
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до проєкту розпорядження голови обласної державної адміністрації  «Про 

затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, 

внесеними викривачами, у Харківській обласній державній адміністрації» 

 

1.Обґрунтування необхідності видання розпорядження 

Проєкт розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про 

затвердження Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, 

внесеними викривачами, у Харківській обласній державній адміністрації» 

розроблено на підставі вимог статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», статей 21, 53 Закону України «Про запобігання 

корупції», роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції                          

від 14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі 

факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про запобігання корупції», з метою забезпечення 

викривачам належних умов для здійснення повідомлень про можливі факти 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 

Закону України «Про запобігання корупції». 

 

2. Мета та шляхи її досягнення 

 Внаслідок прийняття головою обласної державної адміністрації 

розпорядження «Про затвердження Порядку організації роботи з 

повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Харківській обласній 

державній адміністрації» будуть визначені внутрішні регулярні канали 

повідомлення про можливі факти корупційних правопорушень, внутрішні 

процедури та механізм прийняття та розгляду таких повідомлень, їх перевірки 

та належного на них реагування.  

 

3.Правові аспекти. 

 Проєкт розпорядження розроблений на підставі вимог Закону України 

«Про запобігання корупції»  та роз’яснень Національного агентства з питань 

запобігання корупції  від 14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей перевірки 

повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 

 Відсутня потреба у внесенні змін до чинних чи розроблення нових 

розпоряджень. 

 Проєкт розпорядження не стосується прав та обов’язків громадян. 

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування 

 Виконання розпорядження не потребує додаткових матеріалих та інших 

витрат. 

 

5. Позиція заінтересованих органів 

 Проєкт розпорядження не стосується інтересів інших органів. 
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6. Регіональний аспект 

 Проєкт розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-

територіальної одиниці. 

 

7. Громадське обговорення 

 Проєкт розпорядження не потребує проведення громадського 

обговорення. 

 

8. Прогноз результатів 

У результаті виконання розпорядження щодо визначення внутрішніх 

регулярних каналів повідомлень про можливі факти корупційних 

правопорушень, визначення внутрішніх процедур та механізмів прийняття та 

розгляду таких повідомлень, їх перевірки та належного на них реагування 

викривачі будуть забезпечені умовами для здійснення повідомлень про можливі 

факти корупційних правопорушень. 

 

 

Начальник відділу з питань запобігання  

та виявлення корупції Харківської  

обласної державної адміністрації                                            Костянтин ІСАЄВ 

 

28 вересня 2020 року 

 

  


