
 

ЗВІТНА ІНФОРМАЦІЯ 

за 2020 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. 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. 

2. 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 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні 

послуги» в Харківській області створено 49 офісів ЦНАП у: 

25 районних державних адміністраціях, 13 в міських, 

селищних, сільських радах, 11 офісів у м. Харкові.  

Розпорядженням голови Краснокутської районної 

державної адміністрації від 23.01.2020 № 19 «Про внесення 

змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 

25.11.2019 № 178» ЦНАП Краснокутської 

райдержадміністрації ліквідовано.   

Згідно рішення Краснокутської селищної ради від 

20.12.2019 №1363-VII «Про утворення відділу «Центру 

надання адміністративних послуг» створено ЦНАП 

Краснокутської селищної ради. ЦНАП розпочав свою 
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роботу з 21.01.2020.  

З метою розвитку сфери надання адмінпослуг 

протягом року здійснені наступні заходи: 

1. Старовірівською сільською радою у січні 2020 року 

придбано та встановлено обладнання однієї робочої 

станції для оформлення та видачі паспортних документів. 

Наразі: укладено договори з державним підприємством 

«Українські спеціальні системи» щодо надання послуг зі 

створення комплексної системи захисту інформації, 

триває укладання договору з Головним управлінням ДМС 

в Харківській області про часткову обробку персональних 

даних, надання уповноваженим суб’єктам доступу до 

інформації Єдиного державного демографічного реєстру. 

Після завершення процедур адміністративні послуги 

ДМС будуть надаватися через ЦНАП згідно 

затвердженого Переліку. 

2. За підтримки міжнародних організацій проводилась 

співпраця з Програмою «U-LEAD з Європою» за 

компонентом створення та модернізації ЦНАП. 

28.01.2020 у Нововодолазькій селищній раді відбулось 

засідання робочої групи з питань модернізації та 

підвищення ефективності роботи ЦНАП Нововодолазької 

селищної ради. Сторони узгодили плани щодо подальших 

спільних заходів, зазначених у Технічному завданні 

Програми. 

03.02.2020 відбулась робоча зустріч з регіональним 

спеціалістом Програми «U-LEAD з Європою» напряму з 

покращення якості надання адмінпослуг для населення 

компанії NIRAS Sweden AB з питань реалізації Технічних 

завдань громадами – учасниками 3 раунду Програми. 

У лютому п.р. спільно із регіональними 

координаторами Програми здійснено робочі поїздки до 

Великобурлуцької ОТГ, яка є учасником 3 раунду. За 
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результатами поїздок досягнуто домовленості щодо 

допомоги Програми у будівництві нового приміщення 

ЦНАП. Наразі громадою виділено земельну ділянку. 

Сесією  Великобурлуцької селищної ради від 21.02.2020 

№ 970-7 прийнято рішення про виготовлення проектно-

кошторисної документації на будівництво ЦНАП. 

За результатами залучення громад області до участі у 

Програмі 18.02.2020 всі 7 громад, які пройшли 

конкурсний відбір заявок у 3 раунді, взяли  участь у 

всеукраїнській конференції U-LEAD «Наближаючи 

послуги» та отримали Меморандуми  про співробітництво 

із  NIRAS Sweden AB щодо створення/модернізації 

центрів надання адміністративних послуг. 

28.02.2020 прийнято участь у Дні відкритих дверей 

Харківського регіонального офісу Програми «U-LEAD з 

Європою», під час заходу проведено обговорення нового 

формату співпраці Програми та ОТГ щодо підвищення 

кваліфікації персоналу та керівництва ОТГ у сфері 

надання освітніх, медичних, адміністративних та 

соціальних послуг. 

Програмою Німецького товариства міжнародного 

співробітництва Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ). 

27.02.2020 проведено зустріч із представником 

Харківського представництва GIZ щодо можливостей 

технічної підтримки громад за новим проєктом 

«Зміцнення ресурсів для сталого розвитку приймаючих 

громад на сході України» у напрямку розвитку та 

зміцнення сфер надання медичних та соціальних послуг.  

28.02.2020 прийнято участь у презентації нових 

проєктів GIZ, які у 2020 році розпочали роботу на 

території регіону. 

3. Для якісного і своєчасного надання 
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адміністративних послуг Департаментом спільно з 

Східним міжрегіональним управлінням Міністерства 

юстиції України (м. Харків) для суб’єктів державної 

реєстрації (державних реєстраторів) та адміністраторів 

ЦНАП проведено: 

20.02.2020 навчальний онлайн семінар тему: 

«Актуальні питання надання адміністративних послуг в 

сфері державної реєстрації громадських формувань», 

31.01.2020, 26.02.2020 семінари з питань з питань 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних 

осіб і фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

4. В Україні стартував експериментальний проект 

щодо створення сприятливих умов для реалізації прав 

дитини «єМалятко». Це перша в Україні комплексна 

адмінпослуга, при створенні якої застосовано принцип 

об’єднання послуг за життєвою ситуацією. Загалом вона 

передбачає 10 послуг для батьків новонароджених в одній 

послузі від держави. Наразі послуга доступна в тестовому 

режимі і об’єднує 8 сервісів, усіх їх можна отримати за 

однією заявою.  

Місто Харків – став першим, де батьки отримують 

таку послугу. 03.01.2020 у Харківському міському 

перинатальному центрі відбулась її презентація. З 

11.02.2020 послугою можна скористатися і в ЦНАП м. 

Харкова.   

Також, з 2020 року на Порталі електронних сервісів м. 

Харкова (https://e-kharkiv.org/) можна отримати нові 

сервіси: 

- інформацію з реєстру територіальної громади міста 

щодо підстав зняття з реєстрації місця проживання. Щоб 

скористатися послугою, потрібно авторизуватися 

на сайті Порталу за допомогою електронного цифрового 
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підпису або BankID. Особи, яких знімають з реєстрації, не 

отримують на руки документ, що підтверджує цей факт;  

- онлайн довідку про місце проживання дитини. За 

допомогою електронного цифрового підпису, вказавши 

П.І.Б., дату народження представника та дитини; 

заповнити поле місця проживання і натиснути 

«Сформувати довідку». Після цього заявник отримає файл 

довідки з електронним цифровим підписом Департаменту 

реєстрації та унікальним QR-кодом. 

5. Для забезпечення інформування населення про 

розташування, режим роботи, перелік послуг, контакти 

ЦНАПів на веб-сайті обласної державної адміністрації, 

сайті Департаменту створено та постійно оновлюються 

розділи «Адмінпослуги», електронна карта мережі ЦНАП. 

Через соціальну сторінку Департаменту у Facebook 

(https://www.facebook.com/KhDPKR/?ref=br_rs) 

розміщуються публікації в т.ч. про електронні сервіси у 

сферах, які сприяють спрощенню механізмів для 

отримання послуг.  

Також повідомляємо, що в 2020 році було оголошено 

конкурс на зайняття посади державної служби категорії 

«Б», але у зв’язку із введенням карантину на території 

України конкурс було зупинено. Після закінчення 

карантину буде відновлено проведення конкурсу. 

3. Попередження кожного працівника про 

персональну відповідальність за 

порушення законодавства із зазначенням 

статей нормативно-правових актів, якими 

така відповідальність установлена, та 

санкцій, які вони передбачають 

щороку  

або після 

призначення  

на посаду 

 

Начальник 

відділу з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції ХОДА 

Відділом з питань запобігання та виявлення корупції 

ХОДА  впроваджено процедуру, що 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).  
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4. Розроблення інструкції з підготовки 

бюджетних запитів головними 

розпорядниками коштів обласного 

бюджету, здійснення аналізу поданих 

головними розпорядниками коштів 

бюджетних запитів 

грудень  

2020 року 

Директор 

Департаменту 

фінансів ХОДА 

 

 

В 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 

5. Розроблення та впровадження механізму 

перевірки відповідності паспортів 

бюджетних програм рішенню про 

обласний бюджет на відповідний рік,  

бюджетному розпису, коштів нормам 

чинного законодавства 

 

 

 проведення моніторингу результатів 

оцінки ефективності бюджетних програм 

січень - 

березень  

2020 року 

Директор 

Департаменту 

фінансів ХОДА 

 

Протягом січня - листопада поточного року 

здійснювалась перевірка відповідності змісту паспортів 

бюджетних програм рішенню про обласний бюджет на 

2020 рік, бюджетному розпису, порядкам використання 

бюджетних коштів та змін до них. Паспорти бюджетних 

програм після їх доопрацювання погоджені 

Департаментом фінансів Харківської обласної державної 

адміністрації. 

Протягом звітного періоду проведено аналіз 

результатів ефективності бюджетних програм. Порушень 

вимог фінансового контролю не виявлено. 

6. 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 проведен-

ня конкурсу  

 

 

Директор 

Департаменту 

фінансів ХОДА 

спільно з 

керівниками 

структурних 

підрозділів 

ХОДА, 

головними 

розпорядниками 

бюджетних 

коштів 

 

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 

взяли участь у конкурсі, бути присутніми на засіданні 

конкурсної комісії; 

- рішення про визначення банку – переможця для 

розміщення тимчасово вільних коштів обласного 
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бюджету на депозитах погоджено з постійною комісією 

обласної ради з питань бюджету. 

7. 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 

 

Семінар за темою «Норми та стандарти 

поведінки державних службовців» 

 

 

 

Семінар за темою «Е-декларування та 

найчастіші питання, пов’язанні з ним» 

 

 

Семінар за темою «Гарантії захисту 

викривачів корупції за законодавством 

України» 

 

 

 

Семінар за темою «Обмеження щодо 

суміщення та сумісництва на державній 

службі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

січень 

2020 року 

 

 

 

березень 

2020 року 

 

 

травень 

2020 року 

 

 

 

 

липень 

2020 року 

 

 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення 

корупції апарату 

ХОДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні матеріали за темою «Норми та стандарти 

поведінки державних службовців» розміщено на 

офіційному вебсайті обласної державної адміністрації та 

надіслано до структурних підрозділів ХОДА від 

23.01.2020 № 01-84/617 для організації вивчення  

03 березня 2020 року проведено семінар-навчання за 

темою «Е-декларування та найчастіші питання, пов’язанні 

з ним» 

 

Методичні матеріали за темою «Гарантії захисту 

викривачів корупції за законодавством України» 

розміщено на офіційному вебсайті обласної державної 

адміністрації та надіслано до структурних підрозділів 

ХОДА від 27.05.2020 № 01-84/4218 для організації 

вивчення. 

Методичні матеріали за темою «Обмеження щодо 

суміщення та сумісництва на державній службі» 

розміщено на офіційному вебсайті обласної державної 

адміністрації та надіслано до структурних підрозділів 




