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ПРОГРАМА
тематичного короткострокового семінару
“Застосування антикорупційного законодавства в органах
місцевого самоврядування”

Івано-Франківськ, 2018

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Актуальність короткострокового семінару полягає у забезпеченні у працівників
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення
корупції виконавчих апаратів районних рад, міськвиконкомів, рад об’єднаних
територіальних громад, посадових осіб V-VІІ категорій посад, необхідного рівня знань
щодо функціонування та організації роботи уповноважених підрозділів (уповноважених
осіб) з питань запобігання та виявлення корупції.
1. Назва програми:

“Застосування антикорупційного законодавства
в органах місцевого самоврядування"

2. Укладачі програми:

Бойчук Любомир Васильович – заступник директора
центру з навчально-методичної роботи;
Надворняк Ярослава Миколаївна –
навчально-методичного відділу центру,
економічних наук

3. Загальні відомості:

завідувач
кандидат

призначена для посадових осіб місцевого
самоврядування V-VІІ категорій посад;
термін навчання – 12 академічних годин;
форма навчання – очна.

3.1. Цільова група:

працівники уповноважених підрозділів (уповноважені
особи) з питань запобігання та виявлення корупції
виконавчих апаратів районних рад, міськвиконкомів, рад
об’єднаних територіальних громад

3.2. Мета програми:

формування у слухачів системи знань щодо
функціонування та організації роботи уповноважених
підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання
та виявлення корупції; міри відповідальності осіб,
уповноважених на виконання функцій держави за
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення

3.3. Цілі програми

надати слухачам:

1. Знання:
- причин, що породжують корупцію в органах місцевого самоврядування;
- ознак типових злочинів у сфері службової діяльності;
- обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;
- вимог щодо фінансового контролю за майном, доходами, витратами і зобов’язаннями
фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави;
- міри відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави за
корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
- основних вимог та принципів інформаційних відносин, сучасної організації державного
та громадського контролю, взаємодії органів влади з громадськістю у заходах щодо
запобігання корупції;
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- порядку та механізму створення уповноваженого підрозділу (особи) в органах
місцевого самоврядування;
- функцій і повноважень уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та
виявлення корупції;
- особливостей подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру;
- виявлення конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій
держави.
2. Вміння:
- визначати напрями удосконалення роботи з попередження проявів корупції в органах
місцевого самоврядування;
- планувати роботу із запобігання корупції в органах місцевого самоврядування;
- реалізовувати повноваження уповноваженими підрозділами (особами) в органах
місцевого самоврядування;
- здійснювати логічний та арифметичний контроль декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру;
- готувати інформацію про проведену роботу щодо запобігання корупції в юридичних
особах;
- виявляти та врегульовувати конфлікт інтересів у діяльності осіб, уповноважених на
виконання функцій держави;
- оцінювати діяльність органів місцевого самоврядування щодо дотримання Закону
України «Про запобігання корупції»;
- реагувати на прояви корупції при проходженні служби в органах місцевого
самоврядування.
3. Навички:
- здійснення контролю за виконанням законів у сфері запобігання корупції;
- організації роботи щодо запобігання корупції в органах місцевого самоврядування та
координації цієї діяльності з правоохоронними органами;
- врегулювання конфлікту інтересів на службі в органах місцевого самоврядування;
- щодо своєчасності, правильності і повноти заповнення електронних декларацій
особами, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
- підготовки звітів про роботу щодо запобігання корупції в юридичних особах;
- уникнення конфлікту інтересів при вступі та проходженні служби в органах місцевого
самоврядування.
4. Форма занять: лекція, лекція – презентація, практичне заняття, «круглий стіл» –
тематична дискусія.
5. Рекомендації щодо добору методів, засобів і контролю результатів участі
слухачів у роботі семінару: 1) проводити лекції з елементами дискусії, моделювання
ситуацій; 2) при проведенні занять використовувати технічні засоби навчання: фліпчарти, магнітну та спеціальну дошки, проекційну апаратуру.
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НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
№
1

ТЕМА

ВИД
ЗАНЯТЬ

К-сть
акад.
годин

ВИКЛАДАЧ

2

3

4

1

Організаційно-правові засади
забезпечення діяльності
уповноважених підрозділів з питань
запобігання та виявлення корупції
місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування.
Планування роботи

лекція

2

Зрайко Олеся Іванівна – заступник
директора департаменту – начальник
управління загального правового
забезпечення юридичного департаменту
Івано-Франківської обласної державної
адміністрації

5

2

Методологія оцінювання
корупційних ризиків у діяльності
органів влади. Ідентифікація
(виявлення) корупційних ризиків

практичне
заняття

2

Зрайко Олеся Іванівна – заступник
директора департаменту – начальник
управління загального правового
забезпечення юридичного департаменту
Івано-Франківської обласної державної
адміністрації;
Бойчук Любомир Васильович –
заступник директора центру з навчальнометодичної роботи

3

Деякі особливості подання едекларацій у 2018 році. Типові
помилки, виявлені НАЗК при
заповненні суб’єктами декларування
е-декларацій у 2017 році.

лекція презентація

2

Бойчук Любомир Васильович –
заступник директора центру з навчальнометодичної роботи

4

Конфлікт інтересів на державній
службі та службі в органах місцевого
самоврядування. Методичні
рекомендації НАЗК щодо запобігання
та врегулювання конфлікту інтересів

практичне
заняття

2

Мельничук Анатолій Олександрович –
начальник відділу кадрової роботи апарату
Івано-Франківської обласної державної
адміністрації, магістр державного
управління;
Мазак Андрій Вальдемарович –
заступник директора Інституту
гуманітарної підготовки та державного
управління Івано-Франківського
національного технічного університету
нафти і газу, кандидат наук з державного
управління, доцент

5

Участь громадськості в заходах щодо
запобігання корупції

практичне
заняття

2

Дмитрик Мирон Михайлович – експерт з
антикорупційного законодавства ГО
«Інститут політичної освіти»

6

Практика притягнення державних
службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування до
відповідальності за корупційні
правопорушення та правопорушення,
пов’язані з корупцією
ВСЬОГО

«круглий
стіл» –
тематична
дискусія

2

Представники правоохоронних органів,
що здійснюють у межах своєї компетенції
заходи щодо запобігання та протидії
корупції: обласної прокуратури,
апеляційного суду, СБУ, ДФІ

х

12

4

5

