
Звіт про результати виконання  антикорупційної програми Музиківської 
сільської ради у 2018 році та  ІІІ кварталі 2019 року 

І ВСТУП 

Музиківська сільська рада активно проводить роботу щодо запобігання та 

виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення та всебічно 

підтримує реалізацію державних заходів, спрямованих на запобігання корупції, 

забезпечення прозорості й відкритості в державному управлінні. Так на 

постійній основі діє Комісія з питань прав людини, законності, запобігання 

корупції, депутатської діяльності та етики, яку очолює депутат сільської ради 

М.П.Плотник . 

У 2017 році було розроблено та затверджено Антикорупційну програму 

на 2017-2020 роки. Після цього було суттєво збільшено кількість заходів в 

антикорупційній сфері, визначено  уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в апараті сільської ради (Ж.Ж.Насонову), яка у своїй 

діяльності керується Конституцією, законами України, указами Президента 

України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів 

України, міжнародними договорами та Положенням про уповноважену особу з 

питань запобігання та виявлення корупції в Музиківській сільській раді 

(Розпорядження 28-к від 17.10.2017р). 

Ключовими завданнями уповноваженої особи є: 

-  здійснення нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням 

працівниками сільської ради антикорупційного законодавства; 

- формування заходів із запобігання, виявлення і протидії корупції, 

забезпечення їх реалізації та контроль за їх виконанням. 

На виконання вимог ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» 

текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі 

для всіх працівників, громадськості й ділових партнерів на офіційному веб-

сайті. 

З квітня 2019 року на території сільської ради працює гаряча лінія, на яку 

кожен може зателефонувати та повідомити про корупційне правопорушення. 

Всі жителі громади були проінформовані про цю новину шляхом рорзміщення 

оголошення в місцевій газеті «Музиківський вісник» та на офіційному сайті 

сільської ради. 

Повідомити про корупційне правопорушення можна наступними 

способами: 

 Електронною поштою на адресу: stopkorupciya.mz@gmail.com . 



 Телефоном (05547) 56-3-18; 0665902918 (уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції - завідувач сектору з питань кадрової 

роботи, діловодства та звернень громадян Насонова Жанна Жуматаєвна). 
Режим роботи телефонної лінії: 

понеділок - п’ятниця: з 8.00 до 17.00 

перерва на обід з 12.00 до 13.00 

субота, неділя – вихідні дні. 

 Адресою для листування: вул. 40 років Перемоги, 35, с. Музиківка 

Білозерського району Херсонської області, 75023 з проставленням на 

конверті помітки «Про корупцію» (зразок заяви-повідомлення можна 

знайти на сайті сільської ради або звернувшись за вищевказаним номером 

телефону). 
 

ІІ ОЦІНКА КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ  
СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

1.1. Основні вжиті заходи з усунення (мінімізації) корупційних ризиків: 

- на постійній основі вживаються заходи щодо дотримання вимог 

законодавства стосовно врегулювання конфлікту інтересів, а саме: 

перевірка щодо наявності/відсутності конфлікту інтересів здійснюється 

під час прийняття людини  на посаду та на протязі усього часу роботи в 

сільській раді   шляхом моніторингу декларацій про доходи осіб та членів 

їхніх сімей, з метою унеможливлення прямого підпорядкування близьких 

осіб, а також шляхом опрацювання проектів розпоряджень та рішень що 

стосуються працівників апарату. У разі виявлення факту існування 

конфлікту інтересів серед службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, застосовуватимуться дії, передбачені ЗУ «Про 

запобігання корупції» та Положенням про запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. 

- під час вступного інструктажу кандидати на посаду письмово 

попереджаються про вимоги антикорупційного законодавства, а також 

ознайомлюються під особистий підпис з інформацією щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів; 

- з метою дотримання антикорупційного законодавства в комунальних 

закладах затверджене розпорядження про визначення уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення корупції; 

- проводиться попередження осіб, що підлягають декларуванню під 

особистий підпис про необхідність вчасного подання інформації про 

майновий стан; 



- кожного першого кварталу року проводиться роз’яснювальна робота про 

необхідність подання декларацій та надаються консультації щодо її 

заповнення; 

- проведене інформування населення про можливість повідомлення 

(телефоном, електронною поштою або листом) про вчинення 

корупційного правопорушення на території громади та про гарантії 

державного захисту особи, яка повідомила про факти корупції шляхом 

розміщення оголошення на офіційному сайті сільської ради та у місцевій 

газеті «Музиківський вісник»; 

- періодично працівники сільської ради, представники депутатського 

корпусу беруть участь у навчаннях, присвячених антикорупційній 

тематиці, бюджетним процесам та прозорості бюджету (конференції, 

семінари, курси on-line, засідання круглих столів); 

- сільська рада  активно долучилось і до впровадження системи 

електронних закупівель - почала працювати через систему ProZorro (на 

офіційному сайті працює кнопка з посиланням на усі закупівлі, які 

здійснила/здійснює сільська рада); 

- проведений моніторинг звернень громадян щодо наявності заяв, скарг чи 

побажань з приводу дії/бездіяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування або порушення ними етичної поведінки. Подібні 

звернення відсутні. 

1.2. Кількісні показники антикорупційних інструментів: 

- станом на 01.10.2019 р. середня кількість заяв від депутатів про наявність 

конфлікту інтересів складає 3 заяви на сесію; 

- загалом за 2019 рік на сесію надійшло 28 заяв від депутатів та сільського 

голови про наявність конфлікту інтересів; 

- під час організації проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування оголошення розмішується в 4 

джерелах: на сайті сільської ради, в друкованій газеті «Придніпровська 

зірка» та на сторінці сільської ради у соціальній мережі Facebook, та на 

сторінці незалежного інтернет-видання про новини Білозерського району 

Херсонської області «Білозерка.Інфо»; 

- станом на 01.10.2019 р. сільською радою було оголошено 8 конкурсів, з 

них: 4 вакансії на керівників комунальних закладів, 4 вакансії посадових 

осіб місцевого самоврядування, окрім цього 4 особи були прийняті 

розпорядженням сільського голови, без конкурсу, оскільки вільні посади 

відносились до службовців та обслуговуючого персоналу та не мали 

статусу посадових осіб місцевого самоврядування; 

- оцінка виконання антикорупційної програми становить приблизно  80 %. 

 



ІІІ РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ЩОДО ПОДАННЯ ПОСАДОВИМИ 
ОСОБАМИ ДЕКЛАРАЦІЙ ОСІБ,  

УПОВНОВАЖЕНИХ НА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІЙ ДЕРЖАВИ  
АБО МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗА 2017- 2018 РОКИ 

 

Одним із пріоритетних напрямів роботи сільської ради в антикорупційній 

сфері є забезпечення виконання посадовими особами антикорупційного 

законодавства щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. Зазначену роботу  проведено 

на достатньо високому рівні. Так були проведені роз’яснювальні, 

консультативні, методологічні роботи з  посадовими особами (28 чол), 

службовцями апарату (5 чол), керівниками комунальних закладів (9  чол), 

депутатами сільської ради (14 чол) . 

Загалом передано 5 повідомлень до Національного агентства з питань 

запобігання корупції стосовно неподання (несвоєчасного подання) посадовими 

особами та депутатами декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. З них 4 порушення зафіксовані у 2018 

році та 1 – у 2019 році.  За результатами порушення щодо невчасного подання 

декларації у 2019 році було відкрите провадження. Рішенням суду порушника 

було визнано винним в скоєнні адміністративного правопорушення, 

передбаченого ст.172-6 ч.1 КпАП України та піддано адміністративному 

стягненню у виді штрафу на користь держави у розмірі п’ятдесяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (вісімсот п’ятдесят гривень). 

У відсотковому співвідношенні кількість порушень у порівнянні з 

минулим роком зменшилась на 80 %. Також задля підвищення особистої 

відповідальності та прозорості влади декларації за 2018 рік заповнювали ще й 

службовці апарату. 

 

ПРІОРИТЕТИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ У РОБОТІ  
ПО ЗАПОБІГАННЮ КОРУПЦІЇ  

НА 2019-2020 РОКИ 
 

Серед усіх завдань, які ставить перед собою сільська рада у сфері 

антикорупційної політики пріоритетними на наступні роки є: 

- проведення роз’яснювальної роботи та створення всіх необхідних умов 

для подання посадовими особами та депутатами, у встановлені Законом 

України «Про запобігання корупції» строки декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2019-2020 роки; 



-  участь у  навчаннях та підвищеннях кваліфікацій для посадових осіб, 

депутатів та громадськості  з антикорупційного законодавства; 

- постійна робота  над унеможливленням виникнення конфлікту інтересів в 

апараті сільської ради; 

- проведення службових розслідувань повідомлень (ознак, фактів), що 

можуть свідчити про вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією 

правопорушень посадовими особами (у разі необхідності);  

- співпраця з громадськістюі й зовнішніми експертами в антикорупційній 

сфері. 

 

 

 Звіт підготувала уповноважена особа 

 з питань запобігання та виявлення корупції  

в апараті сільської ради Ж.Ж. Насонова 


