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Обласна державна адміністрація
Відділ взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної роботи та з
питань запобігання виявлення корупції
апарату облдержадміністрації
Відділ кадрової роботи апарату
облдержадміністрації
Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції» і здійснення
антикорупційних дій в Запорізькому районі
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
22.07.2011 № 298 прийнято розпорядження голови районної державної
адміністрації від 08.08.2011 № 623 «Про затвердження Плану заходів щодо
забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізькому районі»,
яким
затверджено План заходів щодо забезпечення виконання вимог
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення
антикорупційних дій в Запорізькому районі серед державних службовців
райдержадміністрації та посадових осіб виконкомів місцевих рад і опубліковані
в районній газеті «Червоний промінь» від 13.08.2011 № 63(9068) та розміщені
на сайті Запорізької райдержадміністрації в розділі «Запобігання проявам
корупції».
У районі діє програма, затверджена рішенням сесії районної ради від
27.12.2011 № 7 «Про Комплексну програму профілактики злочинності на 2012
– 2015 роки в Запорізькому районі», у якій розділ 7.3 «Протидія організованій
злочинності та корупції».
На виконання рішення обласної ради від 22.11.2012 № 32 відділом
організаційної роботи апарату райдержадміністрації підготовлено відповідний
проект рішення районної ради, який затверджено на сесії Запорізької районної
ради від 25.12.2013 №12 «Про Програму щодо запобігання і протидії корупції в
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Запорізькому районі на 2013 – 2017 роки». Виконкомами сільських/селищних
рад району прийняті відповідні місцеві програми.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 №
706 «Питання запобігання та виявлення корупції» розпорядженням голови
райдержадміністрації від 26.02.2014 № 87 затверджено оновлений список осіб,
відповідальних за проведення роботи з питань запобігання та виявлення
корупції
в
апараті
та
структурних
підрозділах
Запорізької
райдержадміністрації. Також, були внесені відповідні доповнення до посадової
інструкції начальника відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації,
структурних підрозділів райдержадміністрації, щодо проведення роботи з
питань запобігання і виявлення корупції у райдержадміністрації, як
уповноважених осіб за проведення роботи з питань запобігання та виявлення
корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації.
На сторінках районної газети «Червоний промінь» від 13.02.2013 №
12(9222) опубліковано матеріал «У прокуратурі діє «телефон довіри» на який
керівники приватних, державних підприємств і установ району, громадяни у
тому числі і анонімно можуть повідомляти про факти хабарництва та корупції
працівників прокуратури, неправомірне використання ними своїх службових
обов’язків. Також на шпальтах районної газети від 11.05.2013 № 35(9245), від
11.09.2013 № 68 (9278) опубліковано інформацію та номер телефону про
цілодобову лінію «Антикорупційний проект «Пульс»» на яку представники
бізнесу можуть телефонувати, якщо виникли певні труднощі у спілкуванні з
податковою чи митницею. В районній газеті від 17.08.2013 № 62 (9272)
опубліковано інформацію та номери телефонів про «телефони довіри» у
Державні фінансовій інспекції України та її територіальних органах.
Керуючись законами України “Про державну службу”, «Про засади
запобігання і протидії корупції», з метою запобігання корупційним і злочинним
проявам в органах державної влади Запорізькою районною державною
адміністрацією проводиться відповідна робота щодо боротьби з корупцією та
протидії корупційним проявам в різноманітних формах.
Запорізькою
райдержадміністрацією
здійснюється
комплекс
організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження та
профілактику корупційних проявів серед працюючих державних службовців та
працівників органів місцевого самоврядування.
25.02.2014
за участю керівника апарату райдержадміністрації
Макущенко В.О., начальників відділів апарату, працівників кадрових служб та
уповноважених осіб за проведення роботи з питань запобігання та виявлення
корупції в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації,
начальником відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації Нотановою
М.В. було проведено семінар-навчання з актуальних питань антикорупційного
законодавства, змін і новацій українського антикорупційного законодавства та
заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру. Розглянуто питання про усунення причин та умов, що сприяють
скоєнню корупційних дій, про попередження здійснення антикорупційних дій в
Запорізькому районі серед державних службовців райдержадміністрації та
посадових осіб виконкомів місцевих рад, про забезпечення належного
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контролю за діяльністю підлеглих. Також, надано роз’яснення щодо виконання
вимог Постанови КМУ від 04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та
виявлення корупції», для уповноважених осіб за проведення роботи з питань
запобігання та виявлення корупції в апараті та структурних підрозділах
райдержадміністрації: внесення змін до посадових інструкцій, затвердження
планів заходів та визначення їх основних завдань та повноважень. Було
наголошено на виконанні вимог чинного антикорупційного законодавства,
зокрема законів України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за
корупційні правопорушення», на забезпеченні ретельної і об’єктивної
перевірки при підборі кандидатів на державну службу відповідно до вимог
чинного законодавства, на посиленні контролю за виконанням розпорядження
голови районної державної адміністрації від 08.08.2011 № 623 «Про
затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення
антикорупційних дій в Запорізькому районі».
14.04.2014
на
загальнорайонній
нараді
керівник
апарату
райдержадміністрації Макущенко В.О.
доповів з питання виконання
розпорядження голови районної державної адміністрації від 08.08.2011 № 623
«Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення
антикорупційних дій в Запорізькому районі.
У планах роботи райдержадміністрації двічі на рік передбачається
розглядати дане питання на засіданнях колегій райдержадміністрації. У І
кварталі 2014 року на засіданні колегії райдержадміністрації 29.01.2014
розглянуто питання «Про стан правопорядку і законності, проведення заходів
щодо зниження злочинності на території Запорізького району, виконання
вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та
здійснення антикорупційних дій в Запорізькому районі» з заслуховуванням
результатів роботи в даному напрямку начальника Запорізького РВ ГУ МВС
України в Запорізькій області та прокурора Запорізького району За
результатами
обговорення
було
прийнято
розпорядження
голови
райдержадміністрації від 29.01.2014 № 44. Матеріали колегії опубліковано в
районній газеті «Червоний промінь» від 01.02.2014 № 10 (9319) «Відбулося
перше цього рік засідання колегії райдержадміністрації».
У райдержадміністрації працює Координаційний комітет по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю, склад якого було змінено та
затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 17.02.2014 № 74
«Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від
30.03.2012 № 267 «Про затвердження складу Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Запорізькій
райдержадміністрації».
Комітет
здійснює
координацію
діяльності
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, правоохоронних та
інших органів, які відповідно до законодавства України, здійснюють роботу в
даному напрямку. 28.03.2014 перший заступник голови райдержадміністрації
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Васюк А.Г. провів засідання комітету, на якому були підняті питання: стан
оперативної обстановки на території Запорізького району; взаємодія
Запорізького РВ ГУ МВС України в Запорізькій області з
райдержадміністрацією, органами місцевого самоврядування; проведення
роз’яснювальної роботи з сільськими/селищними головами щодо дотримання
антикорупційного законодавства; аналіз порушень вимог Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції», виявлення та вивчення причин та умов,
які їм сприяли, вживання заходів по їх усуненню; основні напрямки роботи у
сфері профілактики правопорушень у дитячому середовищі; проведення
перевірки з питання ефективності використання бюджетних коштів в
Мар»ївській сільській раді.
30.06.2014 заплановано проведення чергового засідання комітету, на
якому будуть обговорені питання:стан виконання рішень районної ради від
25.12.2013 № 12 «Про районну Програму щодо запобігання протидії корупції в
Запорізькому районі на 2013-2017 роки», від 25.12.2011 № 7 «Про Комплексну
програму профілактики злочинності на 2012- 2015 роки в Запорізькому районі»;
про стан роботи з сім’ями, які потребують соціально – правового захисту; про
результати проведення перевірки з питання
правильності встановлення
посадових окладів та надбавок працівникам КЗ «Районний центр культури і
дозвілля», відповідності затверджених штатних розписів типовим штатам,
нарахування заробітної плати працівникам; розвиток фізичної культури та
спорту на території району; про затвердження плану роботи Координаційного
комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю на 1 півріччя
2014 року.
Виконання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії
корупції” знаходиться на постійному контролі керівництва Запорізького РВ ГУ
МВС України в Запорізькій області, а також надається інформація про
результати перевірок, які проводяться прокуратурою Запорізького району щодо
додержання вимог даного законодавчого акту.
Начальник Запорізького РВ ГУМВС в Запорізькій області Капітан А.О.
входить до складу колегії райдержадміністрації, а також до складу
Координаційного комітету по боротьбі з корупцією та організованою
злочинністю. Прокурор Запорізького району Хлистов О.А., голова Запорізького
районного суду Галянчук М.І. запрошуються на загальнорайонні наради при
голові райдержадміністрації. Головою райдержадміністрації проводяться
наради з керівниками силових структур району.
В апараті райдержадміністрації, у кожному управлінні, відділі та
структурному підрозділі, виконкомах сільських/селищних рад затверджено
план заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади
запобігання і протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій на 2014 рік
та щомісяця заплановано обговорення стану виконання даного плану. Під час
проведення нарад визначається повнота і своєчасність виконання
антикорупційних заходів, проводиться роз’яснення основних положень законів
України “Про державну службу”, «Про засади запобігання і протидії корупції»
та беззаперечного додержання вимог даних законів у своїй роботі. Для
вивчення правової бази з питань запобігання корупційним і злочинним
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проявам державної влади в Запорізькому районі, створена добірка відповідних
законів України та постанов Кабінету Міністрів України, а також інших
нормативно-правових актів з питань запобігання корупційним злочинам.
Добірка постійно оновлюється і використовується державними службовцями
під час самоосвітньої роботи.
Управлінням фінансів райдержадміністрації розроблено внутрішній план
заходів на 2014 рік щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про
засади запобігання та протидії корупції» та здійснення антикорупційних дій в
управлінні фінансів, затверджено наказом начальника управління фінансів
Запорізької райдержадміністрації від 15.01.2014 №3. Управлінням фінансів
райдержадміністрації вживаються заходи: щодо недопущення в управлінні
фінансів роботи близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні або
безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень
близькими їм особами; щодо забезпечення дотримання державними
службовцями управління фінансів обмежень, встановлених статтями 12 та 16
Закону України «Про державну службу» та розділом ІІ Закону України «Про
засади запобігання і протидії корупції»; щодо недопущення виникнення
конфлікту інтересів у процесі здійснення посадових обов’язків державними
службовцями управлінням фінансів. Щороку на виробничих нарадах
розглядаються питання щодо стану кадрової роботи, дотримання чинного
законодавства з питань державної служби та запобігання та протидії корупції.
Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації
проведені правові навчання з працівниками управління з метою поширення
знань, необхідних для ефективного виконання завдань запобігання корупції,
підвищення рівня правової культури: 20.02.2014 проведено навчання з питань
про вимоги щодо антикорупційного законодавства у 2014 році відповідно до
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та 26.05.2014
практичні поради щодо належного виконання законодавства про доступ до
публічної інформації, Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Забезпечено зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і
представників юридичних осіб з державними службовцями, зокрема шляхом
запровадження системи електронного документообігу. Наказом від 25.02.2013
№ 35 затверджено план заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції» та здійснення
антикорупційних дій в управлінні соціального захисту населення
райдержадміністрації щодо реалізації Національної антикорупційної стратегії
на 2011 – 2015 роки. На оперативних нарадах, щотижня в присутності
начальника управління
розглядались питання про заходи спрямовані на
запобігання корупційним та злочинним проявам та Методичні рекомендації
щодо «Запобігання і протидія корупції в державних органах та органах
місцевого самоврядування». Серед обговорених питань: про заходи спрямовані
на запобігання корупційним та злочинним проявам; «Відповідальність за
корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією». На нараді
здійснено аналіз роботи управління з даного напрямку та акцентовано увагу на
вимоги ст. 8, 10, 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції». По закінченню півріччя в управлінні проводиться загальний аналіз
стану вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»
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Керівництвом управління забезпечено добір і розстановку кадрів на засадах
неупередженого конкурсного відбору, щодо підготовку кандидатів на посади
державних службовців управління, а також їх об’єктивну атестацію;
удосконалено механізм контролю за достовірністю декларацій про доходи
державних службовців. Відповідно складено аналітичну довідку про результати
перевірки декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру поданих посадовими особами управління.
Стан роботи щодо виконання антикорупційного законодавства в системі
освіти розглянуто на оперативних нарада працівників відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації 04.03.2014, 06.06.2014. Відповідно до рішення
сесії районної ради від 25.12.2012 № 12, з метою посилення роботи з
профілактики та запобігання проявам посадових зловживань, хабарництву та
іншим негативним явищам в закладах освіти району видано наказ від
04.02.2013 № 42 «Про посилення роботи щодо запобігання і протидії корупції».
Також, постійно проводиться роз’яснювальна робота, спрямована на
запобігання і припинення корупційних діянь, знання державними службовцями
вимог законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і
протидії корупції», Концепції подолання корупції в Україні «На шляху до
доброчесності». У відділі створена необхідна нормативно-правова база із
зазначеного питання, яка постійно оновлюється, і використовується
державними службовцями під час самоосвітньої роботи
У КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» Запорізької районної ради
створено добірку законодавчих актів з даного напрямку роботи. Складено план
проведення правової роботи серед медичних працівників. На оперативних
нарадах у головного лікаря
КЗ «Запорізька центральна районна лікарня»
Запорізької районної ради Гудим Т.В. обговорюються основні положення
антикорупційного законодавства, відбувається роз’яснення основних статей
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». В КЗ «Запорізька
центральна районна лікарня» Запорізької районної ради діє наказ головного
лікаря від 16.11.2011 № 175, яким затверджено План заходів на 2014 рік щодо
забезпечення виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції».
Наказами головних лікарів КЗ «Запорізька центральна районна лікарня»
Запорізької районної ради , КЗ «Запорізький районний центр первинної медикосанітарної допомоги» від 06.12.2014 та від 28.02.2014 № 39 відповідно «Про
затвердження Положення про уповноважену особу з питань запобігання та
виявлення корупції» призначені уповноважені особи з питань запобігання та
виявлення корупційних дій по КЗ «Запорізька центральна районна лікарня» та
лікувально – профілактичних закладах району. Станом на 10.06.2014 не
зареєстровано корупційних правопорушень з боку медичних працівників
району.
Відділом організаційної роботи апарату райдержадміністрації проведено
перевірки
та
надано
методичну
допомогу
управлінню
фінансів
райдержадміністрації, відділу з питань цивільного захисту населення
райдержадміністрації, Степнененській, Веселівській, Розумівській сільським
радам.
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До відома структурних підрозділів, виконкомів сільських, селищних рад
доводяться вимоги нормативно - правових документів, копії документів з питань
проходження державної служби та боротьби з корупцією.
Забезпечено добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого
конкурсного відбору. Конкурсна комісія ретельно перевіряє дані щодо
підготовки кандидатів на посади державних службовців райдержадміністрації.
Суворо дотримується процедура проведення спеціальної перевірки відомостей
про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій
держави. Проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних
службовців в апараті та структурних підрозділах райдержадміністрації,
відбувається з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 15.02.2002 № 169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців». Порядок проведення
іспитів кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців
затверджений розпорядженням голови райдержадміністрації від 18.10.2011
№ 824. Склад конкурсної комісії затверджений розпорядженням голови
райдержадміністрації зі змінами від 02.07.2010 № 1179, зі змінами
доповненнями від 20.10.2011 № 827. До конкурсної комісії включено
працівника, який згідно посадових обов’язків займається питанням
профілактики правопорушень та проявів корупції. При проведенні іспитів
кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, до складу
екзаменаційних білетів включається питання щодо перевірки знань Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції». Кандидати на посади
державних службовців під підпис попереджаються щодо обмежень, пов'язаних з
проходженням державної служби, відповідно до статті 16 Закону України «Про
державну службу», Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції».
Погодження кандидатур на заміщення вакантних посад державної служби
відбувається згідно з Указом Президента України від 25.01.2012 № 33 «Про
Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування», зі змінами. Суворо
дотримується
процедура
проведення спеціальної перевірки відомостей, щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави.
Кількість осіб,
які претендували на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави,
успішно пройшли перевірку та призначені на посади за 2014 рік – 1.
З метою недопущення роботи в райдержадміністрації близьких осіб у
безпосередньому підпорядкуванні або безпосередньо підпорядкованими у
зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам, відділом кадрової
роботи апарату райдержадміністрації було направлено листи до структурних
підрозділів райдержадміністрації для опрацювання на місцях та виявлення
порушень статті 9 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції». Порушень не було.
Забезпечення більш повного дотримання в кадровій роботі вимог Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції» серед державних
службовців Запорізької райдержадміністрації було ознайомлено під підпис всіх
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працівників райдержадміністрації з відомостями, щодо ознайомлення із
Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Згідно плану – графіка навчання у Запорізькому центрі перепідготовки і
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого
самоврядування
28.02.2014 начальник відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації Нотанова М.В. пройшла навчання у тематичному
короткостроковому семінарі «Актуальні питання запобігання і протидії
корупції».
Начальник відділу правового, інформаційно – кадрового та
організаційного забезпечення, юрист – кадровик управління агропромислового
розвитку з 12 по 16 травня 2014 року Ломака Н.М. пройшла навчання за
професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання та
виявлення корупції. З 27 по 30 травня 2014 року в Запорізькому центрі
підвищення кваліфікації державних службовців, керівників підприємств,
установ та організацій на курсах підвищення кваліфікації навчалася заступник
начальника відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації Рогач Т. І.
У межах програми навчання проведено семінар з питань антикорупційного
законодавства.
За звітний період підтверджених фактів скоєння корупційних діянь
державними службовцями райдержадміністрації не встановлено.
За звітний період на сторінках районної газети «Червоний промінь»
опубліковано наступні статті: від 18.01.2014 № 6 «Електронний кабінет
платників податків», ДПІ у Запорізькому районі; 29.01. 2014 № 9 «Інформують
податківці», ДПІ у Запорізькому районі; від 01.02.14 № 10 «Декларування
доходів громадян», ДПІ у Запорізькому районі; від 05.02.2014 №11
«Інформують податківці», ДПІ у Запорізькому районі; від 12.02.2014 № 13
начальника РВ ГУ МВС України, майор міліції А. Капітан «Кримінальна
ситуація – під контролем», від 19.02.2014 заступник прокурора району
Д.Ілієнко «Зі злочинністю боремося разом», від 15.03.2014 № 26-27 прокурора
району О.Хлистова «Корупція не пройде!», від 16.04.2014 № 40 «Законність –
передусім», від 31.05.2014 № 58-59 «Основна увага – питання безпеки та
правопорядку».
Запорізька райдержадміністрація тримає на постійному контролі
дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції».

Голова райдержадміністрації
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