
 

Утворення Антикорупційної 
ради в територіальній громаді 

Вдала практика полягає у висвітленні на 

сайті Могилівської територіальної 

громади Дніпропетровської області 

інформації щодо створення та діяльності 

Антикорупційної ради з виявлення та 

оцінки корупційних ризиків як 

консультативно-дорадчого органу при 

органі місцевого самоврядування, а 

також щодо прийняття  Антикорупційної 

програми громади на 2020 – 2022 роки. 

 

Така діяльність розвиває антикорупційні 

можливості органу місцевого 

самоврядування і не суперечить 

вимогам законодавства про запобігання 

корупції.  

 

На Антикорупційну раду покладаються 

функції моніторингу проєктів рішень, які 

виносять на сесію, аналізу діяльності 

ради, роз’яснення депутатам ради 

антикорупційних норм тощо. 

 

 

На сайті громади в публічному доступі 

представлені висновки робочої групи з 

оцінки корупційних ризиків щодо стану 

діяльності з:  
 

• наповнення офіційного сайта 

Могилівської сільської ради; 
 

• підготовки та подання щорічних 

декларацій про майновий стан 

депутатами ради та службовцями 

виконавчих органів; 
 

• виявлення та врегулювання 

конфлікту інтересів при розробці 

та прийнятті рішень; 
 

• звітування депутатів про свою 

роботу перед виборцями. 
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Прийняти рішення про утворення Антикорупційної 

ради  

Сформувати кількісний та персональний склад ради 

Доручити провести роботу з виявлення та оцінки 

корупційних ризиків 

 

Отримати висновки та пропозиції за результатами 

аналізу щодо заходів з усунення ризиків 

 

Визначити основні засади функціонування 

консультативно-дорадчого органу  

 

6 Затвердити Антикорупційну програму 

 



 

Така практика буде актуальна для всіх 

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, а також юридичних осіб 

різних типів. 

 

Висвітлення на сайті інформації щодо 

створення та діяльності 

Антикорупційної ради з виявлення та 

оцінки корупційних ризиків, а також 

щодо прийняття Антикорупційної 

програми допомагає громаді бути 

більш прозорою та відкритою перед 

мешканцями. 

Це дає змогу визначати пріоритетні 

сфери для проведення заходів  

запобігання корупційним 

задля запобігання проявам корупції та 

здійснювати контроль за їх виконанням. 

Важливо також розміщувати подібні 

матеріали у окремому розділі з головної 

сторінки. Адже необхідно не лише 

інформувати, а й робити це у зручний 

для відвідувачів вебсайту спосіб. 

Інформацію про затвердження Антикорупційної 

програми розміщено на офіційному вебсайті 

Могилівської сільської територіальної громади: 

https://cutt.ly/EkEBuOT  

 

Розпорядження про створення Антикорупційної 

ради з виявлення та оцінки корупційних ризиків за 

посиланням: https://cutt.ly/4QZ2pTl  
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