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Антикорупційну програму виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) на 2018 рік (далі – Антикорупційна 
програма) розроблено на виконання вимог статті 19 Закону України «Про 
запобігання корупції». 
 Нормативно-правовою базою для розроблення Антикорупційної 
програми є: 

Закон України «Про столицю України - місто-герой Київ»; 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 
Закон України «Про запобігання корупції»; 
рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 

січня 2017 року № 31 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
підготовки антикорупційних програм органів влади» (зі змінами); 

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 
грудня 2016 року № 126 «Про затвердження Методології оцінювання 
корупційних ризиків у діяльності органів влади», зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848; 

рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 08 
грудня 2017 року № 1379 «Про затвердження Порядку підготовки, подання 
антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань 
запобігання корупції та здійснення їх погодження, зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України 22 січня 2018  року за № 87/31539. 
 

Метою Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) є застосування додаткових і 
посилення заходів, що вживаються, спрямованих на ефективне й дієве 
запобігання корупції в усіх сферах діяльності виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті 
Києві державних адміністрацій. 

 
I. Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії 

корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання 
антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми 

 
Київська міська державна адміністрація є виконавчим органом Київської 

міської ради та паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є 
особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. 
 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за 
свою діяльність, верховенства права, законності, пріоритетності прав людини, 
гласності, поєднання державних і місцевих інтересів. 
 Виконавчий орган Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) виконує надані законодавством України функції місцевого 
органу виконавчої влади і органу місцевого самоврядування. 



 
 

 Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 
адміністрація) спрямовує свою діяльність на запобігання та протидію корупції 
під час здійснення нею та районними в місті Києві державними 
адміністраціями, наданих законодавством України повноважень, виявлення 
причин та умов, що призводять до виникнення корупційних ризиків у роботі 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій, створення 
ефективних механізмів запобігання корупції, уникнення конфлікту інтересів та 
забезпечення контролю за дотриманням правил доброчесності, формування 
нетерпимого ставлення посадових і службових осіб виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і районних в 
місті Києві державних адміністрацій до корупції та ідеї нетерпимості до 
корупції в суспільстві. 

Засади загальної політики виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) щодо запобігання та протидії 
корупції ґрунтуються на необхідності виявлення: 

основних причин порушень антикорупційного законодавства і 
неефективного управління та їх впливу на результати діяльності виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) і 
районних в місті Києві державних адміністрацій; 

ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням 
оцінки корупційних ризиків; 

причинно-наслідкових зв’язків, що можуть свідчити про наявність 
корупційної складової, яка сприяла допущенню виявлених порушень; 

типів порушень і недоліків у діяльності виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), що зумовлюють 
виникнення корупційних ризиків чи правопорушень.  
 З метою реалізації загальної політики щодо запобігання та протидії 
корупції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) здійснюватимуться такі заходи: 

взаємодія виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) з Національним агентством з питань запобігання 
корупції щодо реалізації антикорупційного законодавства; 

проведення навчань з питань застосування антикорупційного 
законодавства; 

із виявлення конфлікту інтересів та його усуненню, здійснення контролю 
за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів; 

проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) відповідно до вимог законодавства; 

участь посадових і службових осіб виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві 
державних адміністрацій в заходах, які проводять спеціально уповноважені 
суб’єкти у сфері протидії корупції; 



 
 

розгляд отриманих повідомлень про порушення вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» посадовими і службовими особами виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та 
районних в місті Києві державних адміністрацій; 

організація зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про 
виявлені факти корупційних чи пов’язаних із корупцією правопорушень; 

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно 
повідомляють про можливі факти корупційних чи пов’язаних із корупцією 
правопорушень; 

інформування громадськості про здійснювані виконавчим органом 
Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та 
районними в місті Києві державними адміністраціями заходи щодо запобігання 
корупції; 

моніторинг, оцінка виконання Антикорупційної програми. 
Разом з тим, слід зазначити, що після затвердження антикорупційної 

стратегії та державної програми з її реалізації  виконавчий орган Київської 
міської ради (Київська міська державна адміністрація), в межах компетенції, 
виконуватиме передбачені ними заходи. 

 Також виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська 
державна адміністрація) виконує заходи передбачені рішенням Київської 
міської ради від 08 грудня 2016 року № 541/1545 «Про затвердження Рамкової 
програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання 
корупції для міста Києва». 
 

 
ІІ. Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), причини, що їх 

породжують та умови, що їм сприяють 
 

Основним напрямом у сфері запобігання та протидії корупції є вжиття 
попереджувальних (контрольних) заходів, спрямованих на зменшення 
вірогідності виникнення та ступеня впливу корупційних ризиків.   

Оцінка корупційних ризиків дозволяє виконавчому органу Київської 
міської ради (Київській міській державній адміністрації) враховувати, якою 
мірою корупційні правопорушення та правопорушення пов’язані з корупцією 
можуть впливати на досягнення цілей і діяльність виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в цілому, та 
ефективно розподіляти ресурси на їх попередження в залежності від 
пріоритетності (ступеня) корупційного ризику. 

Пріоритетність корупційних ризиків визначається шляхом оцінки 
сукупного впливу критеріїв: вірогідність появи та ступеня впливу. Для оцінки 
ступеня впливу використовується комбінація кількісних та якісних методів. 
Вірогідність виникнення корупційного ризику визначається на основі 
попередніх даних про частоту виникнення та оцінки керівництва виконавчого 



 
 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 
ефективності наявних контрольних заходів. 

Методологічні засади, використані при оцінці корупційних ризиків у 
діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації): 

Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, 
затверджена рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 
02 грудня 2016 року № 126; 

Методичні рекомендації щодо підготовки антикорупційних програм 
органів влади, затверджені рішенням Національного агентства з питань 
запобігання корупції 19 січня 2017 року № 31 (зі змінами); 

Методичні рекомендації з організації внутрішнього контролю 
розпорядниками бюджетних коштів у своїх закладах та у підвідомчих 
бюджетних установах, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 
14 вересня 2012 року № 995; 

Рамкова програма управлінських реформ та впровадження заходів із 
запобігання корупції для міста Києва, затверджена рішенням Київської міської 
ради від 08 грудня 2016 року № 541/1545; 

концептуальні засади управління ризиками організацій (ERM COSO) 
TheCommitteeofSponsoringOrganizationsoftheTreadwayCommission (COSO). 

Оцінка корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснювалась 
наступним чином: 

1) утворено комісію з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності 
виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації)та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу 
Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації); 

2) прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків; 
3) складено робочий план оцінки корупційних ризиків; 
4) розроблено та погоджено форму оцінки корупційних ризиків із 

залученням експертів DeutscheGesellschaftfürInternationaleZusammenarbeit (GIZ) 
GmbH; 

5) проведено інструктаж (навчання) членів комісії з питань оцінки 
корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації)та підготовки Антикорупційних 
програм виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській 
державній адміністрації), відповідальних за проведення оцінки корупційних 
ризиків, за кожним об’єктом; 

6) здійснено ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків; 
7) затверджено результати оцінки членами комісії з питань оцінки 

корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради 
(Київській міській державній адміністрації); 

8) підготовлено звіт за результатами оцінки корупційних ризиків. 



 
 

9) за результатами оцінки корупційних ризиків головою Київської 
міської державної адміністрації затверджено звіт. 
 

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків здійснювалась за 
наступними показниками: 
 

Показник: Коментар: 
Функція Функція структурного підрозділу 

виконавчого органу Київської міської 
ради (Київській міській державній 
адміністрації), на виконання якої 
здійснюється процес 

Процес Процес структурного підрозділу 
виконавчого органу Київської міської 
ради (Київській міській державній 
адміністрації), в якому виявлено ризик 

Ідентифікований корупційний 
ризик 

Опис ризику 

Чинники (причини) ризику Причини (обставини), через які може 
виникнути правопорушення 

Рівень наслідків (вплив) Від 1 до 3, де 3 – найвищий 

Ймовірність 
(вірогідність) 

Від 1 до 3, де 3 – найвищий 

Оцінка 
ризику 

Пріоритетність 
корупційного ризику 

Визначається автоматично 

Можливі наслідки корупційного 
правопорушення (негативний 
вплив) 

Основні наслідки (вибираються з 
переліку, що наведено далі) 

Існуючі заходи щодо усунення 
корупційного ризику  

Що зроблено для усунення (зменшення) 
корупційного ризику 

 
Можливі наслідки корупційного правопорушення (негативний вплив): 
неправомірна вигода; 
фінансові/ матеріальні втрати; 
недоотриманий прибуток; 
неефективне використання ресурсів; 
недостовірність інформації; 
втрата/ витік інформації; 
загроза безперервності; 
репутаційні втрати; 
інше. 
За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків у діяльності 

виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) затверджено звіт, який включає: опис ідентифікованих 



 
 

корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), чинники корупційних ризиків та 
можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення 
пов’язаного з корупцією (додаток 1 до звіту) та заходи щодо усунення 
виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та 
необхідні ресурси (додаток 2 до звіту). 
 

IІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб 
відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

 
Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, 

відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси визначені 
додатком 2 до Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), який включений додатком до Антикорупційної програми. 

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у 
визначенні можливих механізмів виявлення та запобігання корупційним 
ризикам містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на 
усунення або мінімізацію причин виникнення корупційних ризиків. 

 
IV. Навчання та заходи з поширення інформації 

щодо програм антикорупційного спрямування у виконавчому органі 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

 
Запорукою успішного виконання завдання із мінімізації проявів корупції 

є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства як 
посадовими і службовими особами виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та районних в місті Києві 
державних адміністрацій, так і членів територіальної громади в цілому. З 
одного боку, це сприяє ефективній дії встановлених законодавством 
превентивних антикорупційних механізмів, а з іншого - підвищує рівень 
правової обізнаності громадян, що зменшує ризик порушення їхніх основних 
прав і свобод у повсякденному житті, а також сприяє формуванню у населення 
нетерпимого ставлення до проявів корупції.  

Управлінням з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
спільно з «Консультаційним фондом впровадження реформ», що 
реалізується Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH  розробляється навчальний курс, спрямований на підвищення 
обізнаності посадових і службових осіб виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо 
сенсибілізації (чутливості) до корупційних ризиків. 

Управління з питань запобігання та виявлення корупції виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 



 
 

постійно надає структурним підрозділам виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та їх окремим 
посадовим і службовим особам роз’яснення щодо застосування 
антикорупційного законодавства. 

Комунальним навчальним закладом «Київський міський центр 
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ 
і організацій» проводяться семінари, тренінги, круглі столи на 
антикорупційну тематику. 

У результаті участі у навчальних заходах передбачається 
вдосконалення здатності слухачів: 

реалізовувати завдання щодо запобігання та протидії проявам 
корупції відповідно до напряму своєї службової діяльності; 

дотримання законодавства з питань запобігання корупції; 
орієнтуватися в основних проблемах запобігання та протидії 

корупції; 
аналізувати й узагальнювати інформацію щодо корупції як 

кримінологічної проблеми; 
реалізовувати отримані знання у практичній діяльності щодо 

запобігання та протидії проявам корупції. 
 

План-графік проведення заходів Комунальним навчальним закладом 
«Київський міський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників  органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій» на антикорупційну 
тематику: 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Категорія слухачів 
Т
ер
м
ін

 
ви
к
он
ан
н
я 

1.  Тематична зустріч «Шляхи 
запобігання та протидії корупції 
в органах державної влади. Закон 
України «Про запобігання 
корупції» під час навчання за 
професійною програмою (очно-
дистанційна форма навчання) 

Державні службовці 
4-6 груп оплати праці, 
посадові особи 
місцевого 
самоврядування 

І 
півріччя

2. Тематична зустріч «Шляхи 
запобігання та протидії корупції в 
органах державної влади. Закон 

Державні службовці 7-9 
груп оплати праці, 
посадові особи 

16 – 27 
квітня 



 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Категорія слухачів 

Т
ер
м
ін

 
ви
к
он
ан
н
я 

України «Про запобігання 
корупції» під час навчання за 
професійною програмою 

місцевого 
самоврядування 

3. Тематична зустріч «Шляхи 
запобігання та протидії корупції в 
органах державної влади. Закон 
України «Про запобігання 
корупції» під час навчання за 
професійною програмою 

Державні службовці 7-9 
груп оплати праці, 
посадові особи 
місцевого 
самоврядування 

04 –15 
червня 

4. Тематичний короткостроковий 
семінар «Морально - етичні норми 
державного службовця» 

Державні службовці 4-9 
груп оплати праці 
Дніпровської районної 
в місті Києві державної 
адміністрації 

12 
червня 

5. Тематична зустріч «Шляхи 
запобігання та протидії корупції в 
органах державної влади. Закон 
України «Про запобігання 
корупції» під час навчання за 
професійною програмою (очно-
дистанційна форма навчання) 

Державні службовці 4-6 
груп оплати праці, 
посадові особи 
місцевого 
самоврядування 

ІІ 
півріччя 

6. Тематична зустріч «Шляхи 
запобігання та протидії корупції в 
органах державної влади. Закон 
України «Про запобігання 
корупції» під час навчання за 
професійною програмою 

Державні службовці 7-9 
груп оплати праці, 
посадові особи 
місцевого 
самоврядування 

10 – 21 
вересня 

7. Тематична зустріч «Шляхи 
запобігання та протидії корупції в 
органах державної влади. Закон 
України «Про запобігання 
корупції» під час навчання за 

Державні службовці 7-9 
груп оплати праці, 
посадові особи 
місцевого 

01 – 12 
жовтня 



 
 

№ 
з/п 

Найменування заходу Категорія слухачів 

Т
ер
м
ін

 
ви
к
он
ан
н
я 

професійною програмою самоврядування 

8. Тематична зустріч «Шляхи 
запобігання та протидії корупції в 
органах державної влади. Закон 
України «Про запобігання 
корупції» під час навчання за 
професійною програмою 

Державні службовці 7-9 
груп оплати праці, 
посадові особи 
місцевого 
самоврядування 

05 – 16 
листопа

да 

9. Тематична зустріч «Шляхи 
запобігання та протидії корупції в 
органах державної влади. Закон 
України «Про запобігання 
корупції» під час навчання за 
професійною програмою 

Державні службовці 7-9 
груп оплати праці, 
посадові особи 
місцевого 
самоврядування 

03 – 14 
грудня 

 
 
 
 

V. Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичності 
перегляду Антикорупційної програми 

 
Антикорупційна програма розроблена комісією з питань оцінки 

корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних 
програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), створеною відповідно до розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12 
квітня 2017 року № 446. 

Моніторинг результатів впровадження заходів, передбачених 
Антикорупційною програмою, оцінка виконання та періодичний перегляд 
Антикорупційної програми здійснюється управлінням з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації). 

Виконавці Антикорупційної програми до 05 липня 2017 року, 05 жовтня  
2017 року та 05 січня 2018 року надають інформацію до управління з питань 
запобігання та виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської 



 
 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виконання 
відповідних заходів Антикорупційної програми. 

Управління з питань запобігання та виявлення корупції апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації): 

1) здійснює моніторинг виконання заходів Антикорупційної програми; 
2) узагальнює надану виконавцями Антикорупційної програми 

інформацію про виконання її заходів; 
3) за результатами узагальнення, формує звіт про стан виконання 

Антикорупційної програми та передає його на розгляд комісії з питань оцінки 
корупційних ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) та підготовки Антикорупційних 
програм виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації). 

Звіт про виконання Антикорупційної програми розглядається на 
засіданнях комісії з питань оцінки корупційних ризиків у діяльності 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). 

За результатами опрацювання звіту про виконання Антикорупційної 
програми, голові Київської міської державної адміністрації надається 
інформація про виконання Антикорупційної програми. 

У місячний термін з моменту затвердження антикорупційної стратегії та 
державної програми з її реалізації комісією з питань оцінки корупційних 
ризиків у діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київській 
міській державній адміністрації) та підготовки Антикорупційних програм 
виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) переглядається Антикорупційна програма. 

Також антикорупційна програма може переглядатися у разі виявлення 
нових корупційних ризиків, внесення змін до законодавства, надання 
Національним агентством з питань запобігання корупції обов’язкових до 
розгляду пропозицій, а також за результатами проведеної оцінки її виконання. 

Рішення про внесення змін до Антикорупційної програми, за 
результатами її перегляду, приймає голова Київської міської державної 
адміністрації. 

 
VI. Інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з 

корупцією правопорушенням заходи 
 

Виконавчим органом Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) в межах компетенції виконуються заходи Рамкової програми 
управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання корупції для 
міста Києва, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08.12.2016        



 
 

№ 541/1545 «Про затвердження Рамкової програми управлінських реформ та 
впровадження заходів із запобігання корупції для міста Києва». 

Рамкова програма управлінських реформ та впровадження заходів із 
запобігання корупції для міста Києва для свого виконання передбачає 
поєднання зусиль виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), Київської міської ради, секретаріату Київської міської 
ради, громадської спільноти та зовнішніх експертів. 

 
 
Начальник управління з питань запобігання  
та виявлення корупції апарату виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської  
міської державної адміністрації)                                                                С. Красюк 


