
ФОРМА 

для надання звітної інформації за 2020 рік про виконання Антикорупційної програми Луганської обласної 

державної адміністрації на 2020 рік та реалізації визначених у ній заходів 

Служба у справах дітей облдержадміністрації 
(найменування підрозділу облдержадміністрації) 

 

№ 

з/п 

Перелік заходів Строк виконання Відповідальні за 

виконання 

Стан виконання 

1 2 3 4  

1. Запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у діяльності 

осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, здійснення 

контролю за дотриманням вимог 

законодавства щодо його 

врегулювання, а також 

відшкодування шкоди, заподіяної 

прийнятими в умовах конфлікту 

інтересів рішеннями або 

вчиненими діями 

постійно відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації  

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації та її 

апарату 

Постійно серед працівників служби у 

справах дітей облдержадміністрації 

проводиться роз’яснювальна робота щодо 

запобігання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави. 

У звітному періоді випадків виникнення 

конфлікту інтересів не встановлено. 

2. Здійснення контролю за 

дотриманням вимог 

антикорупційного законодавства 

та законодавства про державну 

службу працівниками структурних 

підрозділів облдержадміністрації 

та її апарату 

постійно відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

Постійно здійснюється контроль за 

дотриманням вимог антикорупційного 

законодавства та законодавства про 

державну службу працівниками служби у 

справах дітей облдержадміністрації. 
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Продовження додатка 
 

1 2 3 4 5 
 

виявлення корупції 

облдержадміністрації  

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації та її 

апарату 

3. Виявлення сприятливих для 

вчинення корупційних 

правопорушень ризиків у 

діяльності посадових і службових 

осіб облдержадміністрації, 

підприємств, установ і організацій, 

що належать до її сфери 

управління, які негативно 

впливають на виконання функцій і 

завдань, та здійснення оцінки 

щодо наявності корупційної 

складової 

протягом року відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації 

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

В службі у справах дітей 

облдержадміністрації відсутні  

підприємства, установи і організації, що 

належать до її сфери управління. 

4. Своєчасне інформування 

спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції 

про можливе вчинення особами, 

уповноваженими на виконання 

функцій держави або органів 

місцевого самоврядування, 

корупційних правопорушень або 

правопорушень, пов’язаних із 

корупцією 

протягом року відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації 

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Корупційних правопорушень або 

правопорушень, пов’язаних із корупцією 

протягом звітного періоду в службі у 

справах дітей облдержадміністрації не 

встановлено. 
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1 2 3 4 5 
 

5. Забезпечення розміщення на 

офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації інформації 

за напрямом антикорупційного 

законодавства  

щокварталу відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації 

(з 14.12.2020) 

Не відноситься до компетенції служби у 

справах дітей облдержадміністрації. 

6. Здійснення експертизи проектів 

нормативно-правових актів, що 

приймаються головою 

облдержадміністрації – 

керівником обласної військово-

цивільної адміністрації, щодо 

виявлення корупційних ризиків 

протягом року відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації 

(з 14.12.2020) 

Не відноситься до компетенції служби у 

справах дітей облдержадміністрації. 

7. Аналіз скарг і звернень фізичних 

та юридичних осіб до 

облдержадміністрації щодо 

порушення  антикорупційного 

законодавства України 

посадовими особами під час 

надання адміністративних послуг 

щокварталу відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

Скарги і звернення фізичних та 

юридичних осіб до облдержадміністрації 

щодо порушень антикорупційного 

законодавства України працівниками  

служби у справах дітей 

облдержадміністрації протягом звітного 

періоду не надходили. 
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1 2 3 4 5 
 

облдержадміністрації 

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

8. Проведення серед посадових осіб 

облдержадміністрації 

організаційної та роз’яснювальної 

роботи із запобігання, виявлення і 

протидії корупції 

протягом року відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації 

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Постійно проводиться організаційна та 

роз’яснювальна робота з питань 

запобігання, виявлення та протидії 

корупції.  

Для працівників служби проведені 

тематичні семінари з таких тем: 

«Обмеження, заборони, встановлені 

Законом України «Про запобігання 

корупції» (липень); «Конфлікт інтересів 

та заходи щодо його врегулювання» 

(вересень); «Відповідальність за вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень» (листопад). 

Працівники ознайомлені під особистий 

підпис з методичними рекомендаціями та 

пам’ятками, що надходять від відділу 

взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної роботи, з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації. 

9. Здійснення контролю за 

дотриманням посадовими особами 

облдержадміністрації правил 

етичної поведінки під час 

виконання посадових обов’язків  

постійно апарат 

облдержадміністрації; 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Державні службовці служби у справах 

дітей облдержадміністрації постійно 

дотримуються правил етичної поведінки 

під час виконання своїх посадових 

обов’язків. 

10. Забезпечення підвищення 

кваліфікації працівників 

облдержадміністрації  

протягом року відділ по роботі з 

персоналом та нагород 

апарату 

облдержадміністрації; 

структурні підрозділи 

Протягом 2020 року два головних 

спеціаліста служби завершили навчання у 

магістратурі за напрямом «Публічне 

управління та адміністрування», 

отримали дипломи. Всі працівники 
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1 2 3 4 5 
 

облдержадміністрації служби проходять онлайн курси з метою 

самоосвіти. 7 державних службовців 

закінчили курси підвищення кваліфікації 

для державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування за 

спеціальною короткостроковою 

програмою на базі ДЗ «ЛНУ ім. Тараса 

Шевченка», в рамках якої пройдено 

навчання за темою «Законодавство 

України у сфері запобігання та протидії 

корупції. Забезпечення доброчесності». 

Пройдено онлайн курс на базі онлайн - 

платформи «Prometheus» 

«Антикорупційні програми органів 

влади». 

11. Організація роботи відповідно до 

статті 45 Закону України «Про 

запобігання корупції», проведення 

перевірки своєчасності подання 

декларацій та забезпечення 

роз’яснювальної роботи щодо 

додаткових заходів фінансового 

контролю 

у строки, визначені 

Порядком 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, 

затверджений 

рішенням НАЗК від 

відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації 

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Постійно ведеться робота щодо перевірки 

своєчасності подання суб’єктами 

декларування декларацій відповідно до 

Закону України «Про запобігання 

корупції». Випадків неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій в 

службі у справах дітей 

облдержадміністрації не виявлено. 

За результатами щорічного е-

декларування, всі працівники вчасно 

подали електронні декларації. 

Всіх співробітників ознайомлено під 

особистий підпис з роз’ясненнями НАЗК 

щодо заповнення декларацій. 
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1 2 3 4 5 
 

06.09.2016 № 19, 

постійно 

12. Проведення перевірок (аудитів) та 

вжиття заходів щодо притягнення 

до відповідальності осіб, винних у 

вчиненні корупційних та 

пов’язаних  із корупцією 

правопорушень 

протягом року управління внутрішнього 

аудиту 

облдержадміністрації; 

відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації 

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

 

Фактів корупційних та пов’язаних із 

корупцією правопорушень протягом 

звітного періоду не встановлено. 

13. Забезпечення дотримання 

обмежень щодо використання 

службових повноважень, 

одержання подарунків та 

неправомірної вигоди, 

сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності, 

обмеження спільної роботи 

близьких осіб, запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів, 

у тому числі у зв’язку з наявністю 

в особи підприємств чи 

корпоративних прав 

постійно відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації 

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Фактів одержання неправомірної вигоди,  

сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності не встановлено. 

Фактів конфлікту інтересів протягом 

звітного періоду не встановлено. 
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14. Здійснення закупівель товарів, 

робіт та послуг відповідно до 

Закону України  «Про публічні 

закупівлі» 

постійно апарат  

облдержадміністрації;  

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Закупівлі товарів, робіт та послуг 

проводяться відповідно до Закону 

України «Про публічні закупівлі». 

Інформація про закупівлю товарів 

оприлюднюється на електронному 

майданчику. 

15. Збереження конфіденційності 

інформації щодо осіб, які 

добросовісно повідомляють про 

можливі факти корупційних або 

пов’язаних із корупцією 

правопорушень чи  про факти 

підбурення до їх вчинення 

постійно відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації  

(з 14.12.2020); 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації та її 

апарату 

Повідомлень від осіб щодо корупційних 

правопорушень до служби у справах 

дітей облдержадміністрації протягом 

звітного періоду не надходило. 

16. Аналіз та організація постійного 

контролю за практичною 

реалізацією та застосуванням 

Закону України «Про доступ до 

публічної інформації» 

протягом року Департамент масових 

комунікацій 

облдержадміністрації 

Не відноситься до компетенції служби у 

справах дітей облдержадміністрації 

17. Сприяння та забезпечення доступу 

громадськості до проектів 

нормативно-правових актів 

органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

шляхом розміщення цих проектів 

на офіційних сайтах для 

проведення громадської 

протягом року апарат  

облдержадміністрації; 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Нормативно-правові акти (проекти 

розпоряджень голови 

облдержадміністрації та накази), 

підготовлені службою у справах дітей 

облдержадміністрації, не потребували 

проведення громадського обговорення. 

Всі проекти розпоряджень погоджені у 

відділі взаємодії з правоохоронними 
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антикорупційної експертизи, а 

також аналізу та обговорення, 

зорієнтованих на вироблення 

доречних та об’єктивних 

пропозицій і рекомендацій, які 

можуть бути враховані в 

конкретному нормативно-

правовому акті та подальшій 

роботі 

органами, оборонної роботи, з питань 

запобігання та виявлення корупції 

апарату облдержадміністрації. 

18. Забезпечення проведення 

оцінювання корупційних ризиків у 

діяльності облдержадміністрації 

відповідно до Закону України 

«Про запобігання корупції» та 

Методології, затвердженої 

рішенням Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції від 02.12.2016 № 126 

у разі отримання 

інформації про 

виявлення чинника 

корупційного ризику, 

протягом року 

Комісія з оцінки 

корупційних ризиків в 

облдержадміністрації 

Інформація щодо виявлення чинника 

корупційного ризику не надходила. 

19. Проведення спеціальних перевірок 

щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад державних 

службовців категорії «Б» 

протягом року відділ по роботі з 

персоналом та нагород 

апарату 

облдержадміністрації, 

структурні підрозділи 

облдержадміністрації 

Протягом звітного періоду не 

проводилось призначення на посади 

державної служби категорії «Б». 

 

 

 

 

ІІ. Заходи щодо усунення корупційних ризиків 

1. Залучення під час проведення 

конкурсів щодо прийняття на 

державну службу третіх осіб 

(експертів, представників 

громадськості) у якості 

спостерігачів 

 

 

постійно, перед кожним 

засіданням членів 

колегіальних органів 

протягом 2020 року 

голови конкурсних комісій 

структурних підрозділів 

обласної держадміністрації 

та її апарату 

Конкурсів на посади державної служби 

протягом звітного періоду не 

проводилось. 



9 

Продовження додатка 
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2. Онайомлення кожного члена комісії 
з Пам’яткою про врегулювання 
конфлікту інтересів в діяльності 
членів колегіальних органів 
обласної державної адміністрації 
(лист облдержадміністрації від 
03.04.2018 № 1/11-1870) 

Здійснено ознайомлення кожного члена  

комісії з Пам’яткою про врегулювання 

конфлікту інтересів. 

3. Уповноваженому підрозділу з 
питань запобігання та виявлення 
корупції облдержадміністрації 
щокварталу повідомляти керівника 
апарату облдержадміністрації та 
керівників структурних підрозділів 
облдержадміністрації щодо наявних 
змін антикорупційного 
законодавства України 

щокварталу 2020 року відділ взаємодії з 

правоохоронними 

органами, оборонної 

роботи, з питань 

запобігання та виявлення 

корупції апарату 

облдержадміністрації  

(до 14.12.2020); відділ з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

облдержадміністрації  

(з 14.12.2020); 

Не відноситься до компетенції служби у 

справах дітей облдержадміністрації 

4. Проведення навчань з посадовими 
особами облдержадміністрації щодо 
наявних змін антикорупційного 
законодавства України. 
Рекомендувати усім службовим 
особам облдержадміністрації 
протягом поточного року пройти 
навчання на електронному ресурсі 
«Prometheus» з питань, пов’язаних 
із заходами щодо запобігання 
корупції в органах державної влади 

Пройдено курс на електронному ресурсі 

«Prometheus» «Антикорупційні програми 

органів влади». 

5. Проведення перевірок (аудитів) у 
складі не менш ніж двох осіб. 
Проведення інструктажу осіб, які 
залучені до перевірки (аудиту) щодо 
дотримання вимог 
антикорупційного законодавства 

протягом 2020 року голова робочої групи з 
проведення перевірок 
(аудитів) структурних 
підрозділів обласної 
держадміністрації та її 
апарату 

 

Службою у справах дітей 

облдержадміністрації під час здійснення 

перевірок щодо вивчення діяльності та 

надання методичної допомоги службам у 

справах дітей райдержадміністрацій та 

міськвиконкомів щодо соціально-

правового захисту дітей до складу робочої 

групи залучаються не менш як два 

спеціаліста. 
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Постійно проводиться інструктаж осіб, 

які залучені до перевірки, щодо 

дотримання вимог антикорупційного 

законодавства. 

6. Забезпечення систематичного 
підвищення рівня підготовки членів 
тендерних комітетів, уповноваженої 
особи структурних підрозділів 
облдержадміністрації та її апарату  
та або уповноважених осіб, 
відповідальних за організацію та 
проведення процедур закупівель 
відповідно до Закону України «Про 
публічні закупівлі». У разі 
призначення уповноваженої особи, 
змін у складі тендерних комітетів, 
забезпечити проходження курсу 
навчання нового члену комітету, 
уповноваженої особи на сайті  
«Prometheus» 

постійно протягом 2020 

року 

уповноважений підрозділ 

(особа) апарату та 

структурних підрозділів 

Члени тендерного комітету постійно 

ознайомлюються із змінами у 

законодавстві. 

7. Попередження членів тендерних 
комітетів, уповноважену особу 
структурних підрозділів  
облдержадміністрації та її апарату 
під підпис про відповідальність за 
порушення Закону України «Про 
публічні закупівлі» 

листопад 2020 року уповноважений підрозділ 

(особа) апарату та 

структурних підрозділів 

Уповноважену особу під підпис 

ознайомлено з вимогами Закону України 

«Про публічні закупівлі», 

відповідальність за його порушення, 

штрафи. 

8. Попередження членів тендерного 
комітету, уповноважену особу 
структурних підрозділів  
облдержадміністрації та її апарату 
(та новопризначених членів 
комітету у разі змін у складі 
тендерного комітету) під підпис про 
відповідальність і за встановлення 
дискримінаційних критеріїв у 

листопад 2020 року,  

далі – постійно у разі 

зміни складу тендерного 

комітету 

уповноважений підрозділ 

(особа) апарату та 

структурних підрозділів 

Уповноважену особу під підпис 

ознайомлено про дискримінаційні 

критерії у тендерній документації, 

відповідальність про порушення вимог. 
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тендерній документації з метою 
надання переваги певному учаснику 

9. Здійснення моніторингу проведення 
публічних закупівель 

щокварталу 2020 року управління внутрішнього 

аудиту обласної 

держадміністрації 

(Сальнікова Т.)  

Не відноситься до компетенції служби у 

справах дітей облдержадміністрації 

10. Організація роботи з керівниками 
підприємств, установ та 
організацій, що належать до сфери 
управління облдержадміністрації, 
щодо обізнаності з переліком 
встановлених законодавством 
вимог, заборон та обмежень Закону 
України «Про запобігання корупції» 
у рамках проведення відповідних 
навчань, семінарів, тощо 

протягом IV кварталу 

2020 року  

керівники відповідних 

структурних підрозділів 

обласної держадміністрації 

В службі у справах дітей 

облдержадміністрації відсутні  

підприємства, установи і організації, що 

належать до її сфери управління. 

11. Розроблення та затвердження плану 
заходів із запобігання та виявлення 
корупції в  установах та 
організаціях, що належать до сфери 
управління облдержадміністрації, 
на 2020 рік у разі їх відсутності 

листопад 2020 року керівники відповідних 

структурних підрозділів 

обласної держадміністрації 

В службі у справах дітей 

облдержадміністрації відсутні  

підприємства, установи і організації, що 

належать до її сфери управління. 

12. Забезпечення постійного 
моніторингу стану виконання плану 
заходів із запобігання та виявлення 
корупції на 2020 рік на установах, 
підприємствах та організаціях, що 
належать до сфери управління 
структурних підрозділів 
облдержадміністрації 

щокварталу 2020 року керівники відповідних 

структурних підрозділів 

обласної держадміністрації 

В службі у справах дітей 

облдержадміністрації відсутні  

підприємства, установи і організації, що 

належать до її сфери управління. 

13. Використання поштового зв’язку 
при наданні адміністративних 
послуг (як замовлення послуги, так 
і направлення відповіді) для 
мінімізації безпосереднього 

постійно протягом  
ІV кварталу 2020 року 

 

департаменти обласної 
держадміністрації: освіти і 
науки (Стецюк Ю.);  
комунальної власності, 
земельних, майнових 

Не відноситься до компетенції служби у 

справах дітей облдержадміністрації. 
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контакту між особою, яка здійснює 
надання послуги та її отримувачем 

відносин, екології та природ-
них ресурсів (Олейніков С.); 
агропромислового розвитку 
(Хлякін С.); житлово-
комунального господарства  
(Сурай В.);  
управління культури, 
національностей та релігій  
(Адамчук А.) 
 

14. Оновлення та оприлюднення 
вичерпного переліку 
адміністративних послуг, що 
надаються, документів, необхідних 
для їх отримання, конкретних 
строків для оброблення інформації 
та надання адмінпослуг 

листопад 
2020 року 

 

департаменти обласної 
держадміністрації: освіти і 
науки (Стецюк Ю.);  
комунальної власності, 
земельних, майнових 
відносин, екології та природ-
них ресурсів (Олейніков С.); 
агропромислового розвитку 
(Хлякін С.); житлово-
комунального господарства  
(Сурай В.);  
управління культури, 
національностей та релігій  
(Адамчук А.) 

Не відноситься до компетенції служби у 

справах дітей облдержадміністрації. 

15. Забезпечення функціонування 
вебсторінок, інших електронних 
ресурсів, де повинна міститися 
інформація, необхідна для 
отримання адмінпослуг 

постійно протягом  
ІV кварталу 2020 року 

Не відноситься до компетенції служби у 

справах дітей облдержадміністрації. 

 

 

 

 

Начальник служби            Раїса РОДІНА 

 


