
 

                                                                                                                                                                       

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про виконання Антикорупційної програми на 2020 рік та реалізація визначених у ній заходів 

Львівська обласна державна адміністрація 

 

Найменування заходу, зазначеного  у 

Антикорупційній програмі 

Строк 

виконання 

заходу 

Відповідальні за виконання Стан виконання 

Розміщення на офіційному 

вебсайті облдержадміністрації інформації про 

проведення публічних закупівель за тендерною 

документацією, а саме: інформації про назву 

предмета закупівлі, опис предмета закупівлі, 

очікувану вартість, кінцевий термін подання 

заявок на участь у торгах. 

Встановлення максимально визначених 

кваліфікаційних критеріїв до учасників 

процедури закупівель з метою збільшення кола 

учасників закупівель 

 

Щоразу при 

проведенні 

процедури 

публічних 

закупівель 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації; 

Тендерний комітет 

(уповноважені особи 

замовника) 

Керівниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації та тендерним 

комітетом розміщено на сайті 

інформацію про проведення публічних 

закупівель за тендерною 

документацією, а саме: інформації про 

назву предмета закупівлі, опис предмета 

закупівлі, очікувану вартість, кінцевий 

термін подання заявок на участь у 

торгах. 

Встановлено максимально визначені 

кваліфікаційні критерії до учасників 

процедури закупівель. 

 

Виконано: на 100 % 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Розроблення внутрішнього акта для 

регулювання процедури тендерної закупівлі 

 

Грудень 2020 

року 

Тендерний комітет 

(уповноважені особи замовника); 

 

 

керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

Розроблено внутрішній акт, який 

регулює процес проведення торгів 

Виконано: на 100 % 

 

 

 

Встановлення додаткового контролю та 

вивчення документів керівником 

юридичного управління, які подаються 

головними розробниками 

Подання  запитів до головних розробників 

документів, керівником юридичного 

управління для надання додаткової 

інформації та документів у випадку 

наявності зауважень 

Щоразу при 

проведенні 

правової 

експертизи 

проектів 

розпоряджень 

голови 

облдержадмі- 

ністрації 

 

 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

 

Юридичне управління 

апарату облдержадміністрації 

 

 

 

Керівники структурних підрозділів 

облдержадміністрації  та юридичним 

управління подають  запити до 

головних розробників документів, 

для надання додаткової інформації 

та документів у випадку наявності 

зауважень 

Виконано: на 100 % 

 

 

 



Юридичним управління 

апарату облдержадміністрації 

встановлено додатковий контроль та 

вивчення документів  

Виконано: на 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

Врегулювання процедури проведення 

допорогових закупівель, яка міститиме єдині 

підходи до організації проведення таких 

закупівель. 

Проведення закупівель через систему 

«ProZorro» 

 

Щоразу при 

проведенні 

закупівель 

 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації; 

 

Тендерний комітет 

(уповноважені особи замовника) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Врегулювано процедуру проведення 

допорогових закупівель. 

 

Виконано: на 100 % 

 

 

Проведення 

закупівель проводилося за системою 

електронних закупівель ProZorro. 

 

Виконано: на 100 % 

 

Проведення допорогових закупівель 

проводилося за системою електронних 

закупівель ProZorro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконано: на 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Публікація на офіційному веб-сайті 

облдержадміністрації інформації щодо 

проведення кожного етапу конкурсного відбору 

з метою забезпечення прозорості проведеного 

конкурсу та збільшення конкуренції. 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівники  структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

 

Департамент внутрішньої та 

інформаційної політики 

облдержадміністрації 

 

 

Служби управління персоналу 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації постійно 

здійснювали опублікування інформації 

щодо проведення конкурсних відборів 

на зайняття вакантних посад державної 

служби на сайті облдержадміністрації з 

метою забезпечення прозорості 

проведеного конкурсу. 

 

Виконано: на 100 % 

 

 

 

 

Забезпечення проведення 

перевірки достовірності 

наданих претендентом на посаду відомостей 

про себе з оригіналами або завіреними копіями 

відповідних документів, а також його 

відповідності кваліфікаційним вимогам (у 

випадку, якщо не проводиться спеціальна 

перевірка). 

Упродовж року 

(на етапі 

подання 

документів 

претендента- 

ми на посади 

державних 

службовців 

 

Відділ персоналу та нагород 

апарату облдержадміністрації. 

 

Відділи персоналу 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації 

 

Відділами персоналу 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації здійснювалася 

перевірка достовірності 

наданих претендентом на посаду 

відомостей про себе з оригіналами або 

завіреними копіями 

відповідних, а також його відповідності 



кваліфікаційним вимогам (у випадку, 

якщо не проводиться спеціальна 

перевірка). 

 

Виконано: на 100 % 

 

 

Встановлення додаткового контролю за 

дотриманням антикорупційного законодавства 

під час проведення конкурсу на зайняття посад. 

 

Ознайомлення членів комісії з варіантом 

ситуаційного завдання здійснювати 

безпосередньо на початку роботи комісії для 

уникнення можливості попереднього 

ознайомлення учасників конкурсу з варіантом 

ситуаційного завдання 

 

Щоразу під час 

проведення 

конкурсів на 

заміщення 

вакантних посад 

 

Відділ персоналу та нагород 

апарату облдержадміністрації 

 

Відділи персоналу структурних 

підрозділів адміністрації 

 

 

Служби управління персоналу 

структурних підрозділів адміністрації 

ознайомлювали членів комісії  з 

варіантом ситуаційного завдання  

безпосередньо на початку роботи 

комісії. 

 

Служби управління персоналу 

структурних підрозділів адміністрації 

встановлено додатковий контроль за 

дотриманням антикорупційного 

законодавства 

Виконано: на 100 % 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановлення додаткового контролю за 

діяльністю посадових осіб, які організовують 

підготовку бюджетних запитів начальником 

відділу фінансового забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

Протягом 

року 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації; 

 

Начальник відділу фінансового 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

Начальник відділу фінансового 

забезпечення апарату 

облдержадміністрації 

здійснював додатковий контроль за 

діяльністю посадових осіб, які 

організовують підготовку бюджетних 

запитів 

Виконано: на 100 % 

 



Оприлюдення на офіційному сайті 

облдержадміністрації плану проведення 

міжнародних заходів, які організовуються з 

запрошенням взяти у заходах (візити іноземних 

делегацій, участь у міжнародних виставках, 

бізнес-форумах, проведенні круглих столів 

тощо не раніше одного тижня до проведення 

заходу з метою залучення широкого кола 

учасників 

Протягом 

року 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації 

 

На офіційному сайті 

облдержадміністрації опубліковано 

план проведення міжнародних заходів, 

які організовуються з запрошенням 

взяти у заходах 

Виконано: на 100 % 

 



Встановлення додаткового контролю з боку 

уповноваженого підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції апарату 

облдержадміністрації за діяльністю осіб які 

проводять конкурси на заміщення вакантних 

посад державних службовців 

Проведення навчань (тренінгів) із доведенням 

типових ситуацій порушення антикорупційного 

законодавства під час проведення спеціальних 

перевірок 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провідний спеціаліст 

сектору запобігання корупції 

апарату 

облдержадміністрації - Юревич 

Ю.О. 

Сектором запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації проводилися 

навчання для уповноважених 

підрозділів чи уповноважених осіб 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації. 

 

Сектором запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації 

встановлено додатковий контроль за 

діяльністю осіб які проводять конкурси 

на заміщення вакантних посад 

державних службовців 

 

Виконано: на 100 % 

 

 

 

 



Проведення тренінгів, консультацій для 

підвищення рівня знань щодо змін 

антикорупційного законодавства 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провідний спеціаліст 

сектору запобігання корупції 

апарату 

облдержадміністрації - Юревич 

Ю.О. 

Сектором запобігання корупції апарату 

облдержадміністрації проводилися 

навчання для уповноважених 

підрозділів чи уповноважених осіб 

структурних підрозділів 

облдержадміністрації. 

 

 

Виконано: на 100 % 

 

 

 

 



Здійснення об’єктами контролю та аналізу 

діяльності, спрямованої на виявлення, 

класифікацію, оцінку фінансових ризиків та 

заходів мінімізації впливу цих ризиків 

Листопад 2020 

року 

Керівники структурних 

підрозділів 

облдержадміністрації; 

Завідувач сектору внутрішнього 

аудиту апарату 

облдержадміністрації –  Крут 

Т.В. 

Керівниками структурних підрозділів 

облдержадміністрації та завідувачем 

сектору внутрішнього аудиту апарату 

облдержадміністрації здійснювалася 

діяльність, спрямована на виявлення, 

класифікацію, оцінку фінансових 

ризиків та заходів мінімізації впливу 

цих ризиків. 

Виконано: на 100 % 

 

 

 


