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Матеріали   реалізації проекту «Інтереси НЕ для преси» 

В рамках проекту «Інтереси НЕ для преси» здійснюється моніторинг виконання  

Запорізькою  міською і обласною радами, Запорізькою  ОДА і 3 об’єктами комунальної власності   

обласної  ради вимог ЗУ «Про запобігання корупції»  в частині виявлення і врегулювання 

конфлікту інтересів. 

Підставою для проведення громадського моніторингу є  ст.21 ЗУ «Про запобігання корупції». 

Дослідження проводяться шляхом надсилання запитів на інформацію, моніторингу  е-

декларацій, веб-сайтів органів влади і відкритих реєстрів, проведення розслідування за допомогою 

відкритих реєстрів, аналізу заходів, протоколів  і діючих локальних НПА.  А також розробки  

рекомендацій, проектів локальних НПА, поширення і  адвокатування їх прийняття. 

Об єкти  дослідження: Запорізька обласна і міська ради, Запорізька ОДА, 3 особи 

публічного права (КУ, КП, КЗ територіальної громади Запорізької області). 

Дослідження  стосовно Запорізької ОДА, Запорізької обласної ради і Запорізької обласної 

ради проводилось стосовно всіх депутатів і всіх заступників голови і голови Запорізької ОДА. Об 

єкти комунальної власності, що належать територіальній громаді Запорізької області вибірково. 

Через відсутність у більшості з них власних веб-сайтів і неналежного оприлюднення інформації  (з 

порушенням вимог ст.15 ЗУ Про публічну інформацію)на  більшості існуючих сайтів. 

Строк проведення дослідження: з 15 жовтня 2016 року до 01 вересня 2017року. 

Всі дані взяті з відкритих джерел. В т.ч.: 

1.Аналітична  система https://youcontrol.com.ua    

2. Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch   

3.Наші гроші Запоріжжя  http://zp.nashigroshi.org    

4. Всеукраїнський рух проти політичної корупції "ПІД КОНТРОЛЕМ" 

http://control.net.ua/keysi/bozhko-ruslan-anatoliyovich    

5.Веб-сайти організацій 

6.Проект Декларації  https://declarations.com.ua    

7. Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування https://nazk.gov.ua      

8. Офіційний портал публічних фінансів України https://spending.gov.ua   

9.Веб-портал публічних закупівель Прозорро  https://prozorro.gov.ua   та інших.  

Нашою метою не є інформування громадськості тільки про оточення депутатів. 

Не є пошук компромату чи втручання в особисте життя. 

Мета громадського аудиту: дослідження стану реалізації в Запорізькій області антикорупційної 

реформи в частині запобігання конфлікту інтересів, як  превентивного механізму зниження рівня 

корупції. Виявлення фактів незаявленого і неврегульованого конфлікту інтересів з метою аналізу   

https://youcontrol.com.ua/
https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch
http://zp.nashigroshi.org/
http://control.net.ua/keysi/bozhko-ruslan-anatoliyovich
https://declarations.com.ua/
https://nazk.gov.ua/
https://prozorro.gov.ua/
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недоліків практик  задля їх виправлення. Підняття рівня знань щодо конфлікту інтересі як у 

представників органів публічної влади, так і у громадян. Приведення локальної нормативної бази 

до вимог ЗУ Про запобігання корупції. Формування практики впровадження антикорупційного 

законодавства на регіональному рівні. 

Перешкоди і виклики 

Перешкодою при  реалізації проекту були негласні заборони керівництва області на 

проведення  освітніх заходів для представників органів влади, а також на висвітлення  матеріалів, 

перебігу проекту і результатів у  регіональних ЗМІ.  

Під час проведення  семінарів  нами виявлено  відсутність  розуміння  суті і знання 

механізму виявлення конфлікту інтересів відповідальними за запобігання корупції в органах 

влади. Їм запропоновано  використовувати алгоритм і методологію громадських розслідувачів, що 

наведені в буклеті Викрий конфлікт інтересів за 5 кроків». 

Пд час дослідження великого масиву інформації  на перешкоді була і капча Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що 

суттєво затягувало час дослідження. 

Суттєвою проблемою при виявленні конфлікту інтересів у  діяльності депутатів місцевих 

рад є відсутність , в порушення ЗУ Про доступ до публічної інформації,  оприлюднених 

протоколів засідань комісій і робочих груп. Замість них  на веб-сайті  розміщуються Висновки, що 

не містять результатів поіменного голосування. Але саме ці норми закладені в Регламент обласної 

ради наприклад. Всі наші пропозиції по внесенні змін в нього для приведення до вимог 

законодавства  задля забезпечення відкритості, прозорості та підзвітності, було проігноровано як 

обласною, так і міською радою.  Розгляд цих пропозицій компетенція відповідних постійних 

депутатських комісій. 

Перший рік заповнення е-декларацій депутатами місцевих рад не тільки відкрив 

громадянам їх статки, а і  показав  окремі механізми, якими вони  користуються  для  

приховування інформації в е-деклараціях. 

Найпоширенішими є: 

Вид   порушення Порушує 

вимоги 

Відповідальність Прим.  

Невнесення інформації про активи 

членів сім ї на підставі того, що вони 

відмовились надати інформацію. 

Ст.46 ЗУ Про 

запобігання 

корупції  

172-6 КУпАП  

Приховування джерел отримання 

доходів  в Розділі 11 «ДОХОДИ, У 

ТОМУ ЧИСЛІ ПОДАРУНКИ» (як за 

основним місцем роботи, так і за 

сумісництвом 

Ст.46 ЗУ Про 

запобігання 

корупції 

172-6 КУпАП Є випадки 

відсутності Коду в 

Єдиному 

державному 

реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб 

– підприємців та 

громадських 

формувань і 

скорочену 

абревіатуру назви 

підприємства, що 

ускладнює його 

ідентифікацію. 
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Некоректне відображення 

корпоративних прав, які 

відображаються в одній колонці 

(наприклад 8 КОРПОРАТИВНІ 

ПРАВА) і не переносяться до іншої 

(наприклад  9 ЮРИДИЧНІ ОСОБИ, 

КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАРНИМ 

ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) 

ЯКИХ Є СУБ’ЄКТ ДЕКЛАРУВАННЯ 

АБО ЧЛЕНИ ЙОГО СІМ’Ї) у 

випадках, коли особа є бенефіціаром. 

Ст.46 ЗУ Про 

запобігання 

корупції 

172-6 КУпАП  

Невнесення інформації щодо вартості 

придбаних активів. Формулюванням 

«Не відомо» прикривають суми витрат 

як 2014- 2015 роках, так і в 2016 (рік 

за який заповнюють дані). 

Ст.46 ЗУ Про 

запобігання 

корупції 

172-6 КУпАП  

Некоректне заповнення Розділів 11 

«ДОХОДИ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

ПОДАРУНКИ» та  15 «РОБОТА ЗА 

СУМІСНИЦТВОМ СУБ’ЄКТА 

ДЕКЛАРУВАННЯ». 

Ст.46 ЗУ Про 

запобігання 

корупції 

172-6 КУпАП  

Це перешкоджає встановленню повного переліку пов язаних осіб для належного виявлення і 

врегулювання конфлікту інтересів. 

Виявлено що, не дивлячись на реформування органів прокуратури і створення  антикорупційних 

структур, правоохоронні органи і досі мають великий рівень залежності від думки прокуратури і 

судів, що суттєво негативно  впливає на проведення перевірок за заявами про виявлений конфлікт 

інтересів. В регіоні і досі вирішуються питання силою впливу і зв язків, а не силою закону. 

Не існує практики притягнення до відповідальності за ст.368-2 КК України незаконне збагачення. 

Заяви за цією статтею прокуратура області вносить до ЄРДР за ознаками ст. 364 КК України, що 

має іншу кваліфікацію і відповідно заплановано  не підтверджується. Так було з заявою про 

ознаки незаконного збагачення керівника міської служби захисту прав дітей Наталії Сиворакши. 

Під час дослідження ми стикнулись із системою  несвоєчасного розміщення е-декларацій особами, 

що пройшли конкурсний відбір і призначені  на державні посади в органи виконавчої влади 

області. Е-декларації не з являються на сайті НАЗК навіть після початку роботи 2 заступників 

голови ОДА. Віктора Скоблікова  і Олександра Бабаніна. 

  Так, ч.3 ст.45 ЗУ «Про запобігання корупції» вимагає подання майнової декларації кандидатом на 

посаду ДО моменту  обрання: 

«Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини 

першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в 

установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.» 

Але, як можна судити з листа Запорізької ОДА від 30.11.2016 року № 08-36/3736 на адресу 

Нацагентства України з державної служби, конкурс в ЗОДА було проведено 15,16,17 листопада 

2016. http://www.vv.com.ua/dva-pishem-odin-v-ume-bryl-prosit-grojsmana-ne-zatjagivat-s-

naznachenijami   

А е-декларацію Віктор Вікторович подав лише 22.01.2017 року. https://public.nazk.gov.ua/search.   



2017 ГО «Народний Захист» www.захист.zp.ua 

4 
 

Таким чином, на момент проведення всіх трьох етапів конкурсу конкурсна комісія мала не повний 

пакет документів. 

Натомість вимога ч.8 ст. 25 ЗУ Про державну службу: 

«Стаття 25. Документи для участі у конкурсі 

1. Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в установленому порядку до конкурсної комісії 

такі документи: 

1) копію паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у довільній формі; 

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною 

третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на 

проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 

Закону; 

4) копію (копії) документа (документів) про освіту; 

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою; 

{Пункт 5 частини першої статті 25 набирає чинності з 01.05.2017 — див. пункт1 розділу XI} 

6) заповнену особову картку встановленого зразка; 

7) у разі проведення закритого конкурсу — інші документи для підтвердження відповідності 

умовам конкурсу; 

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.» 

Ті ж самі вимоги закріплює і Постанова КМУ №  246 від 25.03.2016: 

«Прийняття та розгляд документів для участі в конкурсі 

18. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто або поштою) конкурсній 

комісії такі документи: 

1) копію паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади 

державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі; 

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною 

третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на 

проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 

Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки; 

4) копію (копії) документа (документів) про освіту; 

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою; 

6) заповнену особову картку встановленого зразка; 
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7) у разі проведення закритого конкурсу — інші документи для підтвердження відповідності 

умовам конкурсу; 

8) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік.» 

«21.Служба управління персоналом державного органу, в якому оголошено конкурс, проводить 

перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам у 

триденний строк з дня їх надходження та повідомляє кандидату про результати такої перевірки у 

той самий строк. 

Кандидати, документи яких не відповідають встановленим вимогам, до конкурсу не допускаються, 

про що їм повідомляє служба управління персоналом державного органу або спеціальний 

структурний підрозділ.» 

Така ж ситуація і з проведення конкурсу, де переможцем став Олександр Бабанін. 

Конкурс було проведено 17,18,25 листопада 2016 року (лист ЗОДА № 08-36/3735). 

http://www.vv.com.ua/dva-pishem-odin-v-ume-bryl-prosit-grojsmana-ne-zatjagivat-s-naznachenijami  А 

декларацію подано 10.03.2017.   https://public.nazk.gov.ua/search  

Тобто, ЗОДА не проводить  перевірку кандидатів на сумісництво, наявність корпоративних прав, 

конфлікту інтересів і всього такого іншого. 

Варто зазначити що як у ст.25 Закону, так і у Постанові КМ №246 від 25.03.2016У серед переліку 

документів не зазначено Повідомлення про конфлікт інтересів і роботу в органі близьких осіб, що 

може привести у разі призначення на посаду до реального конфлікту інтересів. 

 Така ж ситуація спостерігалась при вступу на посаду і  нового керівника Служби автомобільних 

доріг в Запорізькій області  Кухти Володимира Михайловича, якого призначено на посаду 12 

червня 2017року, згідно наказу Державного агентства автомобільних доріг України від 08.06.2017 

р № 232-К. Але його декларація з явилась на сайті НАЗК лише 27 липня  2017 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_78f646a8-525b-43fe-a88f-b3bc5e251f6d   

http://xn--80ane0bfp.zp.ua/2017/06/shho-ochikuye-na-zaporizki-dorogi-karni-spravi-chi-cikavi-tenderi/   

Нові депутати  (Марич Г.В.  Регіональна організація Політичної партії "Опозиційний блок"–

обласна рада  та Ведєнєєв О.Є. Депутатська фракція «ВО «Батьківщина» –міська рада) також не 

поспішають подавати свої е-декларації після оголошення ТВК про їх повноваження. Це є 

порушенням вимог ч.3 ст.45 ЗУ Про запобігання корупції, за що настає адміністративна 

відповідальність за ст. 172-6 КУпАП. 

Це  не тільки свідчить про системність таких дій в Запорізькій області на рівні керівництва області  

і порушує норми антикорупційного законодавства, а  і унеможливлює проведення фінансового 

контролю і моніторингу на наявність конфлікту інтересів під час проходження конкурсу і 

призначення на посаду. Що може мати ознаки фіктивності конкурсних процедур. 

Кейс працевлаштування заступника голови ЗОДА Бойко З.М. показує один із шляхів ухилення від  

необхідності врегулювання і відповідальності за неналежне повідомлення і не врегулювання  

конфлікту інтересів при роботі близьких осіб.(У Матеріалах проекту). 

Кейс сумісництва директору Департаменту охорони здоров я ОДА Вікторії Клименко свідчить про  

фактичну відсутність проведення перевірки НАЗК отриманого від нас повідомлення про 

http://захист.zp.ua/2017/06/shho-ochikuye-na-zaporizki-dorogi-karni-spravi-chi-cikavi-tenderi/
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правопорушення пов язане з корупцією, оскільки її текст частково  дублює відповідь ОДА  нам з 

цього приводу. Тобто, де-факто, як в старі добрі часи, перевіркою називається перенесення 

інформації, а часто маніпулятивної відмазки, отриманої від органу, чиї дії оскаржуються. Тобто, 

де-факто,   без перевірки інформації, викладеної в повідомлені, відповідь готує орган влади, чиї дії 

оскаржуються. Що не найкращим чином характерезує новий антикорупційний орган. 

Часті випадки,  в порушення ст. 46 ЗУ Про запобігання корупції,  приховування суми придбаного 

майна (навіть придбаного в цьому році), приховування активів родичів, місця отримання доходів 

родичів і свого джерела доходів. (Особою що виплачує заробітну плату собі і  близьким особам 

зазначається сам декларант. При тому, що на початку декларації зазначено місце роботи- 

юридична особа). 

Непоодинокі випадки заниження вартості придбаного в 2015-2016 роках. При цьому декларуються 

великі суми готівки. Що несе ознаки  легалізації доходів і намір використати е-декларування для 

фактичного впровадження нульової декларації. 

В переважній більшості випадків це свідчило про нещирість декларантів і  наявність  ознак 

умисного вчинення  дій з приховування інформації. Що  може бути приводом для дослідження 

виконання особою владних чи делегованих повноважень в умовах конфлікту інтересів. 

На фоні того, що  майже третина депутатів обласної ради зробила коштовні придбання в 2016 

році,  багато  депутатів  міської ради не задекларувала житла ( частина  з них не має житла лише в 

Запоріжжі. Але має в Вільнянському районі, пос. Сонячне, Києві, Маріуполі). Керівник 

Департаменту охорони здоров я ОДА Клименко В.І. , позафракційний депутат обласної ради 

Ковиліна Т. М. і депутат міської ради від Ніколаєнко  О.О. під час своєї каденції  

працевлаштувались  в  підпорядковані ним комунальні установи. 

Висновки 

1.В усіх органах публічної влади і у  10 юридичних осіб юридичного права відсутнє нормативне 

врегулювання питання конфлікту інтересів. Відсутня практика запобіганню конфлікту інтересів. 

На початку проекту був дуже низький рівень знань з питання нової системи антикорупційних 

органів, алгоритму і вимог до виявлення і врегулювання конфлікту інтересів. 

2.Всі учасники семінарів проявляли велику зацікавленість до вивчення цього питання, яке на 

державному рівні не роз яснюється на місцевому та регіональному рівні. Майже всі відповідальні 

в органах влади за запобігання корупції (що пройшли навчання на наших семінарах) не розуміли 

сутності  питання  і оперували лише понятійним апаратом. 

3.Єдиний орган влади в області- Запорізька міська рада повністю проігнорувала всі заходи 

проекту, демонструючи стійкий рівень закритості і небажання до впровадження антикорупційної 

реформи. При тому, що саме з неї ми отримали протоколи з ніби то врегулювання конфлікту 

інтересів і роз яснень, що є просто набором  вибіркових фраз із Закону, що не роз яснюють і не 

врегульовують конкретну ситуацію. 

4.В усіх органах влади , організаціях і підприємствах на початку реалізації проекту не було заяв 

про конфлікт інтересів . Самостійна спроможність до виявлення конфлікту інтересів була на 

нульовому рівні. 

5.Громадськість має великий попит на отримання знань з питання запобігання і боротьби з 

корупцією. 
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6.Найбільшою перешкодою для впровадження антикорупційної реформи в органах публічної 

влади що досліджувались є керівники цих органів влади, які мають низький рівень мотивації для 

зміни системи важелів і існуючих схем з виводу бюджетних коштів. 

7.ЗМІ маючи недостатньо інформації з питань кваліфікації правопорушень не завжди об єктивно 

висвітлюють випадки  вручення  адміністративних протоколів про правопорушення пов язані з 

корупцією, називаючи це фактами корупції, що не відповідає дійсності. 

8.Правоохоронні і судові органи не розуміючи філософії змін в антикорупційному законодавстві 

воліють накладати старі підходи до нового законодавства, що звужує його дію і допомагає 

ухилитись від відповідальності при виявленні конфлікту інтересів. 

9.Дослідження е-декларацій показує кілька механізмів для ухилення від відкриття інформації про 

майновий стан і джерела отримання доходів, що негативно впливає на процес виявлення 

конфлікту інтересів. 

10.В Запорізькій області  (серед об єктів дослідження) склалась негативна практика не 

дослідження е-декларацій і відсутності  повідомлень про конфлікт інтересів  під час проведення 

конкурсу на займану посаду в органах публічної влади. 

11.Відповіді від НАЗК про розгляд наших заяв про правопорушення пов язані з корупцією 

свідчать про небажання розбиратись в тонкощах питання. Судячи з того, що відповіді на тестові 

аналогічні звернення до ЗОДА містять ту ж саму вибіркову аргументацію, НАЗК готує відповіді 

на підставі листів Органу влади, дії співробітників якого оскаржуються. Але частіше за все, на 

регіональному рівні саме керівник органу влади і формує таку політику і створює умови для 

розвитку корупції, які ми і оскаржуємо. 

12.Законодавчо не визначено можливості виявлення   і повідомлення  уповноважених суб єктів у 

сфері протидії корупції  апаратом/виконкомом  місцевої ради про конфлікту інтересів  в діях  

депутатів місцевих рад. Як зазначено в листі ОДА № 3157/01-16 від 10.08.2017 у відповідь на наше 

повідомлення про правопорушення пов язане з корупцією вчинене депутатом місцевої ради, згідно 

ч.7 ст.53 ЗУ Про запобігання корупції  посадові і службові особи державних органів влади, 

посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх 

структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов язаного з корупцією 

правопорушення чи одержання інформації про  вчинення такого правопорушення працівниками 

відповідних державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного 

права, їх структурних підрозділів зобов язані в межах своїх повноважень ужити заходів щодо 

припинення  такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення 

спеціально уповноважений суб єкт у сфері протидії корупції. Ч.7 ст.53 ЗУ Про запобігання 

корупції не стосується депутатів місцевих рад. Таким чином, виявлення і повідомлення про 

правопорушення пов язані з корупцією або корупційних злочинів   вчинених депутатам місцевих 

рад можливо здійснювати або  повноважній постійній комісії  (яка частіше за все не містить 

відповідних фахівців і системно не працює в цьому напрямі), або правоохоронним органам, або 

НАЗК. Ніхто з них не проводить скрізної перевірки в сторожовому режимі.  Залишається лише 

громадськість згідно ст.21 ЗУ Про запобігання корупції. 

Тобто, системи припинення, запобігання і притягнення до відповідальності депутатів  місцевих 

рад відповідальними підрозділами органів місцевого самоврядування не існує, що несе серйозну 

загрозу місцевим  ресурсам. Тим більше,  в умовах децентралізації і  обмеження  контролюючих 

функцій прокуратури стосовно дій і рішень органів місцевого самоврядування. 
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13.В КУпАП України не міститься відповідальності за неповідомлення про потенційний конфлікт 

інтересів при наявності вимоги про сповіщення в обов язковому порядку про його наявність. 

Відсутність відповідальності робить цю норму Закону «мертвою». Перевірено шляхом надання 

повідомлень про правопорушення пов язане з корупцією до НАЗК і їх відмову в притягненні до 

відповідальності. 

Також не міститься відповідальності керівників за неналежне, або з порушенням строку розгляд і 

врегулювання конфлікту інтересів. Що спонукає керівників органів влади ігнорувати цю вимогу 

Закону. Так, голова Запорізької ОДА Бриль Костянтин Іванович не розглядає в розумінні Закону 

Про запобігання корупції Повідомлення про конфлікт інтересів і обмеження. Він лише повідомляє 

у листі що він вважає що тут конфлікту інтересів немає. Але жодного документу, що підтверджує 

висновки і дату розгляду надати не  може. Голова комісії Запорізької міської ради з питань 

регламенту пан Согорін завив на сесії міської ради що вони  будуть розглядати повідомлення про 

конфлікт інтересів впродовж 10 днів згідно ЗУ Про місцеве самоврядування в Україні, а відповідь 

надавати в продовж 30 діб згідно ЗУ Про звернення громадян. Комісія ж обласної ради під 

головуванням пані Вишнякової взагалі не опікується цим питанням.   

14.Повноважні постійні комісії місцевих рад (як міської, так і обласної) мають низький рівень 

знань з питання конфлікту інтересів, з впровадженням антикорупційної реформи не спішать, як і 

керівники цих органів влади ((Найбільші гальма реформи на місцевому і регіональному рівні). 

Так до Запорізької обласної ради було направлено проект рішення прийняття  радою Порядку 

запобігання конфлікту інтересів  в обласній раді (у депутатів, апарату облради, юридичних осіб 

публічного права). В травні 2017 року, як свідчить відповідь облради за підписом керівника 

апарату облради Подорожко В.В., всі матеріали були направлені до постійної комісії з питань 

законності, боротьби з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав 

людини, свободи слова та інформації. Голова комісії: Вишнякова Ірина Олександрівна- РПЛ.  

Члени комісії:  

Балицький Віталій Броніславович- Безпартійний .Регіональна організація Політичної партії 

"Опозиційний блок" . 

Грачов Сергій Володимирович- Безпартійний . Наш край. 

 Гришин Ярослав Володимирович- ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ 

ПАТРІОТІВ – УКРОП". 

Гугнін Едуард Анатолійович- БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ". 

Шевченко Геннадій Миколайович- Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". 

Станом на 27.08.2017 комісія  це питання з метою прийняття нашого проекту Порядку 

запобігання корупції і внесення змін до Регламенту   в частині приведення його до вимог 

антикорупційного законодавства не  розглядала, до порядку денного сесії не вносила. 

Така ж ситуація і в міській раді, куди ми направили аналогічний пакет документів  (вих.№ 323 

від 06.02.2017), який , як свідчить відповідь секретаря міської ради Руслана Пидорича, було  також 

направлено до постійної комісії міської ради. Вих.№ 332 від 06.03.2017 року на адресу комісії  

було вдруге направлено проекти рішень і Положення. До порядку денного сесії міської ради наші 

пропозиції і проекти документів не вносились. Комісія їх  не розглядала. 

 Склад постійної комісії: 
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Согорін Андрій Анатолійович – депутат міської ради від фракції «Солідарність» – голова комісії. 

Члени комісії: 

Володьков Микола Миколайович - депутат міської ради від фракції «Опозиційний блок» 

Кальцев Володимир Федорович – голова фракції «Наш край»; 

Корольов Олег Миколайович – депутат міської ради від фракції «Об’єднання «Самопоміч»;    

Москаленко Володимир Анатолійович – депутат міської ради від фракції «ВО «Батьківщина»;    

Сідельникова Олена Леонідівна – депутат міської ради від фракції «УКРОП». 

Депутати, які відповідальні за додержання законодавства і боротьбу з корупцією, грубо 

порушують вимоги ЗУ Про звернення громадян і не вчинять дій на приведення Регламенту до 

вимог ЗУ Про запобігання корупції і ЗУ Про доступ до публічної інформації. 

Жоден з них на семінарах не був, ані інформацію, ані матеріали методичні не отримав. Ніхто не 

розробив  і не запропонував при створенні Регламенту привести проект до вимог ЗУ Про 

запобігання корупції. Така ж ситуація і з нашими пропозиціями стосовно приведення Регламентів 

до вимог ЗУ Про доступ до публічної інформації.  

15. Під час визначення сумісництва і суміщення в Україні досі  використовують ПОЛОЖЕННЯ  

про умови роботи за сумісництвом працівників  державних підприємств, установ і організацій, 

затверджене Наказом  Міністерства праці  України,  Міністерства  юстиції України,  Міністерства 

фінансів  України   28.06.1993  N 43.  Зареєстровано в Міністерстві   юстиції України  30 червня 

1993 р.  за N 76. Яке дає можливість держслужбовцям до 240 годин на рік  надавати викладацькій 

діяльності, отримуючи зарплату  на основному місці роботи  в повному обсязі. А в нашому 

випадку ще і з преміями за інтенсивність. 

Рекомендації 

1.При проведенні фінансового контролю повноважними органами звертати увагу на пасивне 

приховування інформації в е-деклараціях декларантів через ненадання інформації членами 

родини, відсутність відомостей про вартість придбаних щойно активів, приховування джерел 

отримання  доходів. 

2.Рекомендувати Нацагентству України з питань державної служби звернути увагу на необхідність  

здійснення  належного контролю   за додержанням антикорупційного законодавства  під час 

проведення конкурсів на державні посади. 

3. Задля забезпечення об єктивності  при проведенні перевірок , НАЗК  варто проводити перевірки  

повідомлень пов язаних з корупцією шляхом дослідження витребуваних копій документів, а  не 

переписування відповідей-відмазок органів влади, дії  співробітників яких оскаржуються. 

4.Звернутись до  НАЗК з пропозицією налагодження автоматичного контролю своєчасності  

подання е-декларацій під час працевлаштування до органів публічної влади чи отриманні 

представницького мандату, синхронізувавши бази даних з іншими органами влади у форматі 

відкритих даних. 

5.Організувати проведення освітніх заходів для представників правоохоронних органів, органів 

прокуратури та судів з питання конфлікту інтересів, незаконного збагачення  і е-декларування. 
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6.Рекомендувати органам  публічної влади і юридичним особам публічного права привести у 

відповідність до антикорупційного законодавства сої локальні НПА. 

7.Проводити  довготривалу широку інформаційну кампанію з питання конфлікту інтересів з 

метою залучення широкого кола осіб до виявлення конфлікту інтересів. 

7.Дослідити, і при необхідності ініціювати внесення змін до ст. 25 Закону Про державну службу та 

Постанови КМУ №246 від 25.03.2016  в частині доповнення переліку документів Повідомленням 

про конфлікт інтересів і роботу в органі близьких осіб, що може привести у разі призначення на 

посаду до реального конфлікту інтересів. 

8.Звернутись до КМУ з пропозицією внесення змін до Типового  Регламенту ОДА, затвердженого 

Постановою КМУ 1270 від 31.10.2007 року  в частині додавання у нього розділу «Врегулювання 

конфлікту інтересів» задля приведення локальної нормативно-правової бази облдержадміністрації 

у відповідність до діючого законодавства. 

9.Внести зміни до  ч.7 ст.53 ЗУ Про запобігання корупції, додавши до переліку депутатів.  

10.Внести зміни до КУпАП, передбачивши відповідальність за неповідомлення про потенційний 

конфлікт інтересів. 

11.Переглянути ПОЛОЖЕННЯ  про умови роботи за сумісництвом працівників  державних 

підприємств, установ і організацій, затверджене Наказом  Міністерства праці  України,  

Міністерства  юстиції України,  Міністерства фінансів  України   28.06.1993  N 43, з метою 

приведення його до вимог діючого законодавства і духу  антикорупційної реформи. 

12.Продовжити адвокацію розміщення на веб-сайтах органів місцевого самоврядування  копій 

протоколів засідань  комісій, робочих груп тощо. 

 

Окремі результати 

На момент початку проекту  було (з 01.01.2016 до 15.12.2016: 

Орган 

влади 

Наявність 

в 

Регламен

ті  

положенні 

про 

постійні 

комісії 

механізмі

в 

врегулюв

ання 

конфлікт

у 

інтересів 

Наявність 

офіційно 

визначеного 

відповідального 

за запобігання 

корупції і 

врегулювання 

конфлікту 

інтересів 

Повідомлен

ня про 

конфлікт 

інтересів 

Розгляд 

повідомл

ень про 

конфлік

т 

інтересів 

Форма  і 

врегулюван

ня 

Офіцій

ні 

подару

нки 

органу 

влади 

Запорізька 

ОДА 

Не містить 

жодної 

згадки 

В кожному 

структурному 

підрозділі 

відповідальні за 

запобігання 

- - - - 
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корупції 

Запорізька 

обласна 

рада 

Регламент-

часткове 

врахуванн

я. 

Положенн

я про 

комісії-не 

містить 

жодної 

згадки 

Запобігання 

корупції в апараті 

ЗОР- Пакета Т.А. 

- - - - 

Запорізька 

міська рада 

 Запобігання 

корупції: 

Постійна комісія з  

питань 

депутатської 

діяльності, 

регламенту, 

законності, 

правопорядку та 

запобігання 

корупції на 

підставі 

Положення про 

постійні комісії, 

затвердженого 

рішенням №123 

від 19.02.2016 та 

Регламенту, 

затвердженого 

рішенням №64 від 

25.08.2016. 

Врегулювання 

конфлікту 

інтересів: 

В виконкомі 

немає; 

В міській раді-

немає. 

1.Фукс Г.Г-

письмова 

27.04.2016+

усна; 

2.Согорін 

А.А.-

письмова; 

3.Константи

нов О.О.-

письмова+у

сна; 

4.Чумаченко 

І.И.-усна 

Повідомл

ення 

розгляда

ються з 

порушен

ням  2-

денного 

строку. 

Согорін 

А.А. на 

сесії 

30.06.201

6 заявив 

що  

комісія 

буде 

розглядат

и заяви  

депутатів 

про 

конфлікт 

інтересів 

у 10-

денний 

термін 

(ЗУ Про 

місцеве 

самовряд

ування), 

а 

відповіда

ти у 30-

денний 

(ЗУ Про 

зверненн

я 

громадян

). 

Роз 

яснення є 

цитуванн

ям  

статей 

Закону а 

не 

Усунення 

від 

голосування 

- 
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розглядо

м 

фактични

х 

обставин. 

Об єкти 

комунальної 

власності 

ЗОР 

Не містять 

жодної 

згадки. 

Положень 

про 

врегулюва

ння 

конфлікту 

інтересів 

немає 

Визначено  - - - - 

 

Під час дії проекту    було: 

-  отримано і проаналізовано  10 НПА (Регламентів, Положень, Статутів ), протоколи   про 

виявлення і врегулювання конфлікту інтересів  досліджуваних органів публічної влади і заяви про 

виявлення і врегулювання конфлікту інтересів  за період  з 01.01.2016 до 31.07.2017; 

-розроблено і направлено до  3 органів публічної влади  та 168 юридичних осіб публічного права 6 

рекомендацій і проектів НПА, які  вже прийняті   окремими  юридичними особами публічного 

права, або знаходяться на розгляді профільних комісій  органів місцевого самоврядування. З 

відповіді Запорізької ОДА нам стало відомо що  після наших звернень облдержадміністрацією 

розпочато процедуру внесення змін до Регламенту роботи ЗОДА і наші пропозиції і напрацювання 

будуть раховані. Але на заваді стоїть Постанова КМУ, якої затверджено Типовий Регламент, в 

якому немає розділу «Врегулювання конфлікту інтересів». 

 -проведено  3  семінари для  131 представника органів публічної влади ( Запорізької ОДА, апарату 

Запорізької обласної ради,  представників районних  в області  органів виконавчої влади); Ані 

керівництво Запорізької міської ради, ані профільна комісія  міськради (Согорін А.А.) не проявили 

інтересу до впровадження антикорупційної реформи в міськраді і підвищенні рівня знань і 

спроможності представників міськвиконкому і депутатського корпусу  з питання виявлення і 

врегулювання конфлікту інтересів в цьому органі влади. Відповіді від пана Согоріна на наші 

пропозиції провести семінар і надати Посібники і інші  інформаційні матеріали не отримано. 

Разом з цим, нами було виявлено надання   некоректних  з порушенням строку, визначеного ЗУ 

Про запобігання корупції,  розглядів повідомлень депутатів про конфлікт інтересів, а також роз 

яснень комісією міськради депутатам щодо наявності і випадків врегулювання конфлікту 

інтересів.  Неправомірно до строків розгляду застосовується замість ЗУ Про запобігання корупції 

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», а до строків щодо надання відповіді – Закон Про 

звернення громадян, який не може тут застосовуватись, оскільки строки врегульовані   

спеціальним Законом Про запобігання корупції, і депутати звертаються не в якості громадян. А 

повноваження  надавати роз яснення віднесені до компетенції НАЗК. Натомість Положенням про 

постійні комісії   міської ради, затверджене рішенням міської ради 19.02.2016 № 123 та 

Регламентом міської ради, в супереч законодавству, покладені на  постійну комісію з питань 

депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку та запобігання корупції  міської 

ради . Про що нами повідомлено міську раду і запропоновано привести Положення про постійні 

комісії  і Регламент  ради  у відповідність до законодавства. Відповіді  ми не отримали з лютого 
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2017 року до 27.08.2017 року . До порядку денного сесії міської ради  проект запропонованих нами 

змін не  вносився. 

-виявлено 19 випадків  конфлікту інтересів, до керівництва Запорізької ОДА ,  обласної  ради, 

правоохоронних органів  та НАЗК направлено  25  заяв про правопорушення пов’язані з корупцією  

згідно ст.ст. 172-2, 172-4, 172-6, 172-7, 172-9. КУпАП та корупційний злочин згідно  ч.3 ст.191 КК  

України , яке внесено до ЄРДР за №42017080000000064 і розслідування якого постійно 

гальмується. 

№ Особа, стосовно 

якої 

направлено 

повідомлення 

про 

правопорушенн

я пов язане з 

корупцією. 

Звернення 

направлено до 

Порушення Відповідаль

ність 

Результат 

1 Шинкаренко В.Л 

–депутат ЗОР 

ЗОР 

№316 від 

12.12.2016 

Неповідомлення і 

внесення проекту 

рішення в умовах 

конфлікту інтересів 

172-7 

КУпАП 

Депутати не 

проголосува

ли за 

рішення. 

Відповіді 

немає. 

Комісія не 

розглядала 

2 Бойко З.М.-

заступник 

голови ОДА, 

керівник апарату 

ОДА; 

Бойко  А.Ю. 

Бриль К.І. 

НАЗК 

№320 від 

02.02.2017 

Порушення обмеження 

на спільну роботу 

близьких осіб. 

Неповідомлення про 

конфлікт інтересів.  

172-7 

КУпАП 

- 

172-9 

КУпАП 

Відмова 

отримана у 

відповідь на 

запит (не 

перетинают

ься)- 

«калька» 

відповіді 

ОДА 

44-

02/28282/17 

Від 

14.08.2017 

3 Бойко З.М.- 

заступник 

голови ОДА, 

керівник апарату 

ОДА; 

Бойко  А.Ю. 

ЗОДА 

№321 від 

02.02.2017 

_»_ 172-7 

КУпАП 

Відмова (не 

перетинают

ься) 

 № 073-

0423-2ЕП 

від 

14.02.2017 

 

4 Кліменко В.І.- 

керівник  

Департаменту 

охорони здоров 

я ОДА 

УЗЕ 

№ 322 від 

06.02.2017 

Неповідомлення  і 

вчинення дій в умовах 

конфлікту інтересів при 

розпорядження 

коштами технічної 

допомого Світового 

Банку 

Ч.3 ст.191 

КК України  

ЄРДР 

4201708000

0000064 

5 Кліменко В.І.- 

керівник  

Департаменту 

ОДА 

№ 326 від 

10.02.02017 

Порушення обмеження 

щодо суміщення та 

сумісництва. Не 

172-4 

КУпАП 

172-9 

Відмова 

(відсутні 

підстави) 
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охорони здоров 

я ОДА 

повідомлення. КУпАП  № 07-3-

0520-2Еп 

від 

22.02.2017 

6 Кліменко В.І.- 

керівник  

Департаменту 

охорони здоров 

я ОДА 

НАЗК 

№ 327 від 

09.02.2017 

Порушення обмеження 

щодо суміщення та 

сумісництва. Не 

повідомлення. 

172-4 

КУпАП 

172-9 

КУпАП 

Відмова 

(відсутні 

підстави)- 

частково 

«калька»  

відповіді 

ОДА 

44-

11/4890/1у 

від 

02.03.2017 

(отримано 

14.08.2017 у 

відповідь на 

запит 

 

7 Шинкаренко 

В.Л.-головний 

лікар КУ ЗОІКЛ 

ЗОР 

ЗОР 

№343 від 

25.07.2017 

Закупівлі у пов язаних 

осіб. Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

Відібрали 

пояснення 

8 Шинкаренко 

В.Л.-головний 

лікар КУ ЗОІКЛ 

ЗОР 

УЗЕ 

№370 від 

02.08.2017 

Закупівлі у пов язаних 

осіб. Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

9 Шинкаренко 

В.Л. –депутат 

ЗОР 

ЗОР 

№34 від 

27.07.2017 

 

Голосування за 

виділення коштів КУ, 

яку очолює. Не 

повідомлення 

172-7 

КУпАП 

Немає 

повноважен

ь притягати 

до 

відповідаль

ності і 

повідомлят

и 

уповноваже

ному 

органу. 

№ 3157/01-

16 від 

10.08.2017 

10 Шинкаренко 

В.Л. –депутат 

ЗОР 

УЗЕ 

№369 від 

02.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів КУ, 

яку очолює. Не 

повідомлення 

172-7 

КУпАП 

Відібрали 

пояснення 

11 Гугнін Е.А.-

заступник 

голови ОДА 

НАЗК 

№371 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

зарплати ОДА. Не 

повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

12 Гугнін Е.А.-

заступник 

голови ОДА 

НАЗК 

№372 від 

25.08.2017 

 

Голосування за 

виділення коштів на 

службовий транспорт 

ОДА. Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

13 Гугнін Е.А.-

заступник 

НАЗК 

№373 від 

Голосування за 

виділення коштів на 

172-7 

КУпАП 
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голови ОДА 25.08.2017 службовий транспорт 

ОДА. Не повідомлення. 

14 Бабанін О.О.-

заступник 

голови ОДА 

НАЗК 

№374 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

службовий транспорт 

ОДА. Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

15 Гугнін Е.А.-

заступник 

голови ОДА 

НАЗК 

№375 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

зарплати ОДА. Не 

повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

16 Знаменський 

С.А. –депутат 

обласної ради 

НАЗК 

№376 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

фінансування КУ, 

керівником якої є  його 

дружина. Не 

повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

17 Авраменко Н.В.-

депутат обласної 

ради 

НАЗК 

№377 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

фінансування КУ, 

керівником якої вона є. 

Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

18 Шинкаренко 

В.Л.-депутат 

обласної ради 

НАЗК 

№379 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

фінансування КУ, 

керівником якої він є. 

Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

19 Знаменський 

С.А. –депутат 

обласної ради 

НАЗК 

№380 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

фінансування КУ, 

керівником якої є  його 

дружина. Не 

повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

20 Любім Л.С.-

депутат обласної 

ради 

НАЗК 

№381 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

фінансування КУ, 

керівником якої вона є. 

Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

21 Самардак Г.В.-

голова обласної 

ради 

НАЗК 

№382 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

зарплати ЗОР. Не 

повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

22 Трегубов В.Ю. НАЗК 

№383 від 

25.08.2017 

Порушення обмеження 

спільної роботи 

близьких осіб. 

Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

23 Бриль К.І. НАЗК 

№384 від 

25.08.2017 

Порушення обмеження 

щодо суміщення і 

сумісництва.  Не 

повідомлення. Внесення 

недостовірних даних у 

е-декларацію. 

172-4 

КУпАП 

172-6 

КУпАП 

 

24 Шинкаренко 

В.Л.-депутат 

обласної ради 

НАЗК 

№385 від 

25.08.2017 

Голосування за 

виділення коштів на 

фінансування КУ, 

керівником якої він є. 

Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 
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25 Шинкаренко 

В.Л.-головний 

лікар КУ ЗОІКЛ 

ЗОР 

НАЗК 

№386 від 

25.08.2017 

Закупівлі у пов язаних 

осіб. Не повідомлення. 

172-7 

КУпАП 

 

 

 

-створено перший драфт  реєстру можливих  приватних  інтересів, які можуть вплинути на об 

єктивність при прийняття рішень і вчиненні дій  84  депутатами Запорізької обласної ради та 64 

депутатами Запорізької міської ради; 

-організовано і проведено воркшоп, під час якого розроблено 14 слоганів, 2 проекти буклету, 

концепцію інформаційної компанії, яку потім і реалізовано; 

-розроблено, роздруковано і розповсюджено за допомогою волонтерів,  у мережі  торгівельних 

центрів Епіцентр, під час заходів 300 екз. брошюри «Дізнайся про конфлікт інтересів за 5 хвилин»,  

та 1000 екз. буклетів «Викрий конфлікт інтересів за 5 кроків». 

Брошюри і буклети  надано до усіх громадських рад при  РДА і міськвиконкомах в  Запорізькій 

області. 

-розроблено, роздруковано і розповсюджено 250 екз. Посібника з врегулювання    конфлікту 

інтересів депутатами місцевих рад, посадовими та службовими  особами органів публічної влади 

та юридичних осіб публічного права на регіональному та місцевому рівнях. Замовлення на цей 

Посібник ми отримуємо з усіх областей України.; 

- за результатами дослідження  розроблено, роздруковано та розповсюджено звіт (50 екз.); 

- створено сторінку проекту  в соціальних мережах; 
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КУ 2 0 2 0

ЗОДА 1 2 2 3

ЗОР 13 0 0 0

Кількість порушень КУпАП з розбивкою по 
статтям і органам влади 
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А також оприлюднено , випущено збіркою (1000 екз.) і розповсюджено  6 статей на тему 

виявлення і врегулювання конфлікту інтересів і надану інформацію про конфлікт інтересів в 

рамках 1 ТВ-передачі. 

Матеріали проекту зведено вибірково по кейсам і напрямам до збірки Матеріалів і роздруковано 2 

екз.. 

Детально з результатами можна ознайомитись на нашому веб-сайті www.захист.zp.ua    і  

https://www.facebook.com/konfliktinteresiv/  

Громадські експерти не роблять тверджень щодо доведеності фактів неправомірної 

поведінки або винуватості особи у вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну 

відповідальність. Тому їх оцінка  може не збігатися з офіційними висновками по кожному 

окремому факту.  

При цьому робиться оцінка вірогідності причетності публічного службовця до корупційних 

дій чи правопорушень пов язаних з корупцією, за результатами чого поширюється відповідна 

інформація, коли та ґрунтується на фактичних даних, оприлюднених у достовірних 

джерелах.  

Висновки громадських експертів є оціночними судженнями, які не підлягають доведенню. 

Оцінка проводиться на підставі раніше оприлюдненої інформації у відкритих 

загальнодоступних джерелах. 

ГО «Народний Захист» не має на меті поширювати інформацію про будь-яку особу, зібрані в 

ході  моніторингу матеріали направляє до перевірки  компетентними органами. 

Фінансове забезпечення 

Проект «Інтереси НЕ для преси», що  реалізується за підтримки Програми Розвитку ООН та  

Міністерства  закордонних справ Данії в межах програми «Участь організацій громадянського 

суспільства у впровадженні нового законодавства, спрямованого на запобігання корупції». 

Загальний об єм інвестицій, що ГО «Народний Захист»  залучили до впровадження 

антикорупційної реформи в Запорізькій області – 180 000,00грн. 

 

 

Локальна нормативно-правова база 

http://www.захист.zp.ua/
https://www.facebook.com/konfliktinteresiv/
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Результати  дослідження Регламентів і Положень 

органів влади на врахування вимог ЗУ Про запобігання 

корупції в частині конфлікту інтересів 
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Спільна робота близьких осіб 

В результаті моніторингу було виявлено спільну роботу близьких осіб в Запорізькій ОДА. 

Заступник голови ОДА, керівник апарату ОДА Зінаїда Бойко згідно Положення про апарат 

виконує окремі контролюючі функції  відносно керівників всіх структурних підрозділів ОДА, в т.ч 

і Управління, яке очолює її син. 

З відповіді на запит, підписаної Бойко З.М. витікає що  на протязі 11,1 місяців 2016 року жодного 

повідомлення про конфлікт інтересів в ОДА і  її структурних підрозділах не зареєстровано. 

Натомість  призначення Зінаїди Бойко на посаду заступник голови ОДА відбулося  29 квітні 2016 

року Розпорядженням голови ОДА №121-к від 28.04.2016 (згідно вих № 073-0423-2Еп за підписом 

Бриля К.І.)Відповідно повідомлення про спільну роботу  близьких осіб, що знаходяться в її 

підпорядкуванні повинна була надати до голови ОДА саме в цей час.  

Як зазначено далі в листі, підписаному Брильом К.І.: « При поданні документів до 

облдержадміністрації  у відповідності до абз.2 ч.1 ст.27 Закону України «Про запобігання 

корупції», Бойко З.М. письмово повідомила  про те, що в облдержадміністрації на посаді 

начальника управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності працює близька 

особа, а саме Бойко Артур Юрійович.» 

У відповідь на наш запит від 21.02.2017 року за підписом Бриля К.І. нам було надано копію  

«Інформації про працюючих»  близьких особах Зінаїди Бойко. Інформація від 30.12.2015 року (!) 

І подавала її Бойко З.М. під час призначення не на посаду заступника голови ОДА 28.04.2016, а 

під час працевлаштування  Зінаїди Михайлівни на роботу в ОДА на посаду помічника голови ОДА 

сектору  патронатної  служби голови ОДА відділу забезпечення діяльності керівництва ОДА. Ця 

посада не передбачає  контролюючих функцій над посадою, що обіймає її син. А при призначенні 

заступником голови ОДА повідомлення  про  спільну роботу близьких осіб подано не було. Як і 

відсутній розгляд керівником цієї «Інформації» впродовж 2 робочих днів, оскільки у відповідь на 

запит  нам надано його  не було. 

Щодо того, що вони не перетинаються на роботі. 

До повноважень керівника апарату ЗОДА  Зінаїди Бойко, згідно інформації розміщеної на веб-

сайті Запорізької ОДА,   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.» 
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«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.» 

«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. 

Ми очікували що НАЗК проведе перевірку всіх рішень і документів на предмет виявлення в них  

фактів реального конфлікту інтересів. Оскільки саме до повноважень НАЗК віднесено проведення 

цих дій. Але ми отримали майже копію відповіді Костянтина Бриля з цього приводу. 

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

На фото зустріч в ОДА з послом Болгарії 04.03.2017. Праворуч від пані Бойко сидить її син Артур 

Бойко (справа на фото). 

 

 

http://www.zoda.gov.ua/images/article/original/000068/68909/301216n763d.pdf
http://www.zoda.gov.ua/article/778/struktura-pidrozdilu.html
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Засідання в ОДА  щодо об єднаних територіальних громад   31.01.2017р. (крайній зліва-Артур 

Бойко. Справа-Зінаїда Бойко) 

 

 

Таким чином, Бойко З.М. при призначенні її на посаду заступника голови ОДА 28.04.2016  не 

повідомляла про сумісну роботу  близьких осіб. А Бриль К.І. не розглядав подану інформацію 

від 30.12.2015. Що може бути ознаками правопорушення  за ст. 172-7 КУпАП у Зінаїди Бойко. 

Більше того, у відповідь до  НАЗК ним було надано недостовірну інформацію, на підставі якої  

було відмовлено у притягненні до адміністративної відповідальності Бойко З.М. за ст. 172-7 

КУпАП . 

Відсутність покарання  спонукає на нові звершення. 

Так 17 березня патрульні поліцейські зупинили Артур Бойка на проспекті Соборному за підозрою 

у керуванні автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Його перевірили на алкотестері Druger 

alkotest 6820 – результат виявився позитивним. Лікарняний тест також підтвердив, що Артур 

Бойко п’яний. Проте захисники пана Бойка у суді вказав на те, що у цієї моделі алкотестера немає 

в переліку, затвердженого МВС. Більше того, лікар, який перевіряв чиновника, у довідці не вказав 

технічних засобів, якими проводив перевірку, що теж є порушенням. Артура Бойка виправдали. 

http://www.hromadske-zp.tv/chinovnika-zaporizko-oda-viznali-nevinnim-u-p-yanomu-vodinni-cherez-

pomilku-patrulnix-i-likariv/  

А також Артуру Бойко нещодавно  в ОДА виділили службове житло. За інформацією отриманою 

на наш запит, це єдиний випадок за 2 роки. 

Суміщення і сумісництво 

Дослідження е-декларації Вікторії Клименко доводять що вона і досі  на 65% вона продовжує 

працювати на попередньому місці роботи.- Запорізькіому державно медуніверситеті.с  Хоча сдячи 

з сум винагороди, не одразу зрозуміло яке саме місце роботи є основним у Вікторії Іванівни. І ще 

більше не зрозуміло коли  за таким щільним графіком суміщення Вікторія Іванівна встигає 

керувати Департаментом і охороняти здоров’я мешканців Запорізької області. 

Так  у своїй майновій декларації за 2014 рік  в якості претендента на посаду директора ДОЗ ЗОДА 

вона зазначила  що за основним місцем роботи  (Запорізький державний медичний університет) 

вона отримала в 2014 році  113 922,88 грн. 

В 2015 році  пані Клименко задекларувала: 

- заробітної плати отриманої за основним місцем роботи (Департамент ДОЗ ЗОДА) – 62 337 грн.; 

http://www.hromadske-zp.tv/chinovnika-zaporizko-oda-viznali-nevinnim-u-p-yanomu-vodinni-cherez-pomilku-patrulnix-i-likariv/
http://www.hromadske-zp.tv/chinovnika-zaporizko-oda-viznali-nevinnim-u-p-yanomu-vodinni-cherez-pomilku-patrulnix-i-likariv/
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- заробітної плати отриманої за сумісництвом (КУ «6-та міська клінічна лікарня» м.Запоріжжя) – 2 

640 грн.; 

-  заробітної плати отриманої за сумісництвом (КУ «Обласний медичний центр серцево-судинних 

захворювань» ЗОР знаходиться у прямому підпорядкуванні пані Клименко як керівника ДОЗ) – 

649 грн.; 

- педагогічної роботи з погодинною оплатою праці (Запорізький державний медичний 

університет) – 74 027 грн. 

Очевидно, що за основним місцем роботи (Департамент охорони здоров’я ЗОДА) пані Клименко 

отримана меньше заробітної плати аніж поза межами  основної роботи. Та ще і влаштувалась на 

роботу до підвідомчої їй  комунальної установи. Що має ознаки вчинення дій в умовах 

реального конфлікту інтересів.  

У зв’язку з чим постає кілька запитань: 

1.Якщо в табелі обліку робочого часу  у Вікторії Іванівни стоять вісімки, то коли вона встигає 

працювати лікарем-терапевтом у двох лікувальних закладах (один з яких знаходиться у її віданні) і 

ще викладати в Медуніверситеті? 

2.Чи не є конфліктом інтересів початок її роботи в підвідомчому лікувальному закладі, в якому 

вона не працювала до працевлаштування в ОДА? І чи не було використання службового 

становища для цього підвідомчого працевлаштування? 

3. Чи варто вважати основним місцем роботи те, де отриманий доход більший? Якщо так, то тоді 

зрозумілим стає виплата матеріальної допомоги (2060 грн.)  Медуніверситетом пані Клименко. 

4.Навіщо Запорізькій області такий директор ДОЗ ЗОДА, (який, судячи із річної заробітної плати в 

університеті в 2014 році,  65% робочого часу  і досі присвячує своїй попередній роботі)  на 

підвідомчу сферу якого найбільше нарікань, і за медичними установами і закладами якого 

тягнуться чи не найбільші корупційні скандали? 

Але це не всі  нестиковки  в деклараціях. 

При працевлаштуванні до ОДА, пані Клименко забула внести до декларації за 2014 рік  цінні 

папери ВАТ «Запоріжтрансформатор», придбані нею  27.05.2005 в кількості 315. 

https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_72_9 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3f5a9c26-2dca-4db9-ba90-5c77df1f62a7 

А до декларації за 2015 рік свою  неповнолітню доньку. 

Але навіть при таких доходах  не зрозуміло як можна було зібрати 15 тис. доларів готівкою. 

При цьому на сайті Департаменту майнові декларації  його керівництва і співробітників, як того 

вимагає антикорупційне законодавство і ЗУ «Про очищення влади»,  відсутні. 

З огляду на вищезазначене не дивним буде, коли її дії будуть визнані порушенням правила на 

суміщення і сумісництво (ст.25 ЗУ Про запобігання корупції). Оскільки , не дивлячись на дозвіл 

держслужбовцям займатися викладацькою, науковою, творчою діяльністю, медичною 

практикою…, вирішальним може стати саме баланс сум і час, який пані Клименко витрачає на це 

сумісництво. 

Під «інша оплачувана діяльність» варто розуміти будь-яку діяльність, спрямовану на отримання 

доходу і не пов’язану з виконанням особою своїх посадових обов’язків із виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування. 

https://declarations.com.ua/declaration/vulyk_72_9
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3f5a9c26-2dca-4db9-ba90-5c77df1f62a7
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Разом з тим така заборона не поширюється на викладацьку, наукову і творчу діяльності, 

медичну практику, інструкторську та суддівську практики із спорту. 

За порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності статтею 

172-4 КУпАП встановлено відповідальність у вигляді штрафу  (300-500 нмдг) 

та конфіскації отриманого доходу чи винагороди.  

Все це ми виклали в  повідомленні про правопорушення пов язане з корупцією на адресу ОДА і 

НАЗК. У своїй відповіді голова ОДА Бриль К.І. (вих.№ 07-3-0520-2Ел) : Директор ДОЗ Клименко 

В.І. з письмового дозволу керівництва ОДА займалася протягом 2015-2016 років викладацькою 

діяльністю та медичною практикою, що цілком відповідає приписам ст.25 ЗУ Про запобігання 

корупції. Також повідомляє що не є сумісництвом педагогічна  робота з погодинною оплатою 

праці в обсязі не більше 240 годин на рік, завідування кафедрою висококваліфікованими 

спеціалістами, у тому числі тими, що займають керівні посади в навчальних закладах і науково-

дослідних установах з оплатою в розрахунку 100 годин за навчальний рік. Обсяги і тривалість 

викладацької діяльності, медичної практики узгоджувалися Клименко В.І. з керівництвом ОДА, 

також керівництвом погоджувався графік відпрацювання Клименко В.І. за здійснення нею 

викладацьких функцій в робочий час.  Клименко В.І. є державним службовцем, її трудова книжка 

зберігається в ОДА, переважну більшість робочого часу Клименко В.І. проводить за місцем 

роботи на посаді директора ДОЗ. Тому  голова ОДА не вбачає необхідності карати пані Клименко. 

Аналогічна відповідь надійшла нам з НАЗК. 

Там також не побачили аргументів очевидних речей. Якщо в порівнянні з 2015 роком зарплата 

Вікторії Іванівни в університеті  зменшилась на 35%, то логічно,  що і її навантаження  також 

зменшилось  відповідно. Не стане ж державна установа (університет) платити за невиконану 

роботу.  Тим більше, що ПОЛОЖЕННЯ  про умови роботи за сумісництвом працівників   державних 

підприємств, установ і організацій , ЗАТВЕРДЖЕНЕ  Наказом  Міністерства праці України,  Міністерства  

юстиції  України,  Міністерства фінансів України  від  28.06.1993  N 43. Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  30 червня 1993 р.  за N 76 (далі – Умови) з цим не погоджується. Пункт 5 Умов 

визначає: «При  встановленні  сумісникам  з  погодинною  оплатою   праці  нормованих завдань на 

основі технічно  обгрунтованих  норм  оплата  провадиться за кінцевими результатами за 

фактично виконаний  обсяг  робіт». 

То ж мова не про більшу зарплату в університеті, а про більше навантаження і відповідно більшу 

зайнятість в університеті аніж в ОДА. Жодного доказу розгляду цього випадку конфлікту 

інтересів не надано, як і не надано  копії повідомлення Вікторії Клименко про сумісництво і 

суміщення.  

Тим більше, що згідно вимог Умов, повідомлення це вона повинна була подавати в орган, де 

працевлаштовується за сумісництвом. При тому що вона працюючи в Університеті 

працевлаштувалась в ДОЗ ЗОДА без припинення роботи в Університеті, постає питання де вона 

працює за сумісництвом. Умови в цьому категоричні- там, де працевлаштувалась додатково. А це- 

ДОЗ ОДА. Натомість  голова ОДА Костянтин Бриль  у своєму листі наполягає що основне місце 

роботи Вікторії Клименко – ДОЗ ОДА. Але це суперечить вимогам Умов. 

В НАЗК не побажали навіть зануритись в  Умови роботи за сумісництвом працівників державних 

підприємств, установ, організацій, які  наголошують  на тому, що не є сумісництвом лише 

завідування кафедрою висококваліфікованими спеціалістами, у тому числі тими, що займають 

керівні посади в навчальних закладах і науково-дослідних установах.   

Цитуючи 11 пункт Умов «11. Висококваліфікованим спеціалістам народного  господарства 

дозволяється за погодженням  з  власником  або  уповноваженим  ним  органом здійснювати  

педагогічну  діяльність  у  вищих  навчальних  закладах  та  навчальних   закладах    

(підрозділах)    підвищення  кваліфікації та перепідготовки кадрів за  сумісництвом  у  робочий  

час до 4 годин на тиждень із збереженням за ними заробітної  плати за місцем основної роботи.» 

Костянтин Бриль чомусь випускає у поля зору вимогу, зазначену в останньому рядку- до 4 годин 
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на тиждень. А це в середньому до 10% робочого часу.  10, а не 60. Судячи ж з рівня зарплати 

Вікторії Клименко в Університеті, вона витрачає на роботу там набагато більше часу, аніж 10%. 

В п. 3  ПЕРЕЛІКУ робіт, які не є сумісництвом зазначено: «Педагогічна робота з погодинною 

оплатою праці в обсязі  не  більш як 240 годин на рік.».  

Не зрозумілим є також механізм відпрацювання робочого часу в ДОЗ, на наявності графіку якого 

нополягає  Костінтин Бриль. Робота Вікторії Клименко пов язана з керівництвом Департаментом 

охорони здоров я Запорізької ОДА. Якщо вона допрацьовує витрачений на викладацьку роботу 

час після робочого часу, то  ким вона керує в цей час?. Чи заради неї весь Департамент 

залишається після роботи також? 

Але НАЗК не побажало  ані ознайомитись з Умовами, ані перевірити цю інформацію шляхом 

отримання первинних документів табелів обліку робочого часу в ОДА і в Університеті, а просто 

вибірково скопіювало   некоректну відповідь ОДА. 

Табелю робочого часу надано не було. Механізму і графіку відпрацювання також. Тож встановити 

чітко кількість годин, що Вікторія Іванівна проводить в ОДА, чи в університеті  так і є 

неможливим. Як і встановити фак відпрацювання. Тим більше з дотриманням графіку, якого  

також не надано.  

Важко уявити собі час, коли в органі державної влади ОДА можна відпрацювати якийсь час і 

чому  співробітника, якому виплачується не тільки зарплата в повному обсязі, а ще і премії, якусь 

кількість часу дозволено проводити  не на робочому місці. Це не приватна фірма. Це орган 

виконавчої влади з чітким графіком роботи, затвердженим бюджетом і конкретними фінансовими 

документами, які стверджують що  свою зарплату Вікторія Іванівна в ОДА отримує в повному 

обсязі. Навіть з преміями (в 2016 році). З 01.01.2016 по 30.04.2016 виплачувалось щомісяця 0,42% 

від зарплати  за високі досягнення у праці і 25% від зарплати   у вигляді премії. А з  01.05.2016 по 

31.12.2016 (в середньому розмірі на 1 штатну одиницю) – 25% за інтенсивність праці, 147%- 

премії. Плюс Матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі 26 901,00грн. і стільки ж 

Матеріальна допомога для вирішення соціально- побутових питань. А з 01.01.2017 по 30.06.2017 

(в середньому розмірі на 1 штатну одиницю) Вікторія Клименко отримує щомісяця премію у 

розмірі 100% окладу в 7 100,00грн.  ( в т.ч і за рахунок Субвенції з місцевого бюджету). 

До того ж, не зрозуміла фраза в офіційній відповіді голови ОДА про «переважну більшість часу», 

яку Вікторія Іванівна «проводить» на роботі в ОДА. Кількість цього часу не  визначена. 

Не зрозуміла позиція НАЗК, яке повністю дублює відповідь ОДА, фактично підтверджуючи 

відсутність перевірки. Оскільки передрукування  з листа ОДА свідчить про те, що де-факто 

розгляд звернення до НАЗК проводилось ОДА. Тобто в тому органі чиї дії оскаржуються. Не 

зрозуміло , це халатне відношення співробітника НАЗК до своєї роботи, яка повністю відображає 

старі методи роботи і дивним є в новоствореному в умовах реформ органі влади. Чи то є якась 

інша мотивація повністю без  відповіді на всі задані  нами питанням, відповідати про відсутність  

фактичних даних, при наданих посиланнях на документи розмішені в  державних реєстрах. 

Цікаво також і те, що НАЗК відмовилась навіть  порівнювати вже знайдені, систематизовані і   

надані нами  їм дані  декларації за2014 рік. Це  дає можливість вносити  неправдиві дані в е-

декларації  2015-2016 років і використати е-декларування  за принципом  нульової декларації.  

через відсутність контролю і реагування з боку НАЗК. 

 

 


