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1. Організація роботи щодо запобігання і протидії корупції
1. Забезпечення виконання Закону України «Про запобігання 

корупції»
Протягом року Уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції в райдержадмінісграціє постійно 
здійснюється контроль за виконанням ЗУ „Про 
запобігання корупції” з метою організаційного 
забезпечення та подальшого підвищення ефективності 
заходів в райдержадміністрації.

2. Не допускати будь-які можливості виникнення конфлікту 
інтересів, забезпечити виконання розпорядження голови 
районної державної адміністрації від 11 січня 2017 року № 9- 
од «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення 
конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, та врегулюванню конфлікту інтересів у разі 
його виникнення» із внесеними змінами від 16 вересня 2020 
року №258/02-07/1.

’

Протягом року 13.04.2021 року розроблено та затверджено пам’ятку 
державного службовця щодо врегулювання конфлікту 
інтересів та ознайомлено під підпис керівників 
структурних підрозділів та апарату адміністрації та 
розміщено на офіційній веб-сгорінці 
рай держад м і н істрації.
Забезпечено виконання розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 11 січня 2017 року № 9-од 
«Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення 
конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, та врегулюванню конфлікту інтересів у



2

разі його виникнення» із внесеними змінами від 16 
вересня 2020 року № 258/02-07/1.

3. Збір та аналіз інформації щодо осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави, які притягнуті до 
адміністративної відповідальності у відповідності до Кодексу 
України про адміністративні правопорушення за порушення 
вимог Закону України «Про запобігання корупції».

*

Протягом року Головним спеціалістом відділу документообігу та 
запобігання корупції апарату адміінстраці 
(уповноваженою особою з питань запобігання та 
виявлення корупції) здійснюється моніторинг офіційного 
вебпорталу „Судова влада України”, Єдиного державного 
реєстру судових рішень з метою отримання інформації 
щодо результатів розгляду відповідної справи судом у 
разі отримання офіційної інформації. Ведеться журнал 
обліку осіб райдержадміністрації, яких притягнуто до 
відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних 
з корупцією правопорушень.

4. Відповідно до вимог статті 45 Закону України «Про 
запобігання корупції» особи, уповноважені на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, які 
визначені пунктом 1, підпунктом «а» пункту 2 частини 
першої статті 3 зобов’язані щорічно подавати електронні 
декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 
фінансового характеру за минулий рік на офіційному сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції.

До 1 квітня 
2020 року

Відповідно до вимог пункту 1 та пункту 3 частини 6 
статті 13-1 Закону України „Про запобігання корупції”, з 
метою організації контролю та проведення заходів щодо 
запобігання корупційним правопорушенням та 
правопорушенням пов’язаних з корупцією, надання 
методичної та консультаційної допомоги з питань 
додержання законодавства про запобігання корупції, 
вжиття превентивних заходів щодо вчинення 
правопорушень пов’язаних з неподанням та несвоєчасним 
поданням декларацій уповноваженими особами на 
виконання функцій держави в районній державній 
адміністрації прийнято розпорядження від 18.03.2021 
року № 55/02-07/1 „Щодо виконання вимог фінансового 
контролю суб’єктами декларування в районній державній 
адміністрації” .

5. Здійснення заходів щодо виявлених випадків неподання чи 
несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування

У разі 
виявлення

У ході кампанії декларування керівникам 
структурних підрозділів районної державної адміністрації 
було надіслано лист за підписом голови адміністрації від 
25.01.2021 року № 01-118/02-25 „Щодо подання щорічної 
декларації”, де надано роз’яснення та зазначено нові 
правила із відповідними посиланнями на бази знань



*

НАЗК, необхідні електронні реєстри та контакти НАЗК з 
питань консультування під час заповнення декларацій. 
Уповноваженою особою з питань запобігання та 
виявлення корупції в районній державній адміністрації 
повідомлено працівників, що звільнились у 2020 році, про * 
їх обов’язок подати декларацію в наступному після 
звільнення році -  декларацію після звільнення, а також 
тих працівників, котрі перебуваються у декретній 
відпустці (в т.ч. працівників Лановецької та Шумської 
адміністрацій) -  усього 6 працівників.

За результатами перевірки суб’єктів декларування 
районної державної адміністрації головним спеціалістом 
сектору документообігу та запобігання корупції апарату 
-  уповноваженою особою з питань запобігання та 
виявлення корупції в районній державній адміністрації 
встановлено, що відсутні випадки неподання чи не 
своєчасного подання декларацій працівниками 
адміністрації.

6. Розроблення плану заходів запобігання та протидії корупції 
районної державної адміністрації на 2022 рік

До 10.12.2021 
року

Г оловним спеціалістом відділу документообігу та 
запобігання корупції апарату адміністрації розроблено 
план заходів Кременецької районної державної 
адміністрації щодо запобігання та
протидії корупції районної державної адміністрації на 
2022 рік, який 09.12.2021 року погоджено керівником 
апарату адміністрації та затверджено головою 
адміністрації. План заходів розміщено на офіційній веб- 
сторінці райдержадміністрації.

2. Роз’яснення антикорупційного законодавства
6. Проведення навчальних заходів для державних службовців 

райдержадміністрації щодо виконання вимог 
антикорупційного законодавства.

Протягом року

1

Протягом року проводилися навчання державних 
службовців райдержадміністрації щодо виконання вимог 
антикорупційного законодавства.



7. Проведення нарад, навчань, семінарів з питань порядку 
декларування майна, доходів, витрат і зобов’язань 
фінансового характеру особами, уповноваженими на 
виконання функцій держави та місцевого самоврядування

*

9. Участь у конференціях, семінарах, засіданнях круглого столу, 
зустрічах між представниками органів державної влади, 
громадських з метою формування негативного ставлення до 
корупції у різних верств населення.

- і

Січень-квітень 
2021 року

На нараді при голові райдержадміністрації 11 січня 
2021 року розглянуто питання про початок кампанії 
декларування 2020. До керівників структурних 
підрозділів та апарату адміністрації доведено до відома 
роз’яснення для заповнення декларацій з посиланням на 
сайт НАЗК.

З метою вжиття превентивних заходів щодо вчинення 
правопорушень пов’язаних з неподанням та несвоєчасним 
поданням декларацій уповноваженими особами на 
виконання функцій держави, структурним підрозділам 
районної державної адміністрації надіслано лист за 
підписом голови адміністрації від 11.03.2021 року № 01- 
329/02-25 „Щодо своєчасного подання декларацій”.______

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції 
апарату адміністрації протягом року взято участь у різних 
антикорупційних заходах та навчаннях:

1) отримано сертифікат правління ГО 
„Антикорупційний штаб” за участь у навчальних 
вебінарах „100 корупційних схем в регіонах України та як 
з ним боротися”;

2) 22.03.2021 року отримано сертифікат про 
закінчення курсу навчання на українській громадській 
платформі масових відкритих онлайн-курсів РготеіЬеиз 
на тему „Просто про е-декларування”;

3) з 22 по 25 червня 2021 року пройдено навчання з 
підвищення кваліфікації за загальною короткостроковою 
програмою на базі української школи урядування на тему 
„Організація роботи з викривачами корупції у державних 
органах та органах місцевого самоврядування” та 
отримано 0,2 кредиту ЄКТС;

4) з 12 липня по 10 серпня 2021 року пройдено 
навчання з підвищення кваліфікації за загальною 
професійною (сертифікатною) програмою на базі 
української школи урядування та ИАДС на гему



„Загальна професійна (сертифікатна) програма 
підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції та 
забезпечення доброчесності” в обсязі 60 годин/ 2 кредитів 
ЄКТС;

5) 12 жовтня 2021 року взято участь у тренінгу щодо 
алгоритмів візування проектів актів організації 
публічного сектору у м. Рівне, вул. Соборна 12-а. за 
участю представників НАЗК.

10. Проводити методичну роботу щодо роз’яснення інституту 
кофлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави та посадових 
осіб місцевого самоврядування.
Провести ознайомлення державних службовців із Пам’яткою 
державного службовця щодо врегулювання конфлікту 
інтересів.

І квартал 
2021 року

13.04.2021 року розроблено та затверджено пам’ятку 
державного службовця щодо врегулювання конфлікту 
інтересів та ознайомлено під підпис керівників 
структурних підрозділів та апарату адміністрації та 
розміщено на офіційній вебсторінці райдержадміністрації.

3. Превентивні антикорупційні заходи
11. Вжиття заходів щодо забезпечення подання особами, які 

претендують на зайняття посад державних службовців 
районної державної адміністрації, відомостей про працюючих 
в райдержадміністрації близьких осіб та подальшої 
актуалізації такої інформації стосовно близьких осіб 
працюючих державних службовців

Протягом року Протягом звітного періоду такі повідомлення не 
надходили від претендентів на зайняття вакантних посад.

12. Вжиття заходів щодо недопущення можливості виникнення 
конфлікту інтересів. Невідкладне інформування (у письмовій 
формі) безпосереднього керівника та головного спеціаліста 
відділу управління персоналом та мобілізаційної роботи 
апарату райдержадміністрації про наявність конфлікту 
інтересів.

Протягом року В райдержадміністрації постійно наголошується про 
можливі виникнення конфлікту інтересів під час 
виконання службових обов’язків державними 
службовцями згідно вимог антикорупційного 
законодавства.

13. Виконання заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та 
його усунення, а також виявлення сприятливих для вчинення 
корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і 
службових осіб райдержадміністрації.

Протягом року Відповідно до частини першої статті 19 Закону 
України „Про запобігання корупції”, пунктів 1,3 розділу 
II Методології оцінювання корупційних ризиків у 
діяльності органів влади, затвердженої рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в



*

Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за 
№ 1718/29848 та розпорядження голови районної
державної адміністрації від 10.09.2021 року № 187/02-07/1 
„Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності 
Кременецької районної державної адміністрації” 
доручено Комісії з оцінки корупційних ризиків (далі -* 
Комісія), затвердженої розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 09.06.2021 року№  130/02-07/1 
„Про склад комісії з оцінки корупційних ризиків у 
діяльності районної державної адміністрації” провести у 
термін до 4 жовтня 2021 року оцінку корупційних ризиків 
у районній державній адміністрації згідно із визначеним 
переліком функцій і процедур та їх закріпленням за 
структурними підрозділами.

З 15 вересня 2021 року по 23 вересня 2021 року 
Комісією була проведена робота по оцінці корупційних 
ризиків, яка складалася із трьох етапів (проведення 
ідентифікації корупційних ризиків у діяльності 
райдержадміністрації, здійснення опису ідентифікованих 
корупційних ризиків та проведення оцінки корупційних 
ризиків).

Разом з тим, головою Комісії від 15.09.2021 року 
затверджено робочий план оцінки корупційних ризиків, в 
якому міститься інформація про: об’єкти оцінки
корупційних ризиків, джерела інформації для проведення 
оцінки, методи та способи оцінки, особи, відповідальні за 
проведення оцінки, строки проведення оцінки.

Об’єктами оцінки корупційних ризиків були 
структурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату.

Джерелами оцінки корупційних ризиків були 
функції та завдання структурних підрозділів та апарату 
райдержадміністрації, які визначені у положеннях, 
посадових інструкціях, штатному розписі, нормативних 
та організаційно розпорядчих документах, які



регламентують діяльність райдержадмінісграції, 
контрольні заходи та інше.

14. Участь у проведенні антикорупційної експертизи проектів 
нормативно-правових актів районної державної адміністрації

Протягом року Головним спеціалістом відділу документообігу та 
запобігання корупції апарату адміністрації 
(уповноваженою особою з питань запобігання корупції) * 
здійснюється візування проектів розпоряджень голови 
райдержадмінісграції з основної діяльності, 
адміністративно-господарських питань, з кадрових питань 
(особового складу) залежно від їх видів, а також проектів 
наказів керівника апарату адміністрації на предмет 
наявності в них положень, що сприяють чи можуть 
сприяти вчиненню корупційних правопорушень.

15. Підготовка та розміщення на офіційних інтернет-ресурсах 
райдержадмінісграції питань забезпечення антикорупційної 
політики.

Протягом року На офіційній веб-сторінці райдержадмінісграції 
висвітлюються питання, нормативно-правові документи, 
довідки, роз’яснення антикорупційного законодавства.

16. Надання структурним підрозділам районної державної 
адміністрації та окремим працівникам роз’яснень щодо 
застосування норм антикорупційного законодавства.

Постійно Упродовж звітного періоду були надати працівникам 
адміністрації роз’яснення антикорупційного 
законодавства. Зокрема, акцентовано увагу на заборонах 
та обмеженнях під час виконання службових повноважень 

Керівників структурних підрозділів та апарату 
адміністрації ознайомлено під підпис з пам’яткою 
рекомендацій для державних службовців районної 
державної адміністрації щодо заборон, обмежень та видів 
відповідальності за порушення вимог встановлених 
антикорупційним законодавством, затвердженою головою 
райдержадмінісграції від 06.12.2021 року 
№ 01-1566/02-29.

4. Здійснення заходів контролю за виконанням антикорупційного законодавства
17. Участь у проведенні перевірок структурних підрозділів 

райдержадмінісграції та органів місцевого самоврядування 
щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

За окремими
планами
комплексних
перевірок
райдерж-
адміністрації

В районній державній адміністрації розпорядженням 
голови від 22.10.2021 року № 207/02-07/1 затверджено 
Порядок проведення перевірок стану організації роботи 
із запобігання та виявлення корупції. Відповідно до 
плану роботи на 2022 рік заплановано проведення 
перевірок структурних підрозділів райдержадмінісграції
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щодо виконання вимог антикорупційного законодавства.
18. Здійснення контролю за дотриманням вимог урегулювання 

конфлікту інтересів, які передбачені антикорупційним 
законодавством

Протягом року 13.04.2021 року розроблено та затверджено пам’ятку 
державного службовця щодо врегулювання конфлікту 
інтересів та ознайомлено під підпис керівників, 
структурних підрозділів та апарату адміністрації та 
розміщено на офіційній вебсторінці 
райдержадміністрації.

19. Інформування у письмовій формі голову районної державної 
адміністрації про факти, що можуть свідчити про вчинення 
корупційних правопорушень посадовими особами районної 
державної адміністрації

У разі виявлення 
фактів, що 

можуть свідчити 
про вчинення 
корупційних 

правопорушень

За звітний період не виявлено фактів, що можуть 
свідчити про вчинення корупційних правопорушень 
посадовими особами районної державної адміністрації.

20. Розгляд звернень, що надійшли до райдержадміністрації, про 
факти корупції та інші діяння, які порушують чинне 
антикорупційне законодавство

При
надходженні

звернень

За звітний період до уповноваженої особи з питань 
запобігання корупції надійшло через ел.пошту 1 
повідомлення про можливі факти корупційних 
правопорушень в райдержадміністрації. Дане звернення 
направлено на розгляд до НАЗК відповідно до норм 
чинного законодавства.

21. Участь у службових розслідуваннях (перевірках) з метою 
виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 
корупційних правопорушень

У разі виявлення 
порушень

Протягом звітного періоду не проводилися службові 
розслідування (перевірки) на предмет виявлення 
корупційних правопорушень.

22. Участь у роботі конкурсної комісії з відбору кандидатів на 
посади державних службовців

Протягом року Упродовж 2021 року в уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату адміністрації 
не залучалась до складу конкурсних комісій (для участі 
у конкурсі на заміщення вакантних посад у структурні 
підрозділи апарату та структурні підрозділи 
адміністрації без статусу юридичної особи).

23. Запровадження дієвого механізму зворотного зв'язку з 
громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти 
корупційних правопорушень

Протягом року

,

В районній державній адміністрації затверджено 
розпорядженням голови від 04.03.2021 року 
№ 44/02-07/1 Порядок організації роботи із 
повідомленнями про можливі факти корупційних або 
повязаних з корупцією правопорушень, інших порушень



Головний спеціаліст 
відділу документообігу та 
запобігання корупції 
апарату адміністрації

Закону України „Про запобігання корупції”, внесених 
викривачами
Також, розпорядженням голови від 29.10.2021 року 
№ 218/02-07/1 затверджено Положення про 
впровадження механізмів заохочення та формування 
культури повідомлення про можливі факти корупційних, 
або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 
порушень Закону України „Про запобігання корупції-” в 
Кременецькій райдержадміністрації.____________________

Катерина КАЛІТКА


