
ІНФОРМАЦІЯ 

щодо утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції у районних державних адміністраціях  

станом на 01 січня 2018 року 

 

Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції відповідно 

до пункту 11 частини першої статті 11 Закону України «Про запобігання корупції» (далі 

– Закон) та пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 

706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (далі – Постанова № 706) провів збір 

інформації щодо утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених 

осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у районних державних адміністраціях 

станом на 01 січня 2018 року. 

Необхідність функціонування уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції також вбачається зі змісту статей 4 та 11 

Закону, відповідно до яких Національне агентство здійснює координацію, методичне 

забезпечення та аналіз ефективності діяльності таких підрозділів. 

Відповідно до вимог пункту 3 Постанови № 706 головам, зокрема, районних 

державних адміністрацій, необхідно утворити (визначити) та забезпечити 

функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції у межах 

загальної чисельності працівників апаратів. 

У пункті 1 Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену 

особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого Постановою № 706 

(далі – Типове положення), встановлено, що уповноважений підрозділ (уповноважена 

особа) з питань запобігання та виявлення корупції утворюється (визначається) у 

порядку, визначеному законодавством, за рішенням керівника, зокрема, районної 

державної адміністрації. 

Уповноважена особа визначається у разі недоцільності утворення в органі 

виконавчої влади уповноваженого підрозділу з огляду на структуру, чисельність 

працівників, у тому числі тих, які є суб’єктами декларування, а також обсяг, характер та 

складність роботи. 

 В результаті аналізу отриманої від обласних державних адміністрацій інформації 

(додаток 1) встановлено, що з 471 районної державної адміністрації забезпечено 

утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції лише в 39 (8 %).  

В 77 (16 %) районних державних адміністраціях функції запобігання та виявлення 

корупції поєднано з іншими напрямами роботи (правоохоронної, мобілізаційної роботи 

тощо) та у 355 (76 %) районних державних адміністраціях функції із запобігання та 

виявлення корупції покладено на підрозділи кадрової, правоохоронної, правової, 

режимно-секретної роботи, цивільного захисту, загальні відділи, заступників голів, 

керівників апаратів держадміністрацій тощо. 

Відповідно до пункту 6 Типового положення втручання у діяльність 

уповноваженого підрозділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також 

покладення на уповноважений підрозділ обов’язків, що не належать або виходять за 

межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, 

забороняється. 
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З огляду на зазначене керівники районних державних адміністрацій не виконали 

вимоги Постанови № 706 та Типового положення щодо утворення (визначення) 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення 

корупції, при цьому покладення обов’язків із запобігання та виявлення корупції на 

підрозділи, функції яких не пов’язані з антикорупційною діяльністю, є неприпустимим, 

оскільки може призвести до виникнення потенційного або реального конфлікту 

інтересів.  

Крім того, здійснено моніторинг сайтів районних державних адміністрацій щодо 

наявності на них розділів «Запобігання корупції» та «Повідомлення про корупцію», 

актуальності розміщених в них даних про уповноважений підрозділ (особу), планів та 

звітів щодо виконання заходів із запобігання та виявлення корупції, законодавчих та 

нормативних актів, спеціальних телефонних ліній, засобів електронного зв’язку з метою 

забезпечення умов для повідомлення працівниками про порушення вимог Закону іншою 

особою відповідно до вимог частини четвертої статті 53 цього Закону. 

Встановлено, що лише у 99 (21 %) державних адміністрацій є інформація щодо 

утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань 

запобігання та виявлення корупції та їх контактні дані. Інформація щодо планів та звітів 

за результатами виконання заходів із запобігання та виявлення корупції, законодавчих 

та нормативних актів, інформації щодо спеціальних телефонних ліній, засобів 

електронного зв’язку для можливості здійснення особами повідомлень про порушення 

вимог Закону у більшості державних адміністрацій є неактуальною або взагалі відсутня.  

У зв’язку з зазначеним та з метою дієвого застосування превентивних 

антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків корупційних та 

пов’язаних з корупцією правопорушень, визначених Законом, Національне агентство 

листом від 12 лютого 2018 року звернулося до керівників обласних державних 

адміністрацій з пропозицією щодо спрямування в межах своїх повноважень діяльності 

районних державних адміністрацій та взяття під особистий контроль питання 

забезпечення належного виконання керівниками районних державних адміністрацій 

вимог пункту 3  

Постанови № 706 щодо утворення (визначення) уповноважених підрозділів 

(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.  

Також відповідно до «Плану проведення перевірок Національним агентством з 

питань запобігання корупції на 2018 рік», затвердженого рішенням Національного 

агентства від 03 листопада 2017 року № 1094, передбачено проведення Національним 

агентством перевірок організації роботи із запобігання та виявлення корупції, зокрема 

в обласних державних адміністраціях. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2017/%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B5/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA%202018%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
https://nazk.gov.ua/sites/default/files/docs/2017/%D1%96%D0%BD%D1%88%D0%B5/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%BA%202018%20%D1%80%D1%96%D0%BA.pdf
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ІНФОРМАЦІЯ 
щодо утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених 
осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в районних державних 

адміністраціях  
станом на 01 січня 2018 року 

 
 
 

 
 
 

№ 
з/п 

Найменування 
області 

Всього 
РДА в 
області  

За інформацією обласних державних адміністрацій 
 Утворено 

(визначено) 
уповноважений 

підрозділ 
(уповноважену 
особу) в РДА, 
відповідно до  

сайтів РДА 

Утворено (визначено) 
Поєднано 

функції із 
запобігання 

та виявлення 
корупції з 
іншими 

функціями 

Покладено 
обов’язки із 

запобігання та 
виявлення 
корупції на 

інший 
підрозділ 
(особу) 

Уповноважений 
підрозділ 

Уповноважену 
особу 

1 Вінницька 27 - 1 1 25 7 

2 Волинська  16 - - 7 9 0 

3 Дніпропетровська 22 1 14 - 7 19 

4 Донецька  19 - - 3 16 4 

5 Житомирська 23 - 1 - 22 1 

6 Закарпатська  13 - 1 4 8 5 

7 Запорізька 20 - 6 3 11 1 

8 Івано-Франківська  14 - - - 14 4 

9 Київська 25 - 1 3 21 2 

10 Кіровоградська  21 - - 10 11 8 
11 Луганська 12 - 1 - 11 0 
12 Львівська 20 - 2 13 5 8 

13 Миколаївська 19 - - - 19 2 
14 Одеська 26 - - 18 8 15 
15 Полтавська  25 - - - 25 3 

16 Рівненська 16 - 4 2 10 4 

17 Сумська 18 - 4 1 13 2 

18 Тернопільська 18 - - 3 15 0 

19 Харківська 27 1 2 2 22 1 

20 Херсонська  18 - - - 18 0 

21 Хмельницька 20 - - 1 19 8 

22 Черкаська 20 - - 3 17 0 

23 Чернівецька 11 - - 2 9 0 

24 Чернігівська 21 - - 1 20 5 

 Всього  471 2 37 77 355 99 

   0,4 % 8 % 16,3 % 75,3 % 21 % 

 

 

___________________________________________ 

 


