Проект

УКРАЇНА
ВІН Н И Ц ЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ
'019 р.

сесія 7 скликання

Про внесення змін і доповнень до Антикорупційної програми
Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 38 сесії
обласної Ради 7 скликання від 26 червня 2019 року № 835

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», рішення
Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 серпня 2019 року
№2306, враховуючи висновки постійних комісій обласної Ради, обласна Рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до Таблиці оцінених корупційних ризиків та
заходів з їх усунення додатка 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних
ризиків у діяльності Вінницької обласної Ради Антикорупційної програми
Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням 38 сесії
обласної Ради 7 скликання від 26 червня 2019 року № 835, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту
та депутатської діяльності (Вигонюк A.B.).
Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення сесії
обласної Ради 7 скликання
в і д __
2019 року №

ТАБЛИЦ Я
оцінених корупційних ризиків та заходів їх усунення
Додатка 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності обласної Ради
А нтпкорупційної програми Вінницької обласної Ради на 2019-2021 роки, затвердж еної ріш енням 38 сесії обласної Ради 7
скликання від 26 червня 2019 року № 835
№

КоруїІЦІЙІШ Й

ризик

Пріорит
етність
корунці

Заходи щодо усунення
корупційного ризику

Й І І ОІ О

ризику
(низька/
середня/
висока)

1.

Вплив на депутатів
обласної Ради з
метою
прийнятгя
рішень
обласної
Ради.

Середня

Падання депутатам консультацій,
роз’яснень щодо запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів, р о з’яснення вимог
анти кору п ці й ного законодавства,
залучення представників
громадськості (експертів) до
підготовки та розгляду ріш ень
обласної Радою (з питань
бюджету, містобудування,
земельних та ін. питань).

Особа
(особи)
відновіда
льна (і)
за
виконан
ня заходу

Строк
виконання
заходів
ЩОДО

усунення
корунційн
ого ризику

Щ орічно
Управлін
до
25
ня
грудня
орган ізаці
протягом
йного
2019-2021
забезпече
років
ння
діяльності
Ради
та
з в ’язків 3
органами
місцевого

Необхідні

О чікувані

ДЛЯ

результати

впровадженії
я заходів
ресурси

Не потребує

Проведено навчання
для депутатів обласної
ради з питань,
пов’язаних із
запобіганням
корупції.
Залучено
представників
громадськості
(експертів) до
підготовки та

2.

3.

Ризики, пов’язані з
недоброчесністю
депутатів обласної
ради при здійсненні
депутатських
повноважень.

Середня

Ризики, пов’язані із
розподілом
депутатських
коштів.

Середня

Проведення семінарів, навчань,
круглих столів для депутатів
обласної Ради з актуальних
питань діяльності органів
місцевого самоврядування, у т.ч.
дотримання вимог
антикорупційного законодавства.
П опередження депутатів
обласної Ради про персональну
відповідальність за порушення
антикорупційного законодавства.

Надання депутатам консультацій,
роз’яснень щодо запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів, роз’яснення вимог
анти кору 11 ці й ного законодавства.
П опередження депутатів
обласної Ради про персональну

самовряд
ування,
Уповнова
жена
особа
з
питань
запобіган
ня
корупції
виконавч
ого
апарату
обласної
Ради.
Управлін
ня
організаці
йного
забезгіече
ння
діяльності
Ради
та
зв ’язків 3
органами
місцевого
самовряд
ування.
Управлін
ня
фінансов
ого
забезпеч
ення

розгляду рішень
Радою (з питань
бюджету,
містобудування,
земельних та ін.
питань)

Щ орічно
до 25
грудня
протягом

Не потребує

2019-2021

Щ орічно
до 25
грудня
протягом
2019-2021

Не потребує

Проведено навчання
для депутатів обласної
ради з питань,
пов'язаних із
запобіганням
корупції.
Направлено листивимоги з дотримання
антикорупційного
законодавства при
здійсненні
депутатських
повноважень.
Надано депутатам
консультації,
роз'яснення щодо
запобігання та
врегулювання
конфлікту інтересів,
роз’яснення вимог

відповідальність за порушення
анти кору п ці й ного законодавства

4.

М ожливість впливу
сторонніх осіб під
час прийняття та
оформлення
документів
ЩОДО
нагородження
відзнаками
обласної Ради та
оформлення
клопотань
про
нагородження
державними
та
урядовими
нагородами.

Н изька

Внесення змін до існуючих
положень про відзнаки
В інницької обласної Ради.

5.

Ймовірність
недоброчесних дій
посадових
осіб
обласної
ради,
управління майном
обласної ради при
проведенні
закупівлі
товарів,
робіт та послуг,
можливість

Низька

Здійснення моніторингу цінових
пропозицій при реалізації
допорогових закупівель.
Залучення третіх осіб
(незалежних фахівців,
представників громадськості) до
підготовки тендерної докумен
тації, оприлю днення проектів
відповідної документації на
офіційному веб-сайті для

Начальн
ик
управлін
ня
орган іза
ційного
забезпеч
ення
діяльнос
ті
Ради
та
зв ’язків 3
органам
и
місцевог
0
самовряд
ування.
Начальн
ик
управлін
ня
спільної
Комунал
ьної
власност
і

До
01.02.2020

Не потребує

Щ орічно
до 25
грудня
протягом

Не потребує

2019-2021

антикорупційного
законодавства.
Н аправлено лисгивимоги з дотримання
антикорупційного
законодавства.
Прийнято у новій
редакції відповідне
рішення обласної
ради.

Визначено
найвигідніш у ціну
(вартість) товарів,
робіт, послуг.
Бюджетні кошти
витрачено економно
та раціонально.
Залучено третіх осіб
(незалежних фахівців,
представників

укладання
договорів
без
використання
електронної
системи закупівель.

6.

М ожливість
при
проведенні
закупівлі
товарів,
робіт та
послуг
формування
тендерної
документації
або
завдань
таким
чином,
що
конкуренція
буде
обмеженою
або
взагалі
неможливою.
Створення
тендерної
документації
(технічних вимог)
під
конкретного
учасника
процедури
закупівлі (надавача
послуг, виконавця

Низька

обговорення. Попередження
посадових осіб за
порушення законодавства щодо
здійснення публічних закупівель
та
антикорупційного законодавства
із зазначення статей нормативно
правових
актів, якими гака
відповідальність встановлена, та
санкцій, які вони
передбачають.
Підвищ ення знань членів
тендерного комітету 3
антикорупційного законо
давства України.
Залучення третіх осіб
(незалежних фахівців,
представників громадськості) до
підготовки тендерної
документації, оприлюднення
проектів відповідної документа
ції на офіційному веб-сайгі для
обговорення. Використання
примірної документації,
затвердженої М інісгерством
економічного розвитку
і торгівлі України",
Оприлю днення проектів
відповідної докум ентації на
офіційному веб-сайтідля
обговорення.

громадськості) до
підготовки тендерної
документації.
Забезпечено
оприлюднення
проектів відповідної
документації на
офіційному веб-сайгі
для обговорення.

територі
альних
громад
Вінниць
кої
області

Голова
тендерно
го
комітету

Щ орічно
ДО 25
грудня
протягом
2019-2021

Не потребує

Залучено третіх осіб
ДО ПІДГОТОВКИ

тендерної
документації,
оприлюднено проекти
відповідної
документації на
офіційному всб-сайті
для обговорення.
Унеможливлено
неправомірне
обмеження участі у
конкурсних торгах.
Тендерна
документація
оприлю днена на вебсайті.
Унеможливлено
неправомірне
обмеження участі у
конкурсних торгах.

7.

8.

робіт).
Недоброчесність
посадових осіб під
час
опрацювання
вхідної кореспон
денції,
у
т.ч.
запитів на публічну
інформацію,
звернень громадян,
електронних
петицій.

М ожливість
висвітлення
в
матеріалах
офіційного
вебсайту
інформації
рекламного
чи
напіврекламного
змісту,
яка
не
стосується
діяльності
депутатів, груп та

Низька

Низька

Запровадження системи
електронного документообігу.
Встановлення додаткового
контролю за дотриманням
спеціального та
антикорупційного законодавства
під час розгляду запитів на
інформацію ,звернень шляхом:
запровадження
періодичного моніторингу
(аудиту) з боку підрозділу
документообігу та
уповноваж еного підрозділу з
питань запобігання та виявлення
корупції
органу відповідних запитів,
звернень та листів відповідей на
них (у тому
числі аудиту та звітування перед
керівництвом про результати
такого
моніторингу"
Розробка внутрішнього порядку
подання та розміщ ення на
офіційному веб-сай гі обласної
Ради інформації, шо відображає
діяльність обласної Ради

Начальни
к
управлінн
я
із
загальних
питань
виконавч
ого
апарату
обласної
Ради,
начальни
к відділу
інформаці
йних
технологі
й

До
31.12.2019

Потребує

Запроваджено
систему електронного
документообігу.

Начальни
к
управлінн
я
аналітичн
0інформаці
йної
роботи
виконавч
ого

До

Не потребує

Відповідний порядок
розроблено та
затверджено.

01.08.2020

____ ___

фракцій
Ради

9.

10.

обласної

М ожливість
лобіювання
інтересів окремих
депутатів, груп та
фракцій
обласної
ради, в якій за
цікавлені
окремі
особи
при
висвітленні
їх
діяльності
на
офіційному
вебсайті обласної ради

Середня

Корупційні ризики,
пов’язані
із
проведенням
конкурсу
на
зайнятгя вакантних
посад у виконав
чому
апараті,
в
управлінні майном

Низька

Розробка внутрішнього порядку
подання та розміщ ення на
офіційному веб-сайті обласної
Ради інформації, що відображає
діяльність обласної Ради

Залучення в установленому
порядку третіх осіб (експертів,
представників громадськості) до
роботи конкурсних комісій.
О бов’язкове
відображення у докум ентації за
резу.і іь гагам и п ро веде н ня
_______ конкурсу мотиви________

апарату
обласної
Ради,
начальни
к відділу
інформаці
йних
тех пологі
й
Начальни
к
управлінн
я
із
загальних
питань
виконавч
ого
апарату
обласної
Ради,
начальни
к відділу
інформаці
йних
технологі
и
Начальн и
к
управлінн
я
аналітичн
о-

інформаці
йної

До

Не потребує

Відповідний порядок
розроблено та
затверджено.

Не потребує

До конкурсних
комісій включено
депутата обласної
ради та/чи пред
ставника
громадськості.

01.08.2020

Постійно
протягом
2019-2021

обласної ради.

.

11

.

12

Відсутність
урегульованої
процедури
щодо
обробки
повідомлень
про
корупцію.

Приватний інтерес
під час проведення
перевірок
підвідомчих уста
нов,
підприємств,
закладів,
зокрема
надання
переваг,
необгрунтованих
позитивних чи не-

Низька

Середня

(обґрунтування) прийнятого
рішення", Розробка
внутрішнього
механізму повідомлення членом
конкурсної комісії про конфлікт
інтересів та
подальш их дій у зв ’язку з таким
конфліктом інтересів.
Ознайомлення членів
комісії з таким механізмом та
попередження про
відповідальність у разі
його порушення
Розробка порядку обробки
повідомлень про корупцію, які
надходять до обласної Ради.

Документування необхідних
процедур, посилення контролю,
персональна відповідальність.
Проведення аналізу результатів
попередніх перевірок.
Аналіз актів перевірок
уповноваж еною особою з питань
запобігання корупції
виконавчого апарату обласної

роботи
виконавч
ого
апарату
обласної
Ради,
начальни
к відділу
інформаці
йних
гехнологі
й
Уповнов
ажена
особа з
питань
запобіга
ння
корупції
виконавч
ого
апарату
обласної
Ради.
Начальн
ик
управлін
ня
спільної
Комунал
ьної
власност
і

До
01.08.2019

Не потребує

Розроблено та
затверджено порядок
обробки повідомлень
про корупцію, які
надходять до обласної
Ради.

Протягом

Не потребує

Проведено аналіз
результатів
попередніх перевірок.
Акти перевірок
завізовані
уповноваженою
особою з питань
запобігання корупції
виконавчого апарату

2019-2021

13.

14.

гативних висновків
за
результатами
перевірок установ,
підприємств,
закладів, в яких
працюють
особи,
пов’язані
приватним
інтересом
3
посадовою особою,
яка
здійснює
перевірку.
Приватний інтерес
при призначенні і
звільненні
керівників установ,
підприємств,
закладів
комунальної форми
власності.

Вплив
з
боку
посадових
або
інших осіб на чле
нів
конкурсної
комісії
3
конкурсного
відбору
суб'єктів
оціночної
дія-

Середня

Низька

Ради

територі
альних
громад
Вінниць
кої
області

Постійне оновлення знань з
антикорупційного законодавства
України, проведення інформацій
них заходів з питань запобігання
корупції. Забезпечення
відкритості і прозорості шляхом
проведення онлайн засідань під
час проведення конкурсів на
посади керівників підприємств,
установ, організацій комунальної
форми власності. Встановлення
додаткового контролю з боку
уповноваженого підрозділу з
питань запобігання корупції
Постійне оновлення знань з
антикорупційного законодавства
України, проведення інформацій
них заходів з питань запобігання
корупції. Залучення в установле
ному порядку третіх осіб
(експерті в, представн и кі в
громадськості) до роботи

Конкурс
на
комісії
обласної
Ради

Начал ьн
ик
відділу 3
питань
персонал
У,
Уповнов
ажена

обласної Ради

Щ орічно
до 25
грудня
протягом

Не потребує

Забезпечено
здійснення фіксації
онлайн засідань
конкурсних комісій
при проведенні
конкурсів на посади
керівників установ,
організацій.

Не потребує

Забезпечено
залучення до роботи
комісії третіх осіб
(депутатів,
громадських
активістів).
Унеможливлено
вплив з боку

2019-2021

Щ орічно
до 25
грудня
протягом
2019-2021

конкурсної комісії з конкурсного
відбору су б ’єктів оціночної
дільності. Встановлення
додаткового контролю з боку
уповноваженого підрозділу з
питань запобігання корупції

льності.

15.

Приватний інтерес,
лобіювання та
вплив з боку
посадових або
інших осіб на чле
нів конкурсної
комісії по наданню
в оренду о б ’єктів
спільної власності
територіальних
громад сіл, селищ
та міст Вінницької
області

Низька

Постійне оновлення знань з
антикорупційного законодавства
України, проведення інформацій
них заходів з питань запобігання
корупції. Залучення в установле
ному порядку третіх осіб
(експертів, представників
громадськості) до роботи
конкурсної комісії по наданню в
оренду о б ’єктів спільної
власності територіальних громад
сіл, селищ та міст Вінницької
області. Встановлення
додаткового контролю з боку
уповноваженого підрозділу з
питань запобігання корупції

особа з
питань
запобіга
ння
корупції
виконавч
ого
апарату
обласної
Ради.
Начальн
ик
управлін
ня
спільної
Комунал
ьної
власност
і
територі
альних
громад
Вінниць
кої
області
Уповнов
ажена
особа з
питань
запобіга
ння
корупції
виконавч
ого

посадових осіб па
членів конкурсної
комісії.

Щ орічно
до 25
грудня
протягом
2019-2021

Не потребує

Забезпечено
залучення до роботи
комісії третіх осіб
(депутатів,
громадських
активістів).
Унеможливлено
вплив з боку
посадових осіб на
членів конкурсної
комісії.

