 2019–2021 роки
(розділ IV)
09.01.2020 № 7
№ з/п

Дата

1

2

1.

Категорія
посад
слухачів
3

26.12.2019 Головні
бухгалтери,
спеціалісти
І-ІІ категорій
з бухгалтерського обліку
сільських,
селищних
рад,
виконавчих
комітетів
міських рад
міст
обласного
значення
(далі –
міськвиконкоми)
об’єднаних
територіальних громад

Кількість
осіб
4
25

1.

21.01.2020 Керуючі
справами
районних рад,
міськвиконкомів

20

2.

22.01.2020 Голови
об’єднаних
територіальних громад

30

3.

11.02.2020 Працівники
управління
Північного
офісу
Держаудит

20

КільТематика
кість
годин
5
6
2019 рік
2
Державна
політика
України
у
сфері
запобігання
корупції.
Фінансовий
контроль
та моніторинг способу
життя. Заходи щодо
запобігання та усунення
конфлікту інтересів

2020 рік
3
Методика
подання
декларацій
особами,
уповноваженими
на виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування
3
Державна
політика
України
у
сфері
запобігання
корупції.
Конфлікт
інтересів:
особливості
врегулювання для
старост
2
Державна
політика
України
у
сфері
запобігання
корупції.
Фінансовий
контроль
та моніторинг способу

Відповідальний
7
Демченко С. О.

Демченко С. О.

Демченко С. О.

Демченко С. О.

12
1

4.

5.

6.

2

3
служби
в Черкаській
області
18.03.2020 Працівники
з
питань
містобудування,
архітектури,
будівництва
та житловокомунального
господарства
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів
об’єднаних
територіальних громад
22.04.2020 Уперше
прийняті на
державну
службу
працівники
апарату,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
та
ті,
які
упродовж
3 років не
підвищували
кваліфікацію
21.05.2020 Працівники
апарату,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
територіальних органів
міністерств,
інших
центральних
органів
виконавчої
влади

Продовження таблиці
6
7
життя. Заходи щодо
запобігання та усунення
конфлікту інтересів
Правові та організаційні Демченко С. О.
засади функціонування
системи
запобігання
корупції в Україні.
Фінансовий контроль.
Аспекти
конфлікту
інтересів та заходи
щодо його запобігання
та усунення

4

5

30

2

30

2

Державна
політика
України
у сфері
запобігання
корупції.
Фінансовий
контроль
та моніторинг способу
життя. Заходи щодо
запобігання та усунення
конфлікту інтересів

Демченко С. О.

30

3

Запобігання та протидія
проявам корупції

Демченко С. О.

13
1
7.

2
3
24.06.2020 Працівники
служб
у
справах
дітей
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів
об’єднаних
територіальних громад
8. 03.09.2020 Адміністратори центрів
надання
адміністративних послуг
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів
об’єднаних
територіальних громад
9. 08.10.2020 Працівники,
відповідальні
за
ведення
діловодства
(контроль)
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів
10. 26.11.2020 Працівники
з
питань
кадрової
роботи
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
11. 08.12.2020 Державні
службовці,
посадові
особи органів

4
40

5
2

Продовження таблиці
7
Державна
політика Демченко С. О.
України
у
сфері
запобігання
корупції.
Фінансовий контроль
та моніторинг способу
життя. Заходи щодо
запобігання та усунення
конфлікту інтересів
6

35

2

Запобігання та протидія
проявам корупції

Демченко С. О.

36

2

Правові та організаційні
засади функціонування
системи
запобігання
корупції в Україні

Демченко С. О.

25

2

Дотримання
вимог
чинного
антикорупційного
законодавства
при
проходженні державної
служби

Демченко С. О.

70

3

Етичні
стандарти Демченко С. О.
поведінки
осіб,
уповноважених
на виконання функцій

14
1

2

1. 21.01.2021

2. 16.02.2021

3. 10.03.2021

Продовження таблиці
7
6
держави або місцевого
самоврядування.
Корупційні
ризики
в діяльності державних
службовців. Викривачі
корупції. Електронне
декларування
2021 рік
3
Запобігання та протидія Демченко С. О.
проявам корупції

3
місцевого
самоврядування

4

5

Працівники
апарату,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
територіальних
органів
міністерств,
інших
центральних
органів
виконавчої
влади
Керівники,
спеціалісти
з
питань
призначення,
перерахунку
та
виплати
пенсій органів
Пенсійного
фонду
України
в Черкаській
області

70

30

2

Державна
політика Демченко С. О.
України
у сфері
запобігання
корупції.
Заходи
щодо
запобігання та усунення
конфлікту
інтересів.
Методика
подання
декларацій
особами,
уповноваженими
на виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування

Уперше
прийняті на
державну
службу
працівники
апарату,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій та
ті,
які
упродовж
3 років не

40

2

Державна
політика
України
у сфері
запобігання
корупції.
Фінансовий
контроль
та моніторинг способу
життя. Заходи щодо
запобігання та усунення
конфлікту інтересів

Демченко С. О.

15
1

2

4. 14.04.2021

5. 25.05.2021

6. 09.06.2021

3
підвищували
кваліфікацію
Сільські,
селищні,
міські голови
та
голови
об’єднаних
територіальних громад
Керівники
фінансових
управлінь
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів
об’єднаних
територіальних громад
Спеціалістиземлевпорядники
сільських,
селищних
рад,
міськвиконко
мів
об’єднаних
територіальних громад

Продовження таблиці
7

4

5

30

2

Правові та організаційні Демченко С. О.
засади функціонування
системи запобігання
корупції в Україні

20

2

Запобігання та протидія Демченко С. О.
корупції
в
органах
державної
влади
та
місцевого
самоврядування

30

2

Контроль
і
нагляд Демченко С. О.
за виконанням законів
у сфері запобігання
та протидії корупції.
Підстави
і
порядок
здійснення дій у справах
щодо корупційних або
пов’язаних з корупцією
правопорушень
(кримінальних,
адміністративних,
цивільно-правових,
дисциплінарних)
Етичні
стандарти Демченко С. О.
поведінки
осіб,
уповноважених
на виконання функцій
держави або місцевого
самоврядування.
Корупційні ризики
в діяльності державних
службовців. Викривачі
корупції.
Електронне
декларування

7. 02.09.2021

Працівники
управлінь
соціального
захисту
населення
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів
об’єднаних
територіальних громад

35

2

8. 12.10.2021

Працівники
підрозділів
освіти
райдержадміністрацій,

30

2

6

Правові
аспекти Демченко С. О.
запобігання корупції на
державній службі та
в органах місцевого
самоврядування.

16
1

2

9. 11.11.2021

10. 15.12.2021

3
міськвиконкомів
об’єднаних
територіальних громад

4

5

Працівники,
відповідальні
за
правове
забезпечення
у райдержад
міністраціях,
міськвиконкомах,
структурних
підрозділах
обласної
державної
адміністрації
Державні
службовці,
посадові
особи органів
місцевого
самовряднування

25

3

40

3

Завідувач Сектору з питань запобігання
та виявлення корупції Черкаської
обласної державної адміністрації

Продовження таблиці
7
6
Конфлікт інтересів на
державній службі та
в органах місцевого
самоврядування.
Електронне
декларування
Контроль
і
нагляд Демченко С. О.
за виконанням законів
у
сфері
запобігання
та протидії корупції.

Організаційно-правові
Демченко С. О.
аспекти запобігання та
протидії
корупції
в органах виконавчої
влади
та
місцевого
самоврядування

Наталія ВАРЕЦЬКА

