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Вих. №       320   вiд   02 лютого    2017р.      

 На №    ______ від _______    2016р.                            До Національного агентства з  питань 

запобігання корупції 

 

Заява про правопорушення пов’язане з корупцією 

 

Під час дослідження  питання  конфлікту інтересів в Запорізькій ОДА, нами було 

встановлено що  заступник голови Запорізької ОДА, керівник апарату  ОДА Бойко Зінаїда 

Михайлівна і керівник Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності  ОДА 

Бойко Артур Юрійович є близькими особами в розумінні ЗУ Про запобігання корупції. А саме мати 

і син. 

До повноважень керівника апарату ЗОДА  Зінаїди Бойко  входять і  вирішення кадрових 

питань. В т.ч. і: 

«Підготовка, опрацювання та випуск документів з питань призначення на посаду і 

звільнення з посади працівників, призначення і звільнення яких віднесено до компетенції голови 

обласної державної адміністрації, заступника голови – керівника апарату обласної державної 

адміністрації.» 

«Підготовка спільно з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації 

проектів документів з пропозиціями про загальну чисельність, структуру і фонд оплати праці 

працівників обласної і районних державних адміністрацій.» 

«Аналіз наказів керівників структурних підрозділів обласної державної адміністрації і підготовка 

висновків щодо їх відповідності Конституції і законам України, указам Президента України, іншим 

актам законодавчої та виконавчої влади за дорученням голови обласної державної адміністрації, 

заступників голови обласної державної адміністрації. Підготовка, у разі необхідності, проектів 

розпоряджень голови облдержадміністрації про їх скасування.» 

«Контроль за дотриманням вимог Закону України “Про місцеві державні адміністрації” 

структурними підрозділами обласної державної  адміністрації, районними державними 

адміністраціями.» 

«Підготовка проектів перспективних, поточних та оперативних  планів роботи та інших заходів, які 

здійснюються в обласній державній адміністрації, на основі пропозицій заступників голови 

обласної державної адміністрації, керівників структурних підрозділів обласної державної 

адміністрації.» 

«Організація спільно з відповідними структурними підрозділами обласної державної адміністрації 

підготовки матеріалів та проектів рішень обласної ради, які вносяться на її розгляд головою 

обласної державної  адміністрації.» 
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«Облік забезпеченості структурних підрозділів обласної державної адміністрації приміщеннями, 

транспортними засобами, інвентарем та внесення пропозицій з цих питань голові обласної 

державної адміністрації.» 

http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000068/68909/301216n763d.pdf    

Таким чином, очевидна тісна співпраця керівника апарату ОДА з керівниками структурних 

підрозділів ОДА. Одним з яких є  Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності  

ОДА , який очолює син Зінаїди Михайлівни  Бойко -  Бойко  Артур Юрійович. 

http://www.zoda.gov.ua/article/778/struktura-pidrozdilu.html. 

На наш запит про надання копій заяв про конфлікт інтересів, що отримані  Запорізькою ОДА 

в 2016 році,  вих.№ 04-3-353-е від 22.12.2016 нам повідомили що була лише 1 заява від Чайки М.В., 

яка, рішення по якій не приймалось через невлаштування на роботу до Запорізької ОДА Чайки М.В. 

Натомість 01.05.2016 року голова Запорізької ОДА представив своїх заступників, серед яких 

була і Зінаїда Бойко, яка відповідно до вимог ст.27 ЗУ Про запобігання корупції, повинна була   в 

письмовій формі повідомити голову Запорізької ОДА Костянтина Бриля про наявний в неї 

конфлікту інтересів і впродовж 15 днів  самостійно врегулювати його. Але цього зроблено не було. 

Більш того, до вирішення цієї ситуації не було застосовано і зовнішнє врегулювання, як того 

вимагає Закон. Як значиться у  тій самій відповіді ОДА: «В Запорізькій облдержадміністрації в 2016 

році відсутні особи, в діях яких було встановлено конфлікт інтересів.» 

В 2016 році конкретної  відповідальної особи  за виявлення конфлікту інтересів в апараті 

Запорізької ОДА  визначено не було. Відповідальним значився Відділ взаємодії з  правоохоронними 

органами, оборонної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції, який не виявив конфлікт 

інтересів. http://xn--80ane0bfp.zp.ua/2017/02/dlya-kogo-pracyuyut-socialni-lifti-v-zaporizhzhi/  

Відповідно, голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль не врегулював його. 

Враховуючи вищезазначене, є підстави вважати що  в бездіяльності заступника голови 

Запорізької ОДА, керівника апарату Запорізької ОДА Бойко Зінаїди Михайлівни і керівника 

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності  ОДА Бойко Артура Юрійовича 

містяться ознаки правопорушення пов’язаного з корупцією. А саме, адміністративного 

правопорушення, передбаченого ст.172-7 КУпАП, що тягне за собою складання адміністративного 

протоколу і притягнення до адміністративної відповідальності Бойко З.М. та Бойко А.Ю. за 

неповідомлення  про конфлікт інтересів. 

Додатково у бездіяльності керівника Відділу взаємодії з  правоохоронними органами, 

оборонної роботи та з питань запобігання та виявлення корупції   апарату Запорізької ОДА та 

голови Запорізької ОДА Бриля Костянтина Івановича містяться ознаки правопорушення 

пов’язаного з корупцією. А саме, невжиття заходів щодо запобігання корупції посадовими чи 

службовими особами органу державної влади, його структурними підрозділами, що  підпадає під 

дію ст.172-9 КУпАП  та тягне за собою складання адміністративного протоколу і притягнення до 

відповідальності. 

Як вбачається з п.12-1 ст.12 ЗУ Про запобігання корупції, до прав Національного агентства 

віднесено  складання протоколів про адміністративні правопорушення, віднесені законом до 

компетенції Національного агентства, застосовування передбачені законом заходи забезпечення 

провадження у справах про адміністративні правопорушення. 

У зв’язку з вищезазначеним і керуючись ст.21 ЗУ Про запобігання корупції, Прошу: 

http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000068/68909/301216n763d.pdf
http://www.zoda.gov.ua/article/778/struktura-pidrozdilu.html
http://захист.zp.ua/2017/02/dlya-kogo-pracyuyut-socialni-lifti-v-zaporizhzhi/
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1.Прийняти до розгляду цю заяву про правопорушення пов’язане з корупцією і провести відповідну 

перевірку викладених обставин . 

2.У строки встановлені законодавством скласти адміністративний протокол і  застосовувати 

передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення,  з метою  притягнення до адміністративної відповідальності   по ст.172-7 КУпАП 

України  заступника голови Запорізької ОДА, керівника апарату Запорізької ОДА Бойко Зінаїду 

Михайлівну за невиконання вимог ст.27 ЗУ Про запобігання корупції (а саме, про неповідомлення 

при працевлаштуванні про наявний в неї конфлікт інтересів і неврегулювання його самостойно). 

3. У строки встановлені законодавством скласти адміністративний протокол і застосовувати 

передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, з метою притягнення  до адміністративної відповідальності   по ст.172-7 КУпАП 

України  керівника Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності  ОДА Бойко 

Артура Юрійовича  за невиконання вимог ст.27 ЗУ Про запобігання корупції (а саме, про 

неповідомлення  про наявний в нього конфлікт інтересів і відсутність самостійного  його 

врегулювання ). 

4. У строки встановлені законодавством скласти адміністративний протокол  і застосовувати 

передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення, задля  притягнення до адміністративної відповідальності   по ст.172-9 КУпАП 

України  керівника Відділу взаємодії з  правоохоронними органами, оборонної роботи та з питань 

запобігання та виявлення корупції   апарату Запорізької ОДА за невжиття заходів щодо запобігання 

корупції посадовими чи службовими особами органу державної влади, його структурними 

підрозділами. 

5. У строки встановлені законодавством скласти адміністративний протокол і застосовувати 

передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні 

правопорушення,   з метою притягнення до адміністративної відповідальності   по ст.172-9 КУпАП 

України  голови Запорізької ОДА Бриль Костянтина Івановича за невжиття заходів щодо 

запобігання корупції посадовими чи службовими особами органу державної влади, його 

структурними підрозділами. 

6. Про результати розгляду заяви  повідомити нам у встановлений законом строк. 

 

З повагою 

Голова Правління                        Заболотна Н.О. 

 

 

 

Вик.Сітченко. Д. 


