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Звіт
про виконання Плану заходів
щодо запобігання і протидії корупції
в Бершадській райдержадміністрації у 2015 році
З метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення
ефективності системи запобігання і протидії корупції органами виконавчої влади
і органами місцевого самоврядування району, зміцнення режиму законності,
зниження рівня корупції, скорочення обсягів тіньової економіки, формування у
громадськості району активної позиції із запобігання і протидії корупції та
реалізації положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції"
головою райдержадміністрації прийнято розпорядження від 31.01.2015 року
№50, яким затверджено внутрішній план заходів щодо запобігання і протидії
корупції в Бершадській районній державній адміністрації у 2015 році.
Відділом організаційно-кадрової роботи та з питань запобігання і виявлення
корупції апарату райдержадміністрації проаналізовано стан додержання
положень законодавчих актів про державну службу та боротьбу з корупцією в
апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації.
Аналіз свідчить, що керуючись Законами України «Про засади запобігання
та протидії корупції», «Про державну службу», «Про запобігання корупції»
(набрав чинності з 26 квітня 2015 року), Законом України від 16 вересня 2014
року №1682-VII «Про очищення влади», в райдержадміністрації вживаються
заходи щодо запобігання порушення законодавства, добору, розстановки і
підготовки кадрів, додержання вимог законодавства при просуванні по службі,
посилення виконавчої і трудової дисципліни. Робота спрямована на підвищення
особистої відповідальності кожного за суворе додержання законів, фінансовобюджетної дисципліни, збереження державного майна, недопущення
використання державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях,
попередження корупційних правопорушень, інших порушень законодавства.
Відповідно до законів України “Про засади державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки ” та “Про
запобігання корупції ”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2015 року № 265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в України (Антикорупційної стратегії) на
2015-2017 роки ” та з метою створення системи запобігання корупційним
проявам головою райдержадміністрації було прийнято розпорядження від
09.06.2015 №195 «Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної

політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки», яким було
затверджено План заходів з виконання Державної програми щодо реалізації
засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія)
на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року № 265 (далі – План заходів) та План заходів щодо запобігання
корупції в місцевих органах виконавчої влади району в 2015-2016 роках.
З набранням чинності 26 квітня 2015 року чинності Закону України від 14
жовтня 2014 року №1700-VII «Про запобігання корупції», всі працівники
апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації
ознайомлені під особистий підпис з матеріалами щодо змін до законодавства в
реалізації державної антикорупційної політики. З метою підвищення особистої
відповідальності, усунення причин та умов, що можуть сприяти вчиненню
порушень, на нарадах з керівниками відділів, завідувачами секторів,
спеціалістами апарату і структурних підрозділів райдержадміністрації 27
лютого, 24 березня, 15 травня 2015 року розглядались питання щодо запобігання
і протидії корупції, доводились до відома зміни, які відбуваються в
антикорупційному законодавстві, попередження про персональну кримінальну,
адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за
вчинення корупційних правопорушень.
В березні 2015 року згідно з планом–графіком підвищення кваліфікації
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування
(розпорядження голови облдержадміністрації №784 від 25.12. 2014р.) в Центрі
перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів області головний
спеціаліст відділу організаційно-кадрової та з питань запобігання і виявлення
корупції апарату райдержадміністрації прийняла участь у короткостроковому
семінарі з уповноваженими з питань запобігання і виявлення корупції
райдержадміністрацій.
На виконання вимог статті 12 Закону України від 07.04.2011 року № 3206УІ “Про засади запобігання і протидії корупції” до 1 квітня 2015 року проведено
декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру
державними службовцями районної державної адміністрації, її структурних
підрозділів, іншими категоріями працівників, відповідно до змін, внесених в
питання декларування Законом України від 14.05.2013року №224. Подано
декларацій – 119. Декларування майна, доходів, витрат і зобов'язань фінансового
характеру працівниками райдержадміністрації завершено у визначені законом
терміни. Декларації долучені до особових справ.
Відповідно пункту 2 Прикінцевих положень Закону України "Про
запобігання корупції", до початку роботи системи подання та оприлюднення
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом
України "Про засади запобігання і протидії корупції" (стаття 12). Державні
службовці, які звільнились або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з
виконанням функцій держави у 2015 році, подали декларації про майно, доходи,

витрати і зобов’язання фінансового характеру за період не охоплений раніше
поданими деклараціями до дати звільнення.
Відповідно до статті 12 Закону відомості, зазначені у деклараціях голови
районної державної адміністрації, його першого заступника, заступників та
керівника апарату райдержадміністрації, які підлягають оприлюдненню були
опубліковані в районній газеті «Бершадський край» та на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації.
На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 13 березня
2015 року №333 “Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності
відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15
квітня 2015 року за № 418/26863, копії декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру працівників апарату та структурних
підрозділів райдержадміністрації надіслано до Бершадської об’єднаної
податкової інспекції для здійснення фінансового контролю.
Відповідно до статей 25 і 27 Закону України «Про запобігання корупції»,
проведено перевірку щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з
іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб працівників
апарату райдержадміністрації. Листом від 14.05.2015 №01.1-41/2589 зобов’язано
керівників структурних підрозділів райдержадміністрації
проаналізувати
дотримання вимог вищезазначених статей в підрозділах та, в разі необхідності,
вжити заходів щодо усунення обставин, що порушують норми закону.
Ведеться систематична роз’яснювальна робота щодо вжиття заходів та
недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів, а також
обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту інтересів та пошуку
шляхів його врегулювання і усунення.
Ведеться цілеспрямована робота щодо підвищення ефективності взаємодії з
інститутами громадянського суспільства у питаннях реалізації антикорупційної
політики. Керівництво райдержадміністрації запрошується на засідання
громадської ради при райдержадміністрації для обговорення питань, в т.ч. і
питань реалізації антикорупційної політики.
9 липня 2015 року відбулась координаційна нарада керівників
правоохоронних органів Бершадського району, на якій перший заступник голови
райдержадміністрації
інформував про дотримання антикорупційного
законодавства в райдержадміністрації.
На засіданні колегії райдержадміністрації, яка відбулась 20 липня п.р.
одним із питань порядку денного розглядалось питання: «Про роботу
райдержадміністрації щодо розгляду звернень громадян, кадрової роботи,
дотримання вимог антикорупційного законодавства та стану виконавської
дисципліни».

20 листопада 2015 року на семінарському занятті з новообраними
головами та секретарями сільських рад було висвітлено основні вимоги
антикорупційного законодавства та особливості практичного застосування
положень Закону України «Про очищення влади».
З набранням чинності 16 жовтня 2014 року Закону України від 16
вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення влади» в Україні розпочато
процедуру люстрації.
Одним із елементів очищення влади є запровадження обов’язковості
проходження процедури перевірки осіб, які займають посади в органах
державної влади та органах місцевого самоврядування, а також осіб, які
претендують на зайняття відповідних посад, зокрема, шляхом фінансового
контролю за майновим станом державних службовців.
Питання застосування Закону про очищення влади регламентовані
Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування
заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України
«Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 року №563 та проводяться згідно з Планом проведення
перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади», затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р.
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райдержадміністрації прийнято розпорядження від 1грудня 2014 року № 504
«Про забезпечення виконання Закону України «Про очищення влади» та від 16
березня 2015 року № 100 «Про проведення перевірки, передбаченої Законом
України «Про очищення влади». Останнім затверджено графік проведення
люстраційної перевірки в Бершадській районній державній адміністрації.
З березня 2015 року в райдержадміністрації розпочато перевірку щодо 117
осіб. Завершено перевірку щодо першого заступника, заступника голови,
керівника
апарату,
більшості
керівників
структурних
підрозділів
райдержадміністрації. Загалом завершено 39 перевірок, за результатами яких
встановлено, що до державних службовців не застосовуються заборони,
передбачені частиною 3 і 4 статті 1 Закону України «Про очищення влади»,
зокрема, заборона обіймати свої посади. На разі ще триває перевірка щодо 74
осіб, 4 перевірки припинено, у зв’язку із звільненням державних службовців.
На виконання вимог антикорупційного законодавства щодо прозорості
інформації, реалізації положень Закону України ”Про доступ до публічної
інформації” розпорядженням голови райдержадміністрації затверджено Порядок
доступу до публічної інформації розпорядником якої є районна державна
адміністрація та форму запиту на інформацію. На офіційному веб-сайті
райдержадміністрації в розділі ”Доступ до публічної інформації” представлено
форму запиту на інформацію.

З метою підвищення ефективності інформаційної і роз’яснювальної роботи з
питань антикорупційної політики на офіційному веб-сайті райдержадміністрації
висвітлено матеріали:
- «Президент призначив директором Національного антикорупційного бюро
Артема Ситника» http://rdabershad.gov.ua/news/a-3822.html ,
- «Відбулася зустріч Ліги шкільних омбудсменів Бершадського району»
http://rdabershad.gov.ua/news/a-2974.html ,
- «У райдержадміністрації відбулася нарада з питань нового
антикорупційного законодавства» http://rdabershad.gov.ua/news/a3931.html .
Відносно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають
зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з
підвищеним корупційним ризиком, згідно із Законом України «Про запобігання
корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171 «Про
затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або
особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним
ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»
проводиться спеціальна перевірка.
В 2015 році проведено 1 спеціальну перевірку щодо осіб, які
претендували на зайняття посад державних службовців в Бершадській
райдержадміністрації. За результатами спеціальної перевірки претендента було
призначено на посаду.
З метою активізації роз’яснювальної роботи у сфері запобігання та
протидії корупції, що проводиться районною державною адміністрацією,
формування негативного ставлення громадян до корупції в апараті та
структурних підрозділах райдержадміністрації, відкритості та прозорості
інформації про діяльність органів державної влади на офіційному веб-сайті
райдержадміністрації створено розділи «Запобігання корупції» та «Очищення
влади», чим забезпечено вільний і безперешкодний доступ громадян до
інформації про новини антикорупційного законодавства та заходи щодо
запобігання і виявлення корупції, очищення влади в райдержадміністрації.

Головний спеціаліст відділу організаційно-кадрової роботи
та з питань запобігання і виявлення корупції
апарату райдержадміністрації
О.Олійник
19.01.2016

