
 

ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ 

за 2019 рік про стан виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою Харківської обласної 

державної адміністрації на 2019 – 2020 роки 
 

№ Найменування заходу, зазначеного  

у антикорупційній програмі 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальний за 

виконання 

Стан виконання 

 

1 2 3 4 5 
1. Розроблення механізму запровадження 

процедури, що передбачатиме обов’язкове 

письмове повідомлення члена Конкурсної 

комісії про виникнення у неї конфлікту 

інтересів під час проведення конкурсу на 

зайняття вакантної посади державної 

служби та накладання відповідної 

резолюції на вказане повідомлення 

головою Конкурсної комісії. 

травень  

2019 року 

Завідувач сектору з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції апарату 

Харківської 

обласної державної 

адміністрації  (далі 

– ХОДА) 

 

Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ХОДА розроблено пам’ятку для членів 

конкурсних комісій, яка враховує мету заходу, а саме:  

обов’язкове письмове повідомлення члена Конкурсної 

комісії про виникнення у неї конфлікту інтересів під час 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби та накладання відповідної резолюції 

на вказане повідомлення головою Конкурсної комісії. 

Зазначена пам’ятка направлена до структурних 

підрозділів ХОДА листом від 28.08.2019 №01-66/6637. 

2. Розроблення механізму запровадження 

процедури письмового попередження  

членів конкурсної комісії на зайняття 

вакантних посад державної служби про 

особисту дисциплінарну відповідальність 

за можливість впливу на результати 

другого етапу конкурсу на зайняття 

вакантних посад державної служби 

шляхом попереднього ознайомлення 

кандидатів з обраним варіантом 

ситуаційного завдання 

 

травень  

2019 року 

Завідувач сектору з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції апарату 

ХОДА 

 

Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ХОДА розроблено пам’ятку для членів 

конкурсних комісій, яка враховує мету заходу, а саме: 

запровадження процедури письмового попередження  

членів конкурсної комісії на зайняття вакантних посад 

державної служби про особисту дисциплінарну 

відповідальність за можливість впливу на результати 

другого етапу конкурсу на зайняття вакантних посад 

державної служби шляхом попереднього ознайомлення 

кандидатів з обраним варіантом ситуаційного завдання. 

Зазначена пам’ятка направлена до структурних 

підрозділів ХОДА листом від 28.08.2019 №01-66/6637. 

3. Розроблення механізму запровадження 

процедури, що передбачатиме обов’язкове 

червень  

2019 року 

Завідувач сектору з 

питань запобігання 

Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ХОДА розроблено пам’ятку для членів 



2 

 

1 2 3 4 5 
письмове повідомлення членів  

Конкурсної комісії про відповідальність за 

втручання у діяльність Конкурсної комісії 

з метою впливу на прийняття рішень 

 

та виявлення 

корупції апарату 

ХОДА 

Начальник відділу 

управління 

персоналом 

апарату ХОДА 

конкурсних комісій, яка враховує мету заходу, а саме: 

запровадження процедури, що передбачає обов’язкове 

письмове повідомлення членів  Конкурсної комісії про 

відповідальність за втручання у діяльність Конкурсної 

комісії з метою впливу на прийняття рішень. Зазначена 

пам’ятка направлена до структурних підрозділів ХОДА 

листом від 28.08.2019 №01-66/6637. 

4. Розроблення механізму запровадження 

процедури, що передбачатиме обов’язкове 

письмове попередження кандидатів на 

посаду про обмеження, встановлені 

Законом України «Про запобігання 

корупції» 

квітень 

 2019 року 

Завідувач сектору з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції  

апарату ХОДА 

 

Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ХОДА  впроваджено процедуру, що 

передбачає обов’язкове письмове попередження 

кандидатів на посаду про обмеження, встановлені 

Законом України «Про запобігання корупції» (протягом 

року). 

5. Розроблення механізму запровадження 

процедури, що передбачатиме додаткове 

вивчення особової справи особи, яка 

призначається на посаду за результатами 

конкурсу або шляхом переведення 

квітень 

 2019 року 

Начальник відділу 

управління 

персоналом 

апарату ХОДА 

 

Відділом управління персоналом апарату ХОДА 

впроваджено процедуру додаткового вивчення особової 

справи особи, яка призначається на посаду за 

результатами конкурсу або шляхом переведення, із 

залученням спеціалістів сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату ХОДА (протягом року). 

6. Розроблення практичних рекомендацій 

щодо проведення закупівель із 

застосуванням електронної системи 

ProZorro для замовників торгів – 

структурних підрозділів ХОДА в частині 

уникнення конкуренції при проведенні 

тендерних закупівель шляхом формування 

тендерної документації 

 

березень  

2019 року 

Директор 

Департаменту 

економіки і 

міжнародних 

відносин ХОДА 

 

Департаментом економіки і міжнародних відносин 

Харківської обласної державної адміністрації розроблені 

Практичні рекомендації щодо проведення закупівель із 

застосуванням електронної системи  ProZorro, а також 

Пам’ятка для членів тендерних комітетів щодо їх прав, 

обов’язків та встановлену чинним законодавством 

відповідальність за порушення законодавства про 

публічні закупівлі.  

Зазначені рекомендації направлені до структурних 

підрозділів обласної державної адміністрації листом від 

29.03.2019 № 11-16/969/1. 

7. Розроблення пам’ятки для членів 

тендерних комітетів щодо їх прав, 

березень  

2019 року 

Директор 

Департаменту 

Члени тендерних комітетів структурних підрозділів 

обласної державної адміністрації пройшли навчання 
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1 2 3 4 5 
обов’язків та встановлену чинним 

законодавством відповідальність за 

порушення законодавства про публічні 

закупівлі 

 

 

економіки і 

міжнародних 

відносин ХОДА 

щодо процедури проведення тендерів у Харківському 

регіональному інституті державного управління 

Національної академії державного управління при 

Президентові України. 

8. Обов’язкове ознайомлення членів 

тендерних комітетів під підпис з вимогами 

чинного законодавства про публічні 

закупівлі, запобігання корупції та 

встановлену чинним законодавством 

відповідальність за його порушення 

 

під час 

засідання 

тендерного 

комітету  

(у разі 

внесення змін 

до чинних 

нормативно-

правових 

актів) 

Керівники 

структурних 

підрозділів ХОДА 

За інформацією, отриманою від керівників 

структурних підрозділів ХОДА, в закладах, які належать 

до сфери їх управління, забезпечено проведення 

тендерних закупівель із суворим додержанням Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» та 

розміщення на офіційних вебсайтах інформації про 

державні закупівлі (річний план закупівель, оголошення, 

договори, звіти тощо), що ними  проводяться. 

Члени тендерних комітетів ознайомлені під підпис з 

вимогами чинного законодавства про публічні закупівлі, 

запобігання корупції та встановлену чинним 

законодавством відповідальність за його порушення. 

9. Здійснення моніторингу змін чинного 

законодавства у сфері надання 

адміністративних послуг.  

Контроль за своєчасним розміщенням на 

офіційному вебсайті ХОДА, у т.ч. у 

центрах надання адміністративних послуг, 

інформації, необхідної для отримання 

таких послуг фізичними та юридичними 

особами  

щомісяця Директор 

Департаменту з 

підвищення 

конкуренто-

спроможності 

регіону ХОДА 

 

З метою своєчасного впровадження норм чинного 

законодавства та якісного надання адміністративних 

послуг через ЦНАПи постійно проводились робочі 

зустрічі з суб’єктами надання адміністративних послуг з 

питань спрощення процедур та підвищення якості 

надання адмінпослуг в області. 

Для забезпечення інформування населення про 

розташування, режим роботи, перелік послуг, контакти 

ЦНАПів створено Карту центрів надання 

адміністративних послуг Харківської області, яка 

розміщена на офіційному веб-сайті Харківської обласної 

державної адміністрації (http://kharkivoda.gov.ua) у 

рубриці «Адмінпослуги». Також у рубриці створено 

розділ «Електронні послуги», на якому розміщено 

інформацію для суб’єктів звернень, що дозволило 

поширити доступ до системи надання електронних 
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1 2 3 4 5 
послуг, створених на Урядовому порталі. 

Щомісяця на засіданнях колегій та апаратних 

нарадах структурних підрозділів ХОДА розглядались 

питання дотримання вимог антикорупційного 

законодавства  

 

10. Запровадження автоматизованої системи 

прийняття документів, їх розгляду та 

прийняття рішення про надання 

адміністративних послуг   

 

серпень 2019 Начальник 

відділу 

інформаційно-

комп’ютерного та 

документального 

забезпечення 

апарату ХОДА 

У Харківській області діє Програма інформатизації 

Харківської області «Електронна Харківщина» на 2018 – 

2020 роки, затверджена рішенням Харківської обласної 

ради від 07 грудня 2017 року № 561-VII (зі змінами) 

(далі – Програма). На виконання завдань Програми 

Харківською обласною державною адміністрацією було 

розроблено Портал надання адміністративних послуг 

Харківської області (далі – Портал). У зв’язку з 

реструктуризацією структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації, які є суб’єктами надавання 

адміністративних послуг, Портал працює в тестовому 

режимі. 

У той же час в структурних підрозділах обласної 

державної адміністрації та її апараті відповідно до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації 

від 27 вересня 2019 року № 497 «Про упровадження 

системи електронного документообігу в Харківській 

обласній державній адміністрації» впроваджено систему 

електронного документообігу. Затверджено Інструкцію з 

документування управлінської інформації в електронній 

формі та організації роботи з електронними 

документами в діловодстві, електронного міжвідомчого 

обміну в Харківській обласній державній адміністрації. 

 

11. Розроблення механізму розгляду запитів 

на інформацію, які надходять до ХОДА; 

березень  

2019 року 

Начальник відділу 

забезпечення 

Листом відділу забезпечення доступу до публічної 

інформації ХОДА від 28.03.2019 № 01-31/101 надано 
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1 2 3 4 5 
запровадження звітності про результати 

розгляду запитів на інформацію, 

оприлюднення її на офіційному веб-сайті 

ХОДА 

доступу до 

публічної 

інформації ХОДА 

 

роз’яснення структурним підрозділам Харківської 

обласної державної адміністрації щодо відповідальності 

за порушення термінів розгляду запитів на інформацію.  

Також на офіційному вебсайті відділу 

(http://public.kh.gov.ua) оприлюднюються звіти щодо 

задоволення запитів на інформацію. 

 

12. Розроблення відповідних методичних 

рекомендацій для відповідальних осіб за 

доступ до публічної інформації в 

структурних підрозділах ХОДА та її 

апарату та обов’язкове ознайомлення 

останніх під підпис 

квітень  

2019 року 

Начальник відділу 

забезпечення 

доступу до 

публічної 

інформації ХОДА 

У квітні 2019 року відділом забезпечення доступу 

до публічної інформації ХОДА було розроблено 

Пам’ятки щодо відповідальності за надання 

недостовірної чи не в повному обсязі інформації на 

запити громадян та службова інформація: порядок 

віднесення та доступу.  

Листами відділу від 26.04.2019 за № 01-27/133 та    

№ 01-27/134 керівникам структурних підрозділів 

Харківської обласної державної адміністрації було 

надано вище зазначені Пам’ятки для ознайомлення та 

використання в роботі. 

 

13. Встановлення додаткового контролю з 

боку уповноваженого підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції апарату 

ХОДА за діяльністю уповноваженого 

підрозділу або уповноваженої особи в 

структурних підрозділах (у разі якщо 

проведення перевірки покладено на 

службу персоналу) або іншу визначену 

керівником особу (у разі якщо таку 

діяльність здійснює уповноважений 

підрозділ 

квітень  

2019 року 

 

Завідувач сектору з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції апарату 

ХОДА 

Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ХОДА впроваджено систему 

додаткового контролю шляхом закріплення фахівців 

Сектору за відповідними структурними підрозділами 

ХОДА, що відображено у посадових інструкціях 

працівників сектору. 

14. Попередження кожного працівника про 

персональну відповідальність за 

щороку  

або після 

Завідувач сектору з 

питань запобігання 

Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ХОДА  впроваджено процедуру, що 
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1 2 3 4 5 
порушення законодавства із зазначенням 

статей нормативно-правових актів, якими 

така відповідальність установлена, та 

санкцій, які вони передбачають 

призначення  

на посаду 

 

та виявлення 

корупції апарату 

ХОДА 

передбачає попередження кожного працівника про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства із зазначенням статей нормативно-

правових актів, якими така відповідальність 

установлена, та санкцій, які вони передбачають (під 

особистий підпис щороку або після призначення на 

посаду).  

15. Стандартизація внутрішніх процедур у 

рамках установленого строку (зазначення 

переліку необхідних дій, які необхідно 

вчинити після отримання згоди на 

проведення спеціальної перевірки або 

заяви при проведенні перевірки, 

відповідно до Закону України «Про 

очищення влади», строків їх вчинення та 

посадових осіб, з якими необхідно 

узгодити результат) 

грудень  

2019 року 

 

Завідувач сектору з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції апарату 

ХОДА 

Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ХОДА розроблено та впроваджено 

методичні рекомендації «Проведення спеціальної 

перевірки та перевірки, передбаченої Законом України 

«Про очищення влади» в місцевих адміністраціях та їх 

структурних підрозділах». Відповідні методичні 

рекомендації направлено до структурних підрозділів 

ХОДА для використання в роботі листом від 04.09.2019 

№01-84/6821. Зазначені методичні рекомендації 

рецензовані та рекомендовані до друку Науково-

методичною радою Харківського національного 

університету внутрішніх справ. 

16. Проведення навчань (тренінгів) із 

доведенням типових ситуацій порушення 

антикорупційного законодавства під час 

проведення спеціальних перевірок 

(розгляд в умовах конфлікту інтересів, 

розголошення інформації з обмеженим 

доступом), а також ситуацій порушення 

спеціального законодавства, що можуть 

передувати або бути наслідками вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень 

за окремим 

графіком 

навчань 

 

Завідувач сектору з 

питань запобігання 

та виявлення 

корупції апарату 

ХОДА 

Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ХОДА в межах семінару-навчання для 

уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення 

корупції за темою «Організація проведення спеціальної 

перевірки та перевірки відповідно до Закону України 

«Про очищення влади» 30 липня 2019 року доведено 

типові ситуації порушення антикорупційного 

законодавства під час проведення спеціальних перевірок 

(розгляд в умовах конфлікту інтересів, розголошення 

інформації з обмеженим доступом), а також ситуації 

порушення спеціального законодавства, що можуть 

передувати або бути наслідками вчинення корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень, (з 
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використанням методичних рекомендацій «Проведення 

спеціальної перевірки та перевірки, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади» в місцевих 

адміністраціях та їх структурних підрозділах», 

розроблених сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції апарату ХОДА.   

17. Розроблення інструкції з підготовки 

бюджетних запитів головними 

розпорядниками коштів обласного 

бюджету, здійснення аналізу поданих 

головними розпорядниками коштів 

бюджетних запитів 

грудень  

2019 року 

 

Директор 

Департаменту 

фінансів ХОДА 

 

 

Департамент фінансів Харківської обласної 

державної адміністрації постійно зосереджував увагу 

головних розпорядників бюджетних коштів обласного 

бюджету на визначені статтями 116, 117 Бюджетного 

кодексу України вимоги щодо відповідальності та 

заходів впливу на вчинені бюджетні правопорушення, а 

саме: включення недостовірних даних до бюджетних 

запитів, порушення встановлених термінів подання 

бюджетних запитів або їх неподання, визначення 

необґрунтованих обсягів бюджетних коштів при 

плануванні бюджетних показників. 

У межах повноважень Департамент фінансів 

Харківської обласної державної адміністрації 

здійснювався аналіз бюджетних запитів, поданих 

головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки 

зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також 

дієвості та ефективності використання бюджетних 

коштів. 

Відповідно до вимог статті 75 Бюджетного кодексу 

України наказом Департаменту фінансів Харківської 

обласної державної адміністрації від 05 листопада 

2019 року № 30 затверджено зміни до Інструкції з 

підготовки бюджетних запитів головними 

розпорядниками коштів обласного бюджету. Наказ 

зареєстрований в Головному територіальному 

управлінні юстиції у Харківській області 26 листопада 
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2019 року за № 64/1771, офіційно опублікований    

03 грудня 2019 року в газеті «Слобідський край» № 95.  

18. Розроблення та впровадження механізму 

перевірки відповідності паспортів 

бюджетних програм рішенню про 

обласний бюджет на відповідний  рік, 

бюджетному розпису, порядкам 

використання бюджетних коштів, нормам 

чинного законодавства; 

березень 

2019 року 

Директор 

Департаменту 

фінансів ХОДА 

спільно з 

керівниками 

структурних 

підрозділів ХОДА,  

Протягом І кварталу поточного року здійснювалась 

перевірка відповідності змісту паспортів бюджетних 

програм рішенню про обласний бюджет на 2019 рік, 

бюджетному розпису, порядкам використання 

бюджетних коштів та змін до них. Паспорти бюджетних 

програм після їх доопpaцювaння затверджені 

відповідними спільними з головними розпорядниками 

коштів наказами.  

Відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів 

України від 29 грудня 2018 року № 1209 «Про внесення 

змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 січня 

2019 року за № 81/33052 Департаментом фінансів 

Харківської обласної державної адміністрації погоджені 

проєкти паспортів бюджетних програм, що складені за 

оновленою формою. Поряд з цим, з метою недопущення 

дублювання паспортів, затверджені спільні накази про 

втрату чинності наказів про затвердження паспортів, що 

складені відповідно до рішення сесії обласної ради від 

06 грудня 2018 року  № 848-VII. 

У І кварталі 2019 року одночасно зі зведенням 

фактичних показників по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з місцевих бюджетів 

Харківської області за 2018 рік аналізувались дані звітів 

про виконання паспортів по головних розпорядниках 

коштів обласного бюджету для недопущення 

викривлення показників у звітах. 

Крім того, узагальнені по області результати 

ефективності бюджетних програм. Так, за 2018 рік із 

загальної кількості бюджетних програм 1298 мають 



9 

 

1 2 3 4 5 
високу ефективність, 586 середню та 150 програм з 

низькою ефективністю.  

19. Включення до складу конкурсної комісії з 

визначення банку-переможця 

представників органу Державної 

казначейської служби та структурного 

підрозділу Національного банку     

(за згодою) 

 

Погодження рішення про визначення 

банку-переможця з постійною комісією 

обласної ради з питань бюджету  

 

Проведення засідання конкурсної комісії 

за відкритою та прозорою процедурою 

 

постійно, під 

час 

проведення 

конкурсу 

 

 

Директор 

Департаменту 

фінансів ХОДА 

 

Створено умови  для забезпечення відкритої та 

прозорої процедури проведення конкурсу, визначення 

банку – переможця з дотриманням норм чинного 

законодавства та усунення можливості впливу  

посадових та третіх осіб на результати конкурсу:  

- до складу конкурсної комісії з визначення банку-

переможця включено представника Головного 

управління Державної казначейської служби України у 

Харківській області. Від  Національного банку України 

отримано відмову у наданні кандидатури для включення 

до складу комісії; 

- надано дозвіл представникам банківських установ, 

які брали участь у конкурсі, бути присутніми на 

засіданні конкурсної комісії; 

- рішення про визначення банку – переможця для 

розміщення тимчасово вільних коштів обласного 

бюджету на депозитах погоджено з постійною комісією 

обласної ради з питань бюджету. 

20. Семінар за темою «Практичні аспекти 

здійснення електронного декларування» 

березень 

2019 року 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

апарату ХОДА 

26 березня поточного року Сектором проведено 

дистанційне навчання з працівниками  структурних 

підрозділів ХОДА за темою «Практичні аспекти 

здійснення електронного декларування». 

 

21. Семінар за темою «Конфлікт інтересів в 

умовах державної служби» 

травень 

2019 року 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

апарату ХОДА 

29 травня 2019 року проведено семінар-навчання 

для уповноважених осіб з питань запобігання та 

виявлення корупції за темою «Конфлікт інтересів в 

умовах державної служби». 

 

22. Семінар за темою «Організація проведення 

спеціальної перевірки та перевірки 

липень 

2019 року 

Сектор з питань 

запобігання та 

30 липня 2019 року проведено семінар-навчання за 

темою «Організація проведення спеціальної перевірки та 




