
Відділ з питань запобігання, виявлення корупції та внутрішнього
аудиту Херсонської міської ради

Кількість працівників, Сума за рік

Витяг з Положення про Відділ з питань запобігання, виявлення корупції та
внутрішнього аудиту Херсонської міської ради

«2. Мета діяльності, функції та завдання Відділу є: 
 -підготовка для  подальшого  надання  міському  голові  об`єктивних  і  незалежних

висновків  і  рекомендацій  щодо  функціонування  системи  внутрішнього  контролю
(дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів, досягнення
результатів  відповідно  до  встановленої  мети,  виконання  завдань,  планів  щодо  діяльності
виконавчих  органів  міської  ради,  організацій,  установ,  підприємств  комунальної  форми
власності) та її удосконалення;

- перевірка цільового та ефективного використання бюджетних коштів у виконавчих
органах Херсонської міської ради, на підприємства, установах і організаціях комунальної форми
власності (далі – об’єкти контролю) та власних коштів виконавчих органів з метою запобігання
їх незаконному, неефективному та не результативному використанню;

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:
3.5.Інформує  в  установленому порядку  про  факти,  що  можуть  свідчити  про  вчинення

корупційних правопорушень посадовими особами апарату ради та її виконавчих органів, а також
ознак  правопорушення  за  результатами  перевірок  декларацій  про  майно,  доходи,  витрати  і
зобов’язання фінансового характеру міського голову, а також правоохоронні органи відповідно до
їх компетенції. 

3.6. Веде  облік працівників  апарату  ради  та  її  виконавчих  органів,  притягнутих  до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.

3.8  Розглядає  в  межах  повноважень  повідомлення щодо  причетності  працівників
апарату ради та її виконавчих органів до вчинення корупційних правопорушень»

Витяг відповіді з листа №23-274 -25/23 від 15.11.2019

За  період з  01  січня  2017  по  01  листопада  2019  року відділом з  питань  запобігання,
виявлення корупції та внутрішнього аудиту  на підставі розпоряджень міського голови було
проведено 12 позапланових перевірок , з них 8 внутрішніх фінансових аудитів.

Коментар: Як вияснилося з листування з даним відділом, планових перевірок у відділі взагалі 
не існує, тільки позапланові. 

Витяг відповіді з листа №23.291 -19/23 від 10.12.2019

«п.2 …У  своїй  діяльності  сектор  з  питань  внутрішнього  аудиту  відділу  з  питань
запобігання,  виявлення  корупції  та  внутрішнього  аудиту  керується  Конституцією  України,
статтею  26  Бюджетного  кодексу  України,  законами  України,  постановами  Верховної  Ради
України,  актами Президента  України  та  Кабінету Міністрів  України,  Постановою № 1001 із
змінами, внесеними 12.12.2018  Постановою Кабінету Міністрів №1062 «Про затвердження
Основних засад здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів»
(далі  -  Постанова  №1062)  та  Стандартами  внутрішнього  аудиту,  затвердженими  наказом
Міністерства фінансів від 04.10.2011 № 1247.

Постанова №1062 має для органів місцевого самоврядування рекомендаційний характер
(п.4 Постанови №1062), документи спрямовані на забезпечення функціонування елементів
внутрішнього  контролю  Херсонською  міською  радою  та  її  виконавчими  органами  не
приймались.

п.4.  Згідно з частиною другою статті 19 Конституції України, органи державної влади та
органи  місцевого  самоврядування,  їхні  посадові  особи  зобов'язані  діяти  лише  на  підставі,  в
межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно
до своїх повноважень відділ  не здійснює моніторинг відкриття кримінальних проваджень



відносно посадових осіб Херсонської міської ради. 
Відкриття кримінальних проваджень виключено передбачено кримінально процесуальним

кодексом  України  та  інформація  про  відкриття  проваджень  знаходиться  у  Єдиному  реєстри
досудових  розслідувань,  порядок  його  формування  та  ведення  затверджен  Генеральною
прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України.

п.5.  Відділом з питань запобігання,  виявлення корупції  та  внутрішнього аудиту
міської  ради  не  ведеться  облік  посадових  осіб  відносно  яких  відкрити  або  закрити
кримінальні провадження. Згідно статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою
у вчиненні  злочину і  не  може бути піддана кримінальному покаранню, доки її  вину не  буде
доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

п.6. У разі виявлення фактів корупції та відкриття відносно посадових осіб міської
ради кримінальних проваджень, відповідальність за скоєне несе виключено особа яка його
скоїла.  З  боку  працівників  відділу  постійно  проводиться  роз’яснювальна  робота  серед
посадових  осіб  міської  ради  щодо  запобігання  корупційних  проявів,  навчання,  тренінги  з
запрошенням фахівців працюючих у сфері антикорупційного законодавства.»

Витяг відповіді з листа №23-24-25 від 24.01.2020

1. Відповідно  до  підпункту  1  пункту  1  статті  9  Закону  України  «Про  доступ  до
публічної  інформації»  до  службової  інформації  належить  інформація,  що  міститься  в
документах  суб’єктів  владних  повноважень,  які  становлять  внутрівідомчу  службову
кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації,  якщо вони пов’язані з розробкою напряму
діяльності  установи  або  здійснення  контрольних,  наглядових  функцій  органами  державної
влади,  процесом прийняття рішень і  передують  публічному обговоренню та/або  прийняттю
рішень.

Таким чином, доповідні записки з висновками та рекомендаціями щодо
незалежного функціонування системи внутрішнього контролю у виконавчих органах
Херсонської міської ради та підприємствах комунальної форми власності, які
надаються міському голові відділом з питань запобігання, виявлення корупції та
внутрішнього  аудиту  є  службовою  інформацією  і  не  підпадає  під  ознаки  публічної
інформації.

Коментар:  В  листі  був  запит  на  те,  які  висновки  та  рекомендації  щодо  належного
функціонування системи внутрішнього контролю подавалися до міського голови, згідно завдань
відділу по його Положенню 

2. Стосовно  падання  переліку  осіб,  притягнутих  до  відповідальності  за
корупційні правопорушення у 2017-2019 роках, повідомляю, що надання такої інформації не
відповідає вимогам Закону України «Про захист персональних даних».

Коментарі

Витяг з Закону «Про захист Персональних даних»  

Стаття 1. Сфера дії Закону
Цей Закон регулює правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних,

і спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на
невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

Стаття 5. Об'єкти захисту
1. Об’єктами захисту є персональні дані.
2. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом

або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються
здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів
місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень.

Витяг з Закону України «Про запобігання корупції»

Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції
2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки

Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ
до публічної інформації", інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-17



