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ЗМІСТ ПИТАННЯ:

Запорізькою
райдержадміністрацією
здійснюється
комплекс
організаційних і практичних заходів, спрямованих на попередження та
профілактику корупційних проявів серед Працюючих державних службовців та
працівників органів місцевого самоврядування.
На виконання п. З доручення Кабінету Міністрів України'від 13.06.2014
№ 20756/1/1-14 Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України у сфері державної шггикорупційної політики у зв’язку з
виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України” від 13.05.2014 № 1261-VII Та листа облдержадміністрації
від 27.06.2014 № 04820/08-08 «Про зміни антикорупційного законодавства»,
Запорізької райдержадміністрацією проведено заходи із^ всебічного
інформування та ознайомлення державних службовців та посадових осіб
місцевого самоврядування. Інформацію про зміни до антикорупційного
законодавства розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у
розділі «Запобігання проявам корупції» http://zrda.gov.ua/zapobgannyaproyavam-korupcz/.
У Запорізькій райдержадміністрації створено умови для повідомлення ЇЇ
працівниками про порушення вимог цього Закону України «Про запобігання
корупції» іншою особою зокрема через; телефонні лінії; офіційний веб - сайт;
електронну пошту: zpadm@zr4a.gpv.ua,. Також, начальникам відділів апарату,
структурних підрозділів райдержадміністрації, організацій та установ району,
виконкомам сільських та селищних рад надіслано листи, в яких повідомлялося
про зміни в антикорупційному законодавстві та зазначено про необхідність їх
вивчення. У свою чергу начальниками структурних підрозділів проведена
робота з державними службовцями з донесення до кожного основних змін
антикорупційного законодавства. На нарадах в апараті, структурних
підрозділах райдержадміністрації, установах району, в яких працюють

державні службовці та на засіданнях виконкомів сільських, селищних рад
району розглянуто питання, які стос)ТОться змін до антикорупційного
законодавства та його основні положення. Виходячи з наявних протоколів
засідань, кожен державний службовець та посадова особа органів місцевого
самоврядування особисто та на проведених нарадах ознайомилась зі змінами до
антикорупційного законодавства та у своїй роботі іріанують чітко
дотримуватись основних положень чинного антикорупційного законодавства.
Щодо забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення
веб-сторІ0Ьк, інших електронних ресурсів органів (інетитуцій), залучених до
надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для
отримання адміністративних послуг - на офіційному сайті Запорізької
райдержадміністрації у розділі «Адміністративні послуги» • оприлюднена
інформація щодо діяльності Центру надання адміністративних послуг при
Запорізькій районній державній адміністрації (дальЦеитр), а саме Перелік
послуг, які надаються через Центр, Положення та Регламент Центру,
інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг та інше.
Апаратом, структурними підрозділами райдерящдмінісірації забезпечено
повноцінне функціонування електронного ресурсу, ведення та оновлення
сторінок, що містить необхідну інформацію про роботу райдержадміністрації.
Про вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування, зокрема В частині Процедури конторсного віг^ору кандидатів
на зайняття посади. В апараті райдержадмінісграцїї, у «ожному -сгруктурному
підрозділі, виконкомах сільських/селищних рад-затверджено план захощв щодо
забезпечення виконання вимог Закону України «Про запсйігання корупції» та
здійснення антикорупційних дій на 2019 рік та заплановано обговорення етану
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 запобігання
корупції» та беззаперечного додержання вимог даних законів у своїй роботі.
Для вивчення правової бази з питань запобігання жорупційним і злочинним
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.
Проведення навчальних заходів та підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до планівграфіків навчання на 2019 рік. За 2019 рік 9 державних службовців підвишили
свою кваліфікацію заданим напрямком.
Державні службовці здійснили подачу декларацій в електронному В’Игляді
за 2018 рік.
Загальна кількість суб’єктів декларування: 107 (з урахуванням
працівників, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення
нею трирічного віку); 89 фактична чисельність працюючих державних
службовців.

Проведення перевірок стану дотримання вимог законодавства з питань
державної служби в органах виконавчої влади та надання консультативнометодичної допомоги із зазначених питань. Відділом кадрової роботи апарату
райдержадміністрації було надано методичну допомогу з питань дотримання в
роботі вимог законодавства з питань державної служби відділу освіти, молоді,
спорту, культури та туризму райдержадміністрації, управлінню фінансів та
управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації.
Щодо запровахркення системи дієвого контролю за витратами осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
а також членів їх сімей.
На виконання Закону України «Про очищення влади» в
райдержадміністрації було затверджено План заходів проведення достовірності
відомостей стосовно застосування заборон, передбачених частинами третьою і
четвертою- статті і вищезазначеного закону, щодо осіб, які обіймають посади
державної е з ^ б и в Запорізькій райдержадміністрації. На сьогоднішній день
перевірку згідно відповідного закону вже пройшли 142 державних службовця.
Відповідно до антикорупційного законодавства, в останній робочий день,
перед звільненням, працівники подають декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за фактично відпрацьований час поточного
року, за звітний період таких осіб -20.
У райдержадміністрації затверджено новий склад конкурсної комісії, у
зв’язку зі зміною законодавства про Державну службу. За звітний період було
оголошено 15 конкурсів на сайті Національного агентства України з питань
державної служби на II посад різних категорій посад державної служби,
здійснено 1 переведення.
Запорізька райдержадміністрація тримає на постійному
дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції»?
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райдержадміністрації від 15.01.2018 №21 «Про затвердження плану заходів
щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про запобігання
корупції» та здійснення антикорупційних дій в Запорізькому районі на 2018 2020 роки»
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