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Інформація  

про усунення корупційних ризиків та реалізації визначених антикорупційною програмою заходів 

Житомирської обласної державної адміністрації на 2019-2020 роки 

за  2019 рік 

 
№ 

ідентиф

іковано

го 

ризику 

Найменування заходу, зазначеного у 

антикорупційній програмі 

Відповідальні за 

виконання 

Строк 

виконання 

заходу 

Стан виконання 

 

1. 

1.Впровадження електронного документообігу в 
структурних підрозділах облдержадміністрації.  
2. Забезпечити щокварталу оприлюднення на 
офіційному веб-сайті облдержадміністрації 
аналітичної довідки за результатами організації 
роботи з доступу до публічної 
інформації.розгляду звернень 

3.Попередження кожного працівника про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства про доступ до публічної 

інформації, звернень громадян. 

Начальник управління 
документообігу та 
роботи із зверненнями 
громадян Бойко Л.М. 
 

Керівники структурних 

підрозділів ОДА 

1.До кінця 
2019 року 
 
 

 

2-3. постійно 

1.Станом на 01.01.2020 року ТОВ «Новатум» встановило 

програмне забезпечення Системи електронного 

документообігу в апараті ОДА та в департаменті фінансів, 

департаменті регіонального розвитку, управління 

цивільного захисту населення, служба у справах дітей, 

управлінні екології та природних ресурсів управлінні 

охорони здоров'я, департаменті праці, соціальної та 

сімейної політики, управлінні внутрішнього аудиту та 

контрольно-аналітичної роботи, служби у справах дітей 

2.На офіційному веб-сайті облдержадміністрації 

розміщена аналітична інформація про організацію роботи 

з доступу до публічної інформації за  2019 рік та розгляду 

звернень громадян. Так,  станом на 01.01.20 надійшло 

15570 звернень, із них:поштою-33797, на особистому 

прийомі-1117, через органи влади-10655. 

Надійшло 393 запитів на публічну інформацію, із них: 

від громадян-257; 

від юридичних осіб-75; 

від засобів масової інформації-, журналістів- 31; 

від громадських[ об'єднань -30. 

За результатами розгляду, у встановлені законодавством 

терміни задоволено 292 запитів на публічну інформацію. 
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 Відмовлено в наданні інформації відносно- 25 запитів, у 

тому числі у зв'язку з вимогою надати інформацію, 

розпорядником якої не є облдержадміністрація-6.  

Надіслано за належністю-62  

Порушень розгляду запитів на публічну інформацію та 

звернень громадян не допущено. 

 

     2. 1.Прийняття рішення про проведення всіх 

закупівель (незалежно від суми) виключно через 

систему PROZORRO. 

2. Розробка та прийняття (внесення змін) до 

акту, який врегульовує процедуру проведення 

допорогових закупівель з метою формування 

единих вимог до організації проведення таких 

закупівель (включатиме критерії відбору 

постачальників товарів, робіт та послуг). 

3.Запровадження процедури аналізу цінових 

пропозицій та затвердження порядку їх 

здійснення. 

4.Оприлюднення інформації про проведення 

закупівлі зі встановленням розумних строків 

подання пропозицій постачальниками, критеріїв 

відбору. 

Керівники 

структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

упродовж 

2019-2020 

років 

На виконання спільного розпорядження голови 

облдержадміністрації та голови обласної ради від 

08.07.2019 року № 55/247 всі структурні підрозділи 

ОДА проводять закупівлі товарів (послуг) з вартістю 

не меншою 50 тисяч гривень, виключно через 

систему PROZORRO. Закупівлі товарів, робіт, послуг 

без застосування системи електронних закупівель 

ProZorro здійснюється після отримання письмового 

погодження департаменту агропромислового розвитку 

та економічної політики облдержадміністрації у разі, 

якщо вартість закупівлі перевищує 50 тис. грн.  

Кваліфікація переможця здійснюється відповідно до 

Закону України «Про публічні закупівлі» або наказу ДП 

"Прозорро" від 19.03.2019 № 10  «Про затвердження 

Інструкції про порядок використання електронної системи 

закупівель у разі здійснення закупівель, вартість яких є 

меншої за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 

частини 1 статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі 

3. 1.Запровадження попереднього аналізу та 

вибіркова перевірка керівниками структурних 

підрозділів ОДА проектів договорів на 

закупівлю товарів, робіт та послуг. 

2. Структурним підрозділам 

облдержадміністрації – юридичним особам 

щомісяця надавати департаменту 

агропромислового розвитку та економічної 

політики для узагальнення та аналізу 

інформацію про здійснення закупівель товарів, 

робіт і послуг. 

Керівники структурних 

підрозділів ОДА 

 

 

Керівники структурних 

підрозділів ОДА 

 

 

 

 

 

упродовж 

2019-2020 

років 

Департаментом агропромислового розвитку та 

економічної політики ОДА здійснюється 

щоквартальний моніторинг та аналіз інформації щодо 

здійснення електронних закупівель структурними 

підрозділами ОДА.  

За результатами проведеного моніторингу 

встановлено, що з моменту використання 

електронної системи закупівель ProZorro  (далі – 

система),  станом на 01.12.2019 структурними 

підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, установами, 
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3.Обов'язковість перевірки відділом 

внутрішнього аудиту зазначеного корупційного 

ризику при перевірках 

Відділу внутрішнього 

аудиту (Козяр С.П.)  
організаціями, підприємствами спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, 

виконкомами рад міст обласного значення та міст 

районного значення на електронних торговельних 

майданчиках системи розміщено 26903 

оголошення про закупівлю товарів, робіт та 

послуг, вартість яких є меншою за вартість, що 

встановлена в абзаці першому частини першої 

статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» 

(«допорогові» закупівлі) на загальну суму 

1210,0 млн. гривень, із яких успішно завершено – 

17861 на загальну суму 659,0 млн. гривень.  

Сума зекономлених бюджетних коштів від 

застосування системи електронних закупівель 

склала 101,3  млн. гривень.       
 

4. 1.Попередження кожного члена тендерного 

комітету за можливі наслідки порушення 

законодавства щодо здійснення публічних 

закупівель та антикорупційного законодавства. 

 

 

 

 

2.Оприлюднення проектів відповідної 

документації на офіційному веб-сайті ОДА та 

веб-сторінці структурного підрозділу. 

Керівники структурних 

підрозділів ОДА за 

участю 

управління 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

(Григор'єва О.М.) 

упродовж 

2019-2020 

років 

Розпорядженням голови ОДА від 05.09.2019 №309 

затверджено новий склад тендерного комітету апарату 

ОДА 

Перед процедурою публічної закупівлі кожен член 

тендерного комітету попереджається про персональну 

відповідальність щодо порушення законодавства . 

 

Проекти відповідної документації оприлюднюються на 

офіційному веб-сайті ОДА та веб-сторінці структурного 

підрозділу 

5. 1.Оприлюднення проектів відповідної 

документації на офіційному веб-сайті для 

ознайомлення. 

2. Обов'язкове залучення уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення корупції до 

участі у розгляді скарг на дії посадових осіб  у 

разі їх надходження. 

3.Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, 

Керівники 

структурних 

підрозділів ОДА 

упродовж 

2019-2020 

років 

 Уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції включена до складу тендерного 

комітету облдержадміністрації. 
Станом на 01.01.2020 скарг на дії посадових осіб щодо 

проведення публічних закупівель не надходило 

 

У 2019 році не виникало потреби у  залученні третіх осіб 

до підготовки тендерної документації.  
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представників громадськості) до підготовки 

тендерної документації. 

6. 1.Під час проведення планових та позапланових 

перевірок в структурних підрозділах ОДА в 

обов'язковому порядку перевіряти процедуру 

проведення закупівель та наявність 

внутрішнього контролю  керівників. 

Відділ внутрішнього 

аудиту (Козяр С.П.) 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Протягом 2019 року проведено фінансовий аудит та аудит 

відповідності у департаменті агропромислового розвитку 

та економічної політики, позаплановий внутрішній аудит 

ефективності в управлінні дорожнього будівництва та 

інфраструктури, позаплановий аудит ефективності в 

управлінні цивільного захисту населення,  а також у 

відділах освіти Андрушівської та Романівської РДА РДА. 

Під час проведення аудиту досліджується питання 

дотримання вимог спільного розпорядження голови ОДА 

та голови обласної ради від 07.06.2016 №168/44 із змінами, 

внесеними розпорядженням08.07.2019 року № 55/247, які 

стосуються порядку проведення процедури публічних 

закупівель.  

Проведеним внутрішнім аудитом в управлінні дорожнього 

будівництва та інфрастуртури встановлені числені 

порушення під час проведення процедури допорогових 

електронних закупівель, можливий факт змови між 

учасниками та інші порушення. Результати аудиту в 

зазначеному управлінні 21.11.2019 листом№275/16-45 

направлено для проведення розслідування до ГУ НП в 

області. Керівника управління Крисюка Р.А. 11.10.19 

звільнено з посади. 

7. 1.Вибір одного з варіантів ситуаційного 

завдання здійснювати перед початком 

другого туру конкурсу методом випадкового 

вибору у присутності конкурсантів. 

2. Постійний контроль за діями конкурсантів 

з метою усунення можливості скористатися 

завчасно підготовленою інформацією (через 

інтернет, флеш-пам'ять USB, тощо). 

3.Детальне документування процесу 

анонімної перевірки результатів 2 етапу. 

Служба управління 

персоналом апарату 

облдержадміністрації 

(Семенчук Г.Ф.) 

 

Керівники 

департаментів 

(управлінь, служб) 

облдержадміністрації 

 

Постійно, 

під час 

проведення 

конкурсів на 

вакантні 

посади 

Під час проведення конкурсів на посади державної служби 

для категорії Б підготовлено по 3 варіанти ситуаційних 

завдань, вибір здійснюється перед початком конкурсу 

Розпорядженням голови ОДА від 05.09.2019 №246-к 

оновлено склад конкурсної комісії для проведення 

конкурсу на посади керівників структурних підрозділів 

ОДА та керівника апарату. 

Наказом керівника апарату ОДА від 05.09.2019 №25 

оновлено склад конкурсної комісії апарату ОДА 

Члени комісії перед початком проведення конкурсу 

попереджаються про персональну відповідальність за 

дотримання вимог антикорупційного законодавства. 
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У 2019 проведено 4 конкурса на посаду категорії Б та 4 

конкурси на посаду категорії В  в апараті ОДА та 26 

конкурсів в структурних підрозділах ОДА, із них 9 

конкурсів на посаду категорії Б та 17 конкурсів на посаду 

категорії В. 

8. 1.Обов’язкове відображення у документації 

за результатами проведення конкурсу 

(оціночних листах) мотивів та 

обґрунтування прийнятого рішення кожним 

членом комісії. 

2.Обов'язкове проведення аудіо-запису 

співбесіди ( на вимогу конкурсантів). 

Служба управління 

персоналом апарату 

облдержадміністрації 

(Семенчук Г.Ф.) 

 

Керівники 

департаментів 

(управлінь, служб) 

облдержадміністрації 

Під час 

проведення 

конкурсів 

Результати співбесіди з конкурсантами фіксуються в 

оціночних листах, які ведуть члени комісії та зберігаються 

в матеріалах конкурсу. Конкурсанти отримують 

роз'яснення щодо мотивів та підстав оцінювання своїх 

відповідей.  

Конкурси на посади керівників структурних підрозділів 

ОДА (юридичних осіб) проводяться з обов'язковою 

відеофіксацією головою комісії процедури конкурсу 

9. 1.Попередження усіх членів комісії перед 

початком усіх етапів конкурсу про 

персональну відповідальність за свої дії. 

 

2.Обов'язкове проведення аудіо-запису 

співбесіди ( на вимогу конкурсантів). 

Служба управління 

персоналом апарату 

облдержадміністрації 

(Семенчук Г.Ф.) 

 

Керівники 

департаментів 

(управлінь, служб) 

облдержадміністрації 

Під час 

проведення 

конкурсів 

Перед початком конкурсу голова конкурсної комісії під 

протокол засідання попереджає кожного члена комісії  про 

персональну відповідальність за дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, об'єктивність та 

неупередженість дій. 

Конкурси на посади керівників структурних підрозділів 

ОДА (юридичних осіб) проводяться з обов'язковою 

відеофіксацією головою комісії процедури конкурсу 

10. Запровадження обов'язкової перевірки 

достовірності поданих відносно себе відомостей 

кандидатами на посади державної служби (у 

тому числі шляхом пошуку відомостей про 

фізичну особу у Єдиному державному реєстрі 

осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з 

корупцією правопорушення), а також його 

відповідності кваліфікаційним вимогам (у 

випадку, якщо не проводиться спеціальна 

перевірка). 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

(Хабчук О.М.) 

Служба управління 

персоналом апарату 

облдержадміністрації 

(Семенчук Г.Ф.) 

Керівники 

департаментів 

(управлінь, служб) 

облдержадміністрації 

Під час 

проведення 

конкурсів 

Уповноваженими особами з питань запобігання корупції 

здійснюється обов'язкові перевірки кандидатів на посаду 

державної служби на наявність інформації у Єдиному 

державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, а також 

відповідності кандидатів вимогам Закону України «Про 

очищення влади»  

Упродовж 2019 року не допущено прийняття на державну 

службу осіб, які відповідають критеріям, встановленим ч.2 

ст.19 Закону України «Про державну службу» Зазначені 

обставини встановлюються під час проведення співбесіди 

з кандидатоми. 
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11. 1. Візування проектів розпоряджень голови 

облдержадміністрації про нагородження та 

листів-клопотань про нагородження до 

центральних органів влади уповноваженою 

особою з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

2.Обов'язкове врахування при прийнятті 

рішення про нагородження громадської думки 

Служба управління 

персоналом апарату 

облдержадміністрації 

(Семенчук Г.Ф.) 

 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Станом на 01.012020 проведено 29 засідань комісії з 

питань нагородження. Головою ОДА видано 235 

розпоряджень про заохочення громадян відзнаками 

обласної державаної адміністрації ( подяка, почесна 

грамота, іменні годинники.) які завізовані уповноваженою 

особою з питань запобігання корупції з вивченням 

матеріалів –клопотань щодо нагородження Фактів 

можливого виникнення конфлікту інтересів не 

встановлено 

12. 1.Встановлення додаткового контролю з боку 

уповноваженої особи з питань запобігання та 

виявлення корупції за організацією проведення 

спеціальних перевірок. 

2.Проведення навчань (тренінгів) із розглядом 

типових ситуацій порушення антикорупційного 

законодавства під час проведення спеціальних 

перевірок. 

3.Попередження кожного працівника, 

відповідального за повноту та правильність 

проведення спеціальної перевірки, про 

персональну відповідальність у разі порушення 

вимог антикорупційного законодавства. 

4.Періодичний перегляд уповноваженою особою 

матеріалів спеціальних перевірок при візуванні 

проектів розпоряджень (наказів) перед 

призначенням кандидатів на посади. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

апарату ОДА (Хабчук 

О.М.) 

Уповноважені особи 

структурних 

підрозділів-юридичних 

осіб публічного права 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Накази про призначення працівників апарату ОДА на 

посади державної служби категорії»Б»  візуються 

уповноваженою особою з питань запобігання корупції 

після ознайомлення з матеріалами спеціальної перевірки. 

15.02.2019 проведено навчання для працівників служб 

персоналу управлінь праці та соціальної політики РДА 

28.02.2019 проведено навчання для уповноважених осіб з 

питань запобігання та виявлення корупції структурних 

підрозділів ОДА (юридичних осіб) та РДА щодо контролю 

за проведенням спеціальних перевірок в РДА 

Усі працівники служб персоналу, які відповідають за 

проведення спеціальних перевірок попереджені про 

персональну відповідальність за дотримання вимог 

антикорупційного законодавства 

У 2019 році проведено 5 спеціальних перевірок в апараті 

ОДА та 3 в структурних підрозділах ОДА. 

13. 1.Проведення додаткових занять з 

працівниками відділу роботи із зверненнями 

громадян  із роз'ясненням вимог 

антикорупційного законодавства. 

2.Попередження кожного працівника про 

персональну відповідальність за порушення 

законодавства про доступ до інформації, 

звернень громадян та антикорупційного 

законодавства 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

апарату ОДА (Хабчук 

О.М.) 

 Начальник управління 

Документообігу та 

роботи із зверненями 

громадян (Бойко Л.М.) 

Керівники структурних 

Упродовж 

2019-2020 

років 

В райдержадміністраціях та міськвиконкомах у 2020 році 

проведено 72 навчань з працівниками підрозділів по 

роботі із зверненнями громадян. Працівниками апарату 

ОДА перевірено організацію роботи із зверненнями 

громадян в департаменті фінансів, департаменті 

агропромислового розвитку та економічної політики, 

департаменті праці, соціальної та сімейної політики, 

управлінні регіонального розвитку, управлінні дорожнього 

будівництва та інфраструктури, управліннях цивільного 

захисту населення та національно-патріотичного 
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підрозділів 

(департаментів, 

управлінь) ОДА 

виховання, молоді та спорту, управління здоров'я, 

управління екології та природних ресурсів Надані 

пропозиції та зауваження щодо покращення роботи, 

виконання яких взято на контроль 

Усі працівники підрозділів роботи із зверненнями 

громадян попереджені про персональну відповідальність 

за порушення законодавства. 

14. 1.Попередження уповноважених осіб з питань 

запобігання та виявлення корупції структурних 

підрозділів ОДА про персональну 

відповідальність  за приховування  фактів 

неподання (несвоєчасного) декларацій 

працівниками. 

2.Структурним підрозділам 

облдержадміністрації - юридичним особам 

інформувати уповноважену особу апарату 

облдержадміністрації про стан щорічного 

подання електронних декларацій своїми 

працівниками. 

3.Щоквартально інформувати уповноважену 

особу про стан дотримання вимог фінансового 

контролю у разі звільнення працівників. 

Керівники 

структурних 

підрозділів ОДА 

 

 

 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

апарату ОДА (Хабчук 

О.М.) 

 

Упродовж 

2019-2020 

років 

28.02.2019 року з уповноваженими особами з питань 

запобігання корупції структурних підрозділів 

ОДА(юридичних осіб) та райдержадміністрацій проведено 

навчання щодо організації роботи уповноважених осіб 

згідно методичних рекомендацій, затвердженим рішенням 

НАЗК від 13.07.2017 №317. 

21.01.2019 встановлено факт несвоєчасного подання 

декларації перед звільненням Осадчук Т.В.-заступник 

начальника відділу фінансово-планової роботи управління 

культури та туризму ОДА. 

11.06.2019 встановлено факт несвоєчасного подання 

декларації перед звільненням Кирилюком Р.М.-

начальником управління агропромислового розвитку, 

інформація направлена до НАЗК 

29.08.2019 встановлено факт неподання декларації перед 

звільненням керівником апарату ОДА Шатилом О.А. 

Інформація направлена до НАЗК 

Уповноважені особи з питань запобігання та виявлення 

колрупції структурних підрозділів ОДА(юридичні особи) 

інформують уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату ОДА про дотримання вимог 

фінансового контролю щоквартально. 

15. 1.Кожен факт виявлення ( встановлення) 

невідповідності вимогам антикорупційного 

законодавства при перевірці (візуванні) 

проектів нормативно-правових актів 

оформлювати письмовою довідкою з 

інформуванням керівництва ОДА. 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

апарату ОДА (Хабчук 

О.М.) 

 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції апарату облдержадміністрації станом 

на 01.01.2020 розглянуто   508    проектів розпоряджень 

голови облдержадміністрації, виданих у 2019 році. 

Корупціогенних чинників у перевірених проектах 

розпоряджень не встановлено. 
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16. 1.Періодичний перегляд складу Комісії з 

оцінки корупційних ризиків щодо 

персональної участі кожного члена в 

ефективній роботі комісії. 

2.Проведення навчань (тренінгів) в частині 

вивчення методики виявлення та оцінки 

корупційних ризиків. 

Голова Комісії 

Ясюнецький О.О. 

Секретар Комісії 

Хабчук О.М. 

Упродовж 

2019- 2020 

років під час 

оцінки 

корупційних 

ризиків 

Склад комісії з оцінки корупційних ризиків переглянуто 

09.01.2019 року, розпорядження голови ОДА №3 

Упродовж 2019 року проведено 4 засідання Комісії, на 

яких розглядались питання виявлення корупційних 

ризиків в діяльності ОДА та внесення змін до 

Антикорупційної програми. 

10.01.2019 з членами Комісії з оцінки корупційних ризиків 

проведено заняття за Методологією оцінювання 

корупційних ризиків у діяльності органів влади, 

затвердженим рішенням НАЗК від 02.12.2016 №126. 

17. 1. Обов'язкове залучення до оцінки корупційних 

ризиків представників громадської ради 

облдержадміністрації. 

2.Обов'язкову фіксацію проведеної роботи 

членів комісії в письмових матеріалах 

(протоколах, довідках). 

3.Попередження членів Комісії про персональну 

відповідальність за приховування інформації 

відносно діяльності структурного підрозділу. 

Голова Комісії 

Ясюнецький О.О. 

Секретар Комісії 

Хабчук О.М. 

Упродовж 

2019- 2020 

років під час 

оцінки 

корупційних 

ризиків 

У громадському обговоренні проекту Антикорупційної 

програми 28.02.2019 взяла участь член Громадської ради 

при ОДА Герасимчук Т.А. 

Розпорядженням голови ОДА від 02.08.2019 №283 

затверджено новий склад громадської ради при 

Житомирській обласній державній адміністрації. На 

засіданні 16.08.2019 обрано головою Громадської ради 

Волинець Н.І. (протокол №1 від 16.08.19) На засіданні 

30.08.19 затверджено Положення та регламент діяльності 

Громадської ради(протокол №2 від 30.08.19) 

 

18. 1.Проведення періодичного зовнішнього 

моніторингу судових рішень на предмет 

особистої зацікавленості представника в 

результатах судової справи. 

 

 

 

 

 

2.Систематичне проведення навчань, семінарів з 

особами, які здійснюють представницькі функції 

в судах. 

3. Перегляд повноважень представників, 

зафіксованих у дорученнях на представництво 

інтересів. 

Начальник 

юридичного 

управління апарату 

(Демидчук І.В.) 

 

 

 

 

Керівники 

структурних 

підрозділів ОДА 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Упродовж 2019 року в юридичному управлінні 

здійснювалось супроводження  141судових справ, з яких у 

60 справах ОДА виступає позивачем, у 66 справах 

вистуває відповідачем, у 15 справах-третьою особою. 

За категоріями справи розподілені: 

Адміністративне провадження-30 справ 

Господарське провадження-71 

Цивільне провадження-38 

Трудовий спір-2 

Щомісячно, з представниками проводяться тематичні 

заняття з підвищення рівня правової обізанності 

 

В залежності від категорії справи керівництвом управління 

переглядаються повноваження представників, зафіксовані 

у їх дорученнях.Надано правову допомогу у супроводі 43 
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судових справ, сторонами в яких є структурні підрозділи 

ОДА(юридичні особи) 

19. 1.Проведення періодичного зовнішнього 

моніторингу судових рішень на предмет 

особистої зацікавленості представника в 

результатах судової справи. 

 

2. Обов'язкове проведення інструктажу 

працівників облдержадміністрації, які 

представляють інтереси  органу в судах з 

попередженням про персональну 

відповідальність про приховування факту 

можливого впливу сторонніх осіб на їх дії. 

Начальник 

юридичного 

управління апарату 

ОДА  (Демидчук І.В.) 

 

Керівники 

структурних 

підрозділів ОДА 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Працівниками управління відвідано 309 судових засідань 

. За результатами розгляду судових справ прийнято 24 

судових рішень на користь ОДА та 6 рішення винесені не 

на користь ОДА. Керівництвом управління перевірені 

зазначені справи на предмет можливої особистої 

зацікавленості представника юридичного управління в 

результатах справи. Порушень не виявлено 

Керівництвом юридичного управління перед кожним 

судовим засіданням проводиться інструктаж з 

працівниками, які представляють інтереси ОДА в судах 

20. 1.Затвердження в структурних підрозділах ОДА 

інструкції щодо порядку здійснення контролю за 

використанням матеріальних ресурсів та 

державних коштів, що передбачатиме процедури 

системи внутрішнього контролю. 

2. Забезпечити чіткий розподіл обов'язків, 

встановлення повноважень і відповідальності 

між заступниками керівника юридичної особи, 

керівниками нижчого рівня та працівниками під 

час реалізації функцій щодо збереження та 

списання матеріальних цінностей. 

3.Призначення (перегляд) матеріально 

відповідальних осіб та укладання з ними 

договорів про матеріальну відповідальність. 

Керівники 

структурних 

підрозділів ОДА-

юридичних осіб. 

Упродовж 

2019 року 

 

 

 

 

Жовтень 

2019,2020 

 

Упродовж 

2019 років 

В структурних підрозділах облдержадміністрації –

розпорядників бюджетних коштів наказами керівників 

затверджено положення про облікову політику підрозділу, 

яким визначено порядок здійснення контролю за 

використанням матеріальних ресурсів та державних 

коштів, а також порядок придбання та обліку матеріальних 

цінностей. 

З усіма матеріально відповідальними особами укладено 

(переглянуто) договори про індивідуальну матеріальну 

відповідальність 

21. 1.Розробка та затвердження внутрішнього 

організаційно-розпорядчого акту, що 

передбачатиме порядок замовлення 

матеріальних цінностей виключно на 

підставі встановленої процедури, а також 

встановлюватиме порядок їх достовірності 

та доцільності. 

 

Керівники 

структурних 

підрозділів ОДА-

юридичних осіб. 

До липня 

2019 

 

 

 

 

 

Січень 2019, 

Наказом начальника управління екології та природних 

ресурсів від 23.01.2019 №4-ОД затверджено Положення 

про облікову політику, а наказом від 20.06.2019 №20-ОД 

затверджено паспорт бюджетної програми на 2019 рік 

Управління цивільного захисту населення наказом від 

05.03.2018 №16-ОД затверджено Положення про облікову 

політику 

Управління внутрішнього аудиту наказом від15.08.2017 

№6 затверджено Положення про облікову політику 
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2020 Департамент фінансів розпорядженням голови ОДА 

від14.01.2019 затверджено кошторис на 2019 рік 

У Департаменті регіонального розвитку прийнято наказ 

від 02.01.2019 №1 «Про облікову політику та організацію 

бухгалтерського обьліку в департаменті» 

22. 1.Забезпечення публічності та прозорості при 

плануванні та формуванні бюджетних запитів 

головними розпорядниками коштів 

2.Підвищення рівня професійності та 

відповідальності працівників головних 

розпорядників бюджетних коштів шляхом 

проведення систематичного навчання та 

контролю . 

3.Періодична вибіркова перевірка документів. У 

разі отримання інформації стосовно навмисного 

включення недостовірних даних до бюджетних 

запитів головними розпорядниками коштів 

негайно інформувати правоохоронні органи з 

метою перевірки зазначених запитів на 

відповідність чинному законодавству. 

Керівник департаменту 

фінансів ОДА (Мініч Л.Г.) 

Структурні підрозділи 

ОДА-головні 

розпорядники коштів: 

Градівський В.М. 

Прокопець Ю.В. 

Крисюк Р.А. 

Кульчицький Є.В. 

Гресь С.М. 

Безносюк С.В. 

Суслик М.П. 

Ревенко О.М. 

Парфентіева Т.М. 

Шевчук Л.П. 

Григор'єва О.М. 

Пилипчук Н.С. 

Забродський Г.О. 

Під час 

формування 

(перегляду) 

обласного 

бюджету 

2019-2020 роки 

Департамент фінансів відповідно до статей 21, 34 та 75 

Бюджетного кодексу України та листів Міністерства фінансів 

України від 03.08.2018   № 05110-14-21/20720, від 19.09.2018 № 

05110-14-8/24531, з метою складання проекту обласного 

бюджету на 2019 рік та проекту прогнозу обласного бюджету на 

2020–2021 роки направляв головним розпорядникам коштів 

відповідні інструктивні матеріали щодо підготовки бюджетних 

запитів. 

Вказані матеріали містили інформацію про окремі показники 

(коефіцієнти росту зарплати, енергоносіїв, поточних видатків, 

тощо), а також вимоги стосовно підготовки бюджетних запитів. 

З метою збалансування показників бюджету на 2019 рік та 

підвищення рівня фінансової забезпеченості департаментом 

фінансів наголошувалось, що усі учасники бюджетного процесу 

повинні здійснити конкретні заходи щодо досягнення 

максимально можливого економічного ефекту при мінімальних 

затратах відповідно до визначених завдань, зокрема: 

- відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного кодексу 

України при розподілі видатків необхідно врахувати в 

першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за 

енергоносії, комунальні послуги, та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами; 

- здійснити оптимізацію витрат розпорядників коштів 

шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, 

насамперед тих, що не забезпечують виконання основних 

функцій і завдань головного розпорядника; 

- недопущення включення до проекту бюджету на 

2019 рік коштів на бюджетні видатки, повноваження для 

проведення яких з обласного бюджету безпосередньо не 

визначені Бюджетним кодексом України. 
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23. 1. Підвищення рівня професійності та 

відповідальності працівників головних 

розпорядників бюджетних коштів шляхом 

проведення систематичного навчання та 

контролю . 

2. Обов'язкове включення в програму 

проведення внутрішнього аудиту розпорядників 

коштів облдержадміністрації питання 

функціонування системи внутрішнього 

контролю. 

Структурні підрозділи 

ОДА-головні 

розпорядники коштів 

 

 

 

Відділ внутрішнього 

аудиту (Козяр С.П.) 

Упродовж 

2019-2020 

років 

 

 

 

Згідно плану 

перевірок 

У 2019 році проведено фінансовий аудит та аудит 

відповідності в департаменті агропромислового розвитку 

та економічної політики; 

Фінансовий аудит та аудит відповідності у відділі освіти 

Андрушівської РДА; 

Внутрішній аудит ефективності у відділі освіти 

Романівської РДА; 

Позаплановий внутрішній аудит ефективності в управлінні 

цивільного захисту населення та оборонної роботи; 

Позаплановий внутрішній аудит ефективності в управлінні 

дорожнього будівництва та розвитку інфраструктури. 

Виявлені при перевірках корупційні ризики та заходи 

щодо їх усунення враховуються при оцінці виконання  

Антикорупційної програми 

24. 1.Забезпечення публічності та прозорості при 

плануванні та формуванні бюджетних запитів 

головними розпорядниками коштів, а також про 

їх цільове використання 

Керівник 

департаменту 

фінансів ОДА (Мініч 

Л.Г.) 

Структурні підрозділи 

ОДА-головні 

розпорядники коштів: 

Градівський В.М. 

Прокопець Ю.В. 

Крисюк Р.А. 

Кульчицький Є.В. 

Гресь С.М. 

Безносюк С.В. 

Суслик М.П. 

Ревенко О.М. 

Парфентієва Т.М. 

Шевчук Л.П. 

Григор'єва О.М. 

Пилипчук Н.С. 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Відповідно до п.2 наказу Міністерства фінансів України від 

26.08.2014         № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів» головні розпорядники бюджетних коштів обласного 

бюджету у терміни, визначені для подання зведеної річної 

бюджетної звітності, подають до департаменту фінансів звіти 

про виконання паспортів бюджетних програм за формою, 

затвердженою цим наказом, у паперовому та електронному 

вигляді, оприлюднюють шляхом розміщення на своїх офіційних 

сайтах (головні розпорядники коштів місцевих бюджетів можуть 

оприлюднювати в інший спосіб відповідно до Закону 

України «Про доступ до публічної інформації») паспорти 

бюджетних програм на поточний бюджетний період 

(включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) протягом 3 

робочих днів з дня затвердження таких документів та звіти про 

виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний 

період протягом 3 робочих днів після подання зведеної річної 

бюджетної звітності. 

Головні розпорядники коштів відповідають за зведення 

результативних показників виконання бюджетної програми та 

подання звіту про виконання паспорта бюджетної програми 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
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Забродський Г.О. 

25. 1.Проведення заходів із підвищення 

кваліфікації серед працівників, які 

проводять внутрішній аудит. 

2.Попередження працівників про 

персональну відповідальність за якість та 

своєчасність, об'єктивність проведення 

аудиту, нерозголошення службової 

інформації. 

3.Періодичну перевірку посадових осіб, які 

проводять внутрішній аудит на наявність 

конфлікту інтересів. 

Відділ внутрішнього 

аудиту 

(Козяр С.П.) 

постійно Систематично (один раз на два тижні) проводяться 

економічні навчання із працівниками управління, на яких 

підвищується кваліфікація працівників. 

Перед проведенням внутрішнього аудиту працівники на 

інструктажі попереджаються про персональну 

відповідальність за якість, своєчасність, об'єктивність 

проведення внутрішніх аудитів та розголошення 

службової інформації. 

26. 1.Подальший розвиток інтегрованих прозорих 

офісів-центрів надання адміністративних послуг 

(Центрів), збільшення кількості 

адміністративних послуг, які надаються через 

Центри. 

2.Запровадження автоматизованої системи 

прийняття документів, їх розгляду та прийняття 

рішення про надання адміністративної послуги 

Департамент 

агропромислового 

розвитку та економічної 

політики  

(Градівський  В.М.) 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Станом на 01.01.2020 в області діють та надають послуги 

37 центрів надання адміністративних послуг при 

райдержадміністраціях, міськвиконкомах та ОТГ У ході 

реформування системи надання адміністративних послуг в 

контексті децентралізації в 11-ти об’єднаних 

територіальних громадах вже створені та надають послуги 

населенню та бізнесу центри надання адміністративних 

послуг при Баранівській, Брусилівській, Дубрівській, 

Іршанській, Корнинській, Овруцькій, Олевській, 

Попільнянській, Станишівській, Тетерівській, 

Червоненській об’єднаних територіальних громадах, 

перелік послуг, які можуть надаватися на місцях, постійно 

розширюється. Для поліпшення надання адміністративних 

послуг місцевими органами влади у центрі надання 

адміністративних послуг Олевської та Попільнянської 

об’єднаної територіальної громади впроваджується 

тестова інформаційна система «Вулик», яка пришвидшить 

роботу у  10 разів 

27. 1.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу. 

2. Заповнення відповідною інформацією 

рубрику « Адміністративні послуги» офіційного 

веб-сайту облдержадміністрації 

Керівники структурних 

підрозділів ОДА 

 

Управління 

інформаційної 

До липня 

2019 року 

Станом на 01.01.2020 року на офіційному веб-сайті ОДА в 

рубриці «Адміністративні послуги» розміщено 

інформацію щодо інформаційних та технологічних карток 

на адміністративні послуги управлінням охорони здоров'я, 

управлінням екології та природних ресурсів, управлінням 
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діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

(Григор'єва О.М.) 

 

культури та туризму, департаментом регіонального 

розвитку. 

28. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

підрозділів дій підлеглих осіб 

Департамент праці, 

соціальної та сімейної 

політики 

(Прокопець Ю.В.) 

Упродовж 

2019-2020 

років 

У 2019 році на засіданнях комісії з питань альтернативної 

(невійськової) служби департаменту праці та соціального 

захисту населення облдержадміністрації. 
 розглянуто звернення  9 громадян до керівництва 

облдержадміністрації  щодо заміни строкової військової 

служби на альтернативну  (невійськову)  службу  у зв’язку 

з релігійними переконаннями та належністю до релігійних 

організацій, віровчення яких не допускає користування 

зброєю.  Безпідставних звільнень від військової служби не 

допущено 

Відшкодування вартості санаторно-курортного лікування 

осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи здійснюється санаторно-курортним закладом, 

обраним за бажанням особи, яка постраждала внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, шляхом безготівкового 

перерахунку коштів на основі наданого надавачом послуг 

акту виконаних робіт.      Упродовж 2019 року порушень 

чинного законодавства з питань  відшкодування вартості 

санаторно-курортного лікування осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи по області не 

виявлено  

У 2019 році надано дозвіл 15 підприємствам на право 

користування пільгами з оподаткування. На засіданнях 

комісії встановлено відповідність усіх зазначених 

підприємств критеріям постанови КМУ від 08.08.2007 

№1010 

На виконання Указу Президента України від 17.05.2000 № 

689 « Про заснування довічних державних стипендій для 

учасників бойових дій у період  Другої світової війни» та 

відповідних розпоряджень Президента України в  області 

протягом  2019 року проведено виплату довічних 
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державних   стипендій 5 учасникам бойових дій. 

Безпідставних виплат не допущено 

Розпорядженням голови ОДА від 19.04.2019 №141 

затверджено новий склад робочої групи з питань 

гуманітарної допомоги при облдержадміністрації. 

Упродовж 2019 року відбулося 8 засідань робочої групи з 

питань гуманітарної допомоги при обласній державній 

адміністрації, на яких членами робочої групи розглянуто 

визнання гуманітарною допомогою вантажів вагою до 3 

тонн та легкових автомобілів для забезпечення ними осіб з 

інвалідністю, дітей-інвалідів; передачі у власність членам 

сімей померлих осіб з інвалідністю, які були ними 

забезпечені, у власність особам з інвалідністю, які були 

забезпечені та користувалися ними понад 10 років.  

Скарг та заяв на можливі порушення не надходило. 

 

29. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

підрозділів дій підлеглих осіб 

6.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу 

Департамент 

агропромислового 

розвитку та економічної 

політики  

(Градівський  В.М.) 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Відповідно до Наказу Департаменту № 41 від 22.06.2018 

року «Про затвердження Порядків розгляду заявок, 

оформлення та видачу ліцензій у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності», посадови особи 

Департаменту, що відповідають з цей напрямок роботи 

діють виключно на підставі Законів України, інших 

нормативно-правових актів що регулюють цю сферу 

діяльності, документи приймаються через ЦНАП 

м.Житомира 

Для забезпечення надання адміністративних послуг через 

Єдиний державний портал адміністративних послуг (далі -

Портал) Міністерством економічного розвитку і торгівлі 

України листом від 18.10.2018 №2031-05/45493-06 була 

надіслана Інструкція щодо роботи в «Кабінеті надавача 

послуг» на Порталі. В режимі онлайн спеціаліст відділу 

зовнішньоекономічної діяльності департаменту спільно з 

спеціалістом департаменту розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій, документообігу та 

електронних сервісів Мінекономрозвитку України 

пройшла навчання щодо роботи в «Кабінеті надавача 



 15 

послуг» на Порталі. 

На веб-сайті департаменту розміщено Технологічна та 

Інформаційна картки адміністративної послуги. 

Заяв та скарг на неправомірні дії посадових осіб за 2019 

рік не надходило. 

30. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, , які 

розглядають зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

підрозділів дій підлеглих осіб 

Управління культури 

та туризму 

(Парфентієва Т.М.) 

Розпорядженням 

голови ОДА від 

26.09.2019 року №337 

«Про упорядкування 

структури обласної 

державної 

адміністрації» 

діяльність управління 

припинено шляхом 

приєднання до 

Департаменту 

культури, молоді та 

спорту 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Працівники сектору у справах релігій та національностей 

управління культури та туризму персонально попереджені 

про відповідальність за недотримання норм законів 

України «Про державну службу» та «Про запобігання 

корупції». 

25 квітня 2019 р. працівники сектору у справах релігій 

національностей пройшли навчання у ДП «Національні 

інформаційні системи». 

Затверджено Положення про управління культури та 

туризму у новій редакції у зв'язку із покладенням на 

управління функції державної реєстрації юридичних осіб-

релігійних організацій.  

За звітній період відмов у наданні адміністративних 

послуг не було. 

Розпорядженням голови ОДА від 26.09.2019 року 

№337 «Про упорядкування структури обласної 

державної адміністрації» діяльність управління 

припинено шляхом приєднання до Департаменту 

культури, молоді та спорту 

 

31. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Управління культури 

та туризму 

(Парфентієва Т.М.) 

Розпорядженням 

голови ОДА від 

26.09.2019 року №337 

«Про упорядкування 

структури обласної 

державної 

адміністрації» 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Адміністративні послуги надаються через Центр надання 

адміністративних послуг  м. Житомира. 

 

Відповідно до інформаційних карток адміністративних 

послуг, затверджених наказом управління культури та 

туризму облдержадміністрації від 12.04.2018 № 60, усі 

заяви розглядаються на засіданнях обласної  

консультативної ради з питань охорони культурної 

спадщини. До складу обласної консультативної ради 

входять спеціалісти (архітектори, краєзнавці, архівісти), 

представники громадських організацій. 
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Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

підрозділів дій підлеглих осіб. 

6.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу. 

діяльність управління 

припинено шляхом 

приєднання до 

Департаменту 

культури, молоді та 

спорту 

 

Розпорядженням голови ОДА від 26.09.2019 року 

№337 «Про упорядкування структури обласної 

державної адміністрації» діяльність управління 

припинено шляхом приєднання до Департаменту 

культури, молоді та спорту 

. 

 

32. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками. 

структурних підрозділів дій підлеглих осіб. 

6.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу. 

Управління екології 

та природних ресурсів 

(Ревенко О.М.) 

 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Упродовж 2019 року управлінням надано 7 висновків 

щодо проекту землеустрою щодо відведення земельниз 

ділянок природно-заповідного та іншого 

природохоронного призначення , земельних ділянок, 

роозташованих на території чи в межах обєкта природно-

заповідного фонду або прибрежної захисної смуги. Усі 

матеріали надійшли через ЦНАП м.Житомира. 

Працівники управління попереджені про персональну 

відповідальність за дотримання норм чинного 

законодавства. Порушень термінів розгляду не допущено. 

Скарг та заяв на дії працівників не надходило. Наказом 

начальника управління від 12.06.2019 №16-ОД 

затверджено Інформаційну та Технологічну картку на 

зазначену адміністративну послугу, які розміщені на веб-

сайті управління 

33. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

Управління екології 

та природних ресурсів 

(Ревенко О.М.) 

 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Упродовж 2019 року через ЦНАП м.Житомира було 

видано 183 дозволів на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря та 25 висновків з оцінки впливу на 

довкілля. 

Порушень термінів розгляду не допущено. Скарг та заяв 

на дії працівників не надходило. Наказом начальника 

управління від 12.06.2019 №16-ОД затверджено 

Інформаційну та Технологічну картку на зазначену 

адміністративну послугу, які розміщені на веб-сайті 

управління 
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підрозділів дій підлеглих осіб. 

6.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу 

34. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

підрозділів дій підлеглих осіб. 

6.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу 

Департамент 

регіонального 

розвитку 

(Кульчицький Є.В.) 

 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Розпорядженням голови ОДА від 04.03.2019 №73 

затверджено інформаційні та технологічні картки 

адміністративних послуг, які надає управління 

регіонального розвитку. Документи  щодо отримання 

ліцензії на провадження господарської діяльності з 

централізованого водопостачання та водовідведення, 

транспортування теплової енергії магістральними і 

місцевими тепловими мережами подаються черех ЦНАП 

М. Житомира.  

Відповідно до Положення про комісію з питань 

ліцензування вказаниої господарської діяльності члени 

комісії попереджені про персональну відповіадальність 

про порушення чинного законодавства.   

Упродовж  2019 заяв та скарг на дії посадових осіб не 

надходило. 

35. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

підрозділів дій підлеглих осіб. 

6.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу 

Управління освіти і 

науки (Шевчук Л.П.) 

Упродовж 

2019-2020 

років 

24.07.2019  проведено  засідання комісії при обласній 

державній адміністрації з питань ліцензування 

освітньої діяльності закладів освіти у сфері загальної 

середньої та дошкільної освіти. Комісією 

рекомендовано видати ліцензію на провадження 

профільної освіти Державному університету 

«Житомирська політехніка». 

36. 1.Попередження про персональну Управління Упродовж Послуга видачі дозволу на розміщення зовнішньої 
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відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

підрозділів дій підлеглих осіб. 

6.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу 

дорожнього 

будівництва та 

інфраструктури 

(Крисюк Р.А.) 

 

Розпорядженням 

голови ОДА від 

26.09.2019 року №337 

«Про упорядкування 

структури обласної 

державної 

адміністрації» 

діяльність управління 

припинено шляхом 

приєднання до 

Департаменту 

регіонального 

розвитку 

2019-2020 

років 

 

 

реклами за межами населених пунктів області надається 

виключно через Центр надання адміністративних послуг. 
Умови проведення конкурсу на визначення перевізників 

для роботи на приміських та міжміських внутрішньо 

обласних автобусних маршрутах загального користування, 

що не виходять за межі області, затверджено 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 

08.11.2018 № 438. Склад обласного конкурсного комітету 

на визначення перевізників для роботи на автобусному 

маршруті загального користування затверджено 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 

23.06.2017 № 242. До складу конкурсного комітету в 

обов’язковому порядку залучаються представники 

громадських організацій. 

Розпорядженням голови ОДА від 26.09.2019 року 

№337 «Про упорядкування структури обласної 

державної адміністрації» діяльність управління 

припинено шляхом приєднання до Департаменту 

регіонального розвитку 

37. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

підрозділів дій підлеглих осіб. 

6.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу 

Управління 

цивільного захисту 

населення 

(Безносюк С.В.) 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Упродовж  2019 року заяв від громадян на підтвердження 

участі у ліквідіції аварії на ЧАЕС не надходило. 
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38. 1.Попередження про персональну 

відповідальність осіб за недотримання норм 

чинного законодавства. 

2.Підвищення кваліфікації осіб, включених до 

складу відповідних комісій , які розглядають 

зазначені питання. 

3. Обов'язковий розгляд скарг на відмову у 

наданні послуги із залученням уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення 

корупції. 

4. Надання адміністративної послуги через 

Центри надання адміністративних послуг. 

5. Вибіркові перевірки керівниками структурних 

підрозділів дій підлеглих осіб. 

6.Розроблення інформаційних та технологічних 

карток на кожну адміністративну послугу 

Управління 

національно-

патріотичного 

виховання, молоді та 

спорту 

(Гресь С.М.) 

Розпорядженням 

голови ОДА від 

26.09.2019 року №337 

«Про упорядкування 

структури обласної 

державної 

адміністрації» 

діяльність управління 

припинено шляхом 

приєднання до 

Департаменту 

культури, молоді та 

спорту 

Упродовж 

2019-2020 

років 

Інформаційна та технологічна картка адміністративної 

послуги з надання 1 категорії спортивним школам 

розміщена на веб-сайті управління. Зазначена послуга 

надається через Центр надання адміністративних послуг 

м.Житомира 

Протягом  2019 року зазначена адміністративна послуга не 

надавалась 

Розпорядженням голови ОДА від 26.09.2019 року 

№337 «Про упорядкування структури обласної 

державної адміністрації» діяльність управління 

припинено шляхом приєднання до Департаменту 

культури, молоді та спорту 

 

 

Головний спеціаліст з питань запобігання  

та виявлення корупції апарату   ОДА                                                                                                                            О.М. Хабчук 


