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Обласна державна адміністрація
Сектор з питань запобігання та
виявлення корупції апарату
облдержадміністрації

Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог
Закону
України
«Про
запобігання
корупції»
і
здійснення
антикорупційних дій в Запорізькому районі на 2018-2020 роки

На
виконання розпорядження
голови облдержадміністрації від
05.01.2018 №6 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення
антикорупційних дій в Запорізькій області на 2018 - 2020 роки» було
прийнято відповідне розпорядження
голови
райдержадміністрації від
15.01.2018 №21. Налас ,мо шіт про проведену роботу за 9 місяців 2018 року.
Запорізькою
райлержадміністрацією
здійснюється
комплекс
організаційних і практичипх заходів, спрямованих на попередження та
профілактику коруїшіпнн.ч проявів серед працюючих державних службовців
та працівників оріанін місцевої о самоврядування.
На виконання п. ї юручелня Кабінету Міністрів України від і.1.06.2(! 14
№ 20756/-1/1-14 Закі.'н\ України “Про внесення змін до деяких законо.таичпх
актів України у сфер, іержавної антикоруциійної політики у ш'я !к\ і
виконанням Плаю іпі ...о.ю лібералізації Свропейським Со)рзо.м р,ііоко; о
режиму для України ■ч !; • ; 05.2014 № 1261-VII та листа облдаржалмініс і ранІ!
від 27.06.2014 Л'і 04820 Ол-о8 «і1|>о зміни антикорупційного законо.иже і на-.
Запорізької
рай.тсрж.і .мо'псірапією проведено заходи
із нсеоічіичо
інформування
111 о НІ.! и'м ІС1ШЯ державних службовців та посаловмк і ч :
місцевого самовря, п нн' Ній 1п(])ор.маціго про зміни до антикорчппііт. законодавства роопіае- -о .на офіційному веб-сайті райдержаа.мінісі раш:
проявам
корупції» http;//zrda.gov.na/7.apobuanin,
розділі
«Запобігання
ргоуауат-когіїрсз,.
У Запорізькій раї' :ержа.тміністрації створено умови для повідомлення й
працівниками про ін>р> . ієніія в и чю г цього Закону України «Про заіюоі;ан.ня
корупції» ІНШОЮосо.»-. ,і .крема через: телефонні лінії; 278-50-34; 278-» .-о:,

.'іекіронну пошту; zpadm@zrda.gov.ua.
Іакож.
офіційний веб
е.і ■
начальникам ві.ці.іо* -і и.п. : \. е Іруклурних підрозділів .райдержалм іНІСі ічінї.
організацій та уеіан. - р !мон\. виконкомам сільських та селиіанич рнл
надіслано листи, в »>. >\ НОВ1ЛОМЛЯЛОСЯ про зміни в антикорупіін'їном)
про необхідність їх BИBJЩ[HЯ. у СВОЮ 'іеімч
законодавстві та иина .ен

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 стосуються змін до антикорупційного законодавства та його
основні положення. Виходячи з наявних протоколів засідань, кожен
державний службовець та посадова особа органів місцевого самоврядуваїїмя
особисто та на проведених нарадах ознайомилась зі змінами ло
антикорупційного законодавства та у своїй .роботі планують чітко
дотримуватись основних положень чинного антикарупційного законодавстнй,
Щодо забезпечення функціонування, ведення та своєчасного ОИОИЛСІІІІИ
веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів .(інституцій), запучегіїїх ;іо
надання адміністративних послуг, шо містять інформацію, необхідну лля
отримання адміністративних послуг - на офіційному сайті Запорічької
райдержадміністрації у розділі «Адміністративні послуги» оприлюдіїеїш
інформація щодо діяльності Центру надання адміністративних послуг при
Запорізькій районній державній адміністрації (далі-Центр), а саме Перелік
послуг, які надаються через Центр, Положення та Регламент Центру,
інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг та Інше.
Апаратом,
-структурними
підрозділами
райдержадміністрації
забезпечено повноцінне с}зункпіонування електронного ресурсу, ведення гіі
оновлення сторінок, ию місгигь необхідну інформацію про робоїл
райдержадміністрації.
Про вдосконалення лсржавіюї служби, служби в органах місцевою
самоврядування, зокрема в часюні процедури ко икуремоф відбору канлилаїін
на зайняття посади. В апарач: раіі.держадміністрації, у Кожному структурному
підрозділі, ви-конко.мал сик^ьких.селищних рад затеерджено цлан за.хо.іім
■щодо забезпечення ииконаїіпн вимог Закону Укршни чзПро запобіїання
корупції» та здійснення ап; к(^pyп^li^lниx дій на 2Ш 8 рік та заплановано
обговорення -стану иикоиа» « іаиого .плану. Під час яроведення пара •
визначається ловноіа : сн. .а,.ііість виконання антн-корунційних захо ;.н
проводиться роз'яснення .ч »!■ -."■.цх по.чожень законів України 'ІЗро державну
службу'”, -«Про запобі;ан <- ч. ;«\чііії>- та беззаперечного додержання шім.'даних Законів у своїм
,1.!я вивчення правової бази з ііпіані.
запобігання кору іш і йнам
сіочтінним проя-вам державної вла.ііі в
Запорізькому районі, сів
.юбірка відповідних законів України м
постанов Кабінету М іш с:; ■' '' країни, а також .інших ■яормативпо-прановіїх
актів з питань запобп ап-мя коруїшійним злочинам. Добірка посинів
оновлю ється
і
ВИ КО |Н ІС:.'ВЛ
вся лержавм-ими службовцями
ііі.і
н,к
самоосвітньої роботи.
Проведення навч;сп.нм\ ВІХО іік га пі:івищення кваліфікації державних
службовців, посадових ОСЮ м; ...с в о ю са.хюврядування відпо.відно до іі.іанів
графіків навчання на 2о :х
X іа 9 місяців
2018 року
9 державних
службовців підвищили сіи-і, вм.пфікаїїію за даним напрямком. І1ача.м.ниь
відділу кадрової рін'нпи
.щ.цу райлержадміністрації В.Па,іиво,іа ..і
заступник Щ іівн и ка апара,\
начшіьник відділу організаційної р о б о т

діловодства і контролю апарату райдержадміністрації Т. Гребенюк підвищили
кваліфікацію через платформу масових відкритих онлайн-курсів «Конфлікт
інтересів:треба знати!» та отримали сертифікати. 4 вересня 2018 року
заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи,
діловодства і контролю апарату райдержадміністрації Т.Гребенюк
взяла
участь у навчанні (тренінгу) в місті Дніпро та отримала сертифікат про
проходження навчань з питань, пов’язаних із запобіганням корупції «Правові
аспекти
організації роботи
із
запобігання
корупції»,
«Електронне
декларування».
02.04.2018 керівник апарату райдержадміністрації В . Макущенко на
загальнорайонній нараді при
голови райдержадміністрації А.Васюка
доповідав з питання «Про дотримання в роботі вимог Закону України «Про
боротьбу з корупцією».
Державні службовці райдержадміністрації забезпечили своєчасне
подання Е- декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру за 2017 рік.
Проведення перевірок стану дотримання вимог законодавства з питань
державної служби в оріанах виконавчої влади та надання консультативнометодичної допомоги із зазначених питань. Відділом організаційної роботи,
діловодства і контролю апарату райдержадміністрації проведено перевірку
управління агропромислового розвитку, управління соціального захисту
населення райдержадміністрації, відділу економічного розвитку і торгівлі
райдержадміністрації на;ишО мсто.'шчну допомогу Кущугумеькій селищній за
Миколай - Нільській сільській ралам.
Зі здійснення ко,\;>піка 1 шзнпх заходів з актуальних питань проходження
державної служби
і а .юіримання вимог чинного антикорупиійною
законодавства. 06,01.2018
керівник апарату райдержадміністрації В.
Макущенко спільно і іьіча. іьником відділу кадрової роботи апараіу
райдержадм ін істра а ії
.В : :аіиво.зою
провели
нараду
з* головнпмп
спеціалістами апаразл аа с ' р\ КІЛрними підрозділами райдержадміністрації з
питання подання носа.іоі
і'собамм декларацій про майно, дохо.ти. віирамі
і зобов’язання фішпл' і, л
характеру. Була надана інформація іт>ло
процедури заповнення с •сл ірл.іііої декларації.
Щодо запрова.і/кс
..асісми .дієвого контролю за витратами осіб.
уповноважених на нпко і ,
■ НКИІЙ держави або місцевого самоврялунаннн.
а також членів їх сімсіі
На
виконання
. н\
України
«Про
очищення влаліі»>
в
райдержадміністрації
'
заїверлжено
План
заходів прове.зепня
достовірності віломос і ■
,
. .'ЄОНМО застосування заборон, передбачених
частинами третьою і чс:
: ми сіагті І вишезазначеного закону, шоло осізї.
які обіймають посалн ;с
>мнч сіхжби в Запорізькій райдержалміиісіраш:
На сьогоднішній .день ас
;'х\ н НІНО відповідного закону вже пройїнлн !4о
державних -службовця.
X :я І ь гіеревіркх.
нцн'ніого законодавства, в останній робочий
Відповідно .1 0 аи:
день, перед звільненням
і ІНП1КИ подають декларації про майно, лохо.зн.
витрати і зобов'язання ,ф,
^.чзоіо характеру за фактично відпрацьований ч,і^
■ріо I іаки.х осіб -4.
поточного року, за зві і нн

Посадовими особами сільських/селищних рад виконуються норми
чинного законодавства щодо декларування свої доходів та членів їх сімей.
На засідання колегії райдержадміністрації 2 5 .0 4 .2 0 1 8 заступник
керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи, діловодства і
контролю Т.Гребенюк
доповідала з питання «Про хід виконання
розпорядження голови райдержадміністрації від Т5.01.2018 №21 «Про
затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону
України «Про запобігання корупції» і здійснення антикорупційних дій в
Запорізькому районі на 2018-2020 роки»», було прийнято відповідне
розпорядження від 25.04.2018 №268.
У райдержадміністрації працює Координаційний комітет по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю. Комітет здійснює координацію
діяльності райдержадміністрації,
органів місцевого самоврядування,
правоохоронних та інших органів, які відповідно до законодавства України,
здійснюють роботу в даному напрямку. 28.03.2018 відбулось засідання
комітету, на якому були підняті питання; Стан оперативної обстановки на
території Запорізького району. Взаємодія Запорізького районного відділення
поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної
поліції в Запорізькій області з райдержадмініст^зацією, органами місцевоі'О
самоврядування;
Про проведення внутрішньої перевірки працівників
райдержадміністрації, відловілно ло яких встановлена заборона обіймати
певні посади в органах виконавчої влади тв етосовно яких проводиться
люстраційна перевірка лаші.ч. ГІрх) стан роботи з дітьми та підлітками в
загальноосвітніх навчальші.х закладах щодо профілактики ттравопорушень.
26.06.2018 відбулось засілажія комітету, на .якому були підняті питання:
Стан боротьби зі злочиниісі кі. ч.'чоронн громадського порядку.
Проведення
перевірки Миколай -- і)і.:іьської сільської ради з питання ефективності та
цільового використання бю:.іжеі них коштів. Про роботу з жадрами в частині
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в загальноосвітніх і
виховних закладах та усіачюнах району. Затвердження плану робопі
Координаційний комітсі
"о ■.■■-;ч)гьбі з корупцією і організованою
злочинністю на 2 півріччя 2ii;.s о.-кч
26.-09.2018 відбулось ліс; ..к-ыи комітету, на якому були-підняті питаниястан боротьби зі злочиміпеїю . хм .'■іові шочини, а саме крадіжкиюсобисз-оіо іа
колективного майна, злочини » , 'іж-рі незаконного обігу нарк-отич.них -засобів.
ЗЛО.ЧИН.И, -скоєні -неповіюлі і іпм,' .' ро реалізацію проекту «Правова свідом ій і.
та правова культура школяшї
Про залучення громадян на сгроковх
військову службу та сл\-жб> і:і коїіірактом, виконання про-Р}ЖМ-и «При-зовпа
дільниця». Мінімізація ілочиим
■ вп.'іпву на неповнолітніх та мололі-жне
середовище. Запобігання неї а їй ижпі проявам ееред .неповнолітніх, у -іо\і>
числі пияцтву, наркоманії.
; і'ячіГі бошоглядності й без-притульпосіі.
виявлення дітей, які жебракхм ' і., кчпняють правопорушення або с’ііин
жертвами злочинної ДІЯ.-ІЬНОС І: а
у райдержадм і ніс-г,рації :
з в ’язку зі зміною законо.іавсI к,!

с.

ісо ї-жено новий склад конкурсної-комісії. >
іе|гжавну слу-жбу. За звітний період йх.ю

оголошено 8 конкурсів на сайті Національного агентства України з питань
державної служби на 7 посад різних категорій посад державної служби.
До відома структурних підрозділів, виконкомів сільських, селищних рад
доводяться вимоги нормативно - правових документів, копії документів з питань
проходження державної служби та боротьби з корупцією. Створена рубрика на
офіційному веб - сайті райдержадмінісграції
http://zrda.gov.ua/zaDobgannvaргоуауат-кошрсг/. в якій виставлена нормативно правова база та
оприлюднюються звіти з даного напрямку роботи. Також в новинах
висвітлюються зміни в антикорупційному законодавстві.
Запорізька райдержадміністрація тримає на постійному
дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».
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