
Анотація 
до Експертних пропозицій за результатами громадської експертизи діяльності 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

стосовно виконання покладених на неї завдань і функцій з  реалізації Закону України 

«Про запобігання корупції» в частині розробки, прийняття і реалізації антикорупційних 

программ № Е – 201 

 

На 40 сторінках Експертних пропозицій № Е-201 проведено детальний 

аналіз історії  і наявного стану розробки,  прийняття і реалізації 

антикорупційних програм Чернігівської обласної державної адміністрації 

(ЧОДА) з 2017 року по цей час. 

Досліджена інформація про стан забезпечення керівництвом 

Чернігівської ОДА, її департаментів і підрозділів, а також інших посадових 

осіб органів виконавчої влади доступу до публічної інформації та прозорість 

їх діяльності в частині, що стосується предмету експертизи, проаналізовані 

результати реалізації антикорупційних програм ЧОДА  2017 і 2018 років. 

Детально проаналізовано зміст антикорупційних програм, наявну 

систему моніторингу їх виконання, рівень дотримання вимог і процедур, 

визначених нормативно-правовими актами, що регулюють процес розробки, 

прийняття і контролю  виконання антикорупційних програм. 

В тексті Е-201 експертами «СОВІСТІ» приведені основні порушення і 

недоліки, виявлені за результатами проведеної громадської експертизи.  

Головним висновком громадської експертизи є те, що в 

Чернігівській ОДА з 2017 р. по цей час відбувається імітація процесу 

розробки, реалізації і моніторингу виконання антикорупційних програм. 

АГС «СОВІСТЬ» розробила і запропонувала Чернігівській ОДА 

конкретні рекомендації, реалізація яких дозволить не тільки притягнути до 

відповідальності окремих посадових осіб, чим запобігти в майбутньому 

продовженню ганебної практики імітації антикорупційної діяльності, а і 

вивести на принципово новий прогресивний рівень якість розробки і 

реалізації антикорупційних програм ОДА. 

Крім того, АГС «СОВІСТЬ» надала рекомендації НАЗК стосовно 

вдосконалення нормативно-методичної бази, що регулює розробку і 

моніторинг антикорупційних програм органами влади. 

Громадські експерти запропонували державним органам: ЧОДА, НАЗК 

не тільки своє бачення діючих нормативних документів, а і готові проекти 

нормативних документів власної розробки: 
- «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо підготовки, затвердження та погодження 

антикорупційної програми Чернігівської обласної державної адміністрації» (з 

додатками); 
- «Положення про комісію з оцінки корупційних ризиків у діяльності Чернігівської 

обласної державної адміністрації, підготовки проекту антикорупційної програми ЧОДА 

і моніторингу її виконання»; 
- «ПОРЯДОК  проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа у 

обласній державній адміністрації, її структурних підрозділах і підпорядкованих їм 

комунальних закладах і підприємствах»; 
- Модельна Антикорупційна програма для обласної державної адміністрації , 



кожен з яких представляє окрему детальну і системну розробку  з високим 

показником креативності, а також блок інформації, рекомендованої для 

розміщення на сторіці «Антикорупція» сайту ЧОДА. 

Окремо слід виділити широке застосування ексклюзивної для 

громадських об’єднань форми отримання інформації – опит свідка, протокол 

якого за формою близький до традиційного протоколу допиту свідка 

прокуратурою. 

Проте, найбільш ефективне і яскраве враження залишає текст п. 15 

Експертних пропозицій Е – 201  «Звернення «СОВІСТІ» до працівників 

об’єкту експертизи», який є потужним антикорупційним доповненням до 

традиційного, законом затвердженого тексту присяги держслужбовця. 

 

 


