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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
корупцш> 1 здійснення
антикорупційних дій в Запорізькому районі на 2018^2020 роки
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
05.01.2018 №б «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. Надаємо звіт про проведену роботу.
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 зшсонодавчих
актів України у сфері, державної антикорупційної політики у зв'язку з
виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового
режиму для України” від 13.05.2014 № 1261-УП 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/zapobgannyaргоуауат-когирсг/.
У Запорізькій райдержадміністрації створено умови для повідомлення її
працівниками про порущення вимог цього Закону України «Про запобігання

корупції» ішиою особою зокрема через: телефонні лінії: 278-50-34; 278-53-62;
офіційний веб - сайт; електронну пошту: грабпі^ггсіа.ічп иа. 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 стосуються 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 планують чітко
дотримуватись основних положень чинного антикорупційного законодавства.
Щодо забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення
веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів (інституцій), залучених до
надання адміністративних послуг, що містять інформацію, весйхідну 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 {даяіЩенгр), а саме Перелік
послуг, які надаються через Центр, Положення та Р-егаамент Центру,
інформаційні та технологічні картки адмінісіративних яослуг та інше.
Апаратом,
структурними
підроздіяамн
райд^)жадмінютраЦії
забезпечено повноцінне функціонування електронного ^ с у р с у , ведення та
оновлення еторінок, що містить необхідну іяформшню нро роботу
райдержадміністрації.

Про вдосконалення державної служби, служби в органах місцевого
самоврядування, зокрема в частині процедури конкурсного вії^ору кандидатів
на зайняття посади. В апараті райдержадміністрації, у кожному структурному
підрозділі, виконкомах сільських/еелищних рад затверджено ялан заходів
щодо забезнечення виконання вимог Закону України «Про запобігання
корупції» та здійснення антикорупційних дій на 2018 рік та заплановано
обговорення стану виконання даного плану. Під час проведення нарад
визначається .повнота і своєчасність виконання антикорупційних заходів,
проводиться роз’яснення основних положень законів Уіфаїни “Про державну
службу”, «Про запобігання корупції» та беззаперечного додержання вимог
даних законів у своїй роботі. Для вивчення правової бази з питань
запобігання корупційним 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 2018 рік. Станом на 5.12.2018 року 11 державних
службовців підвищили свою кваліфікацію за даним напрямком. Начальник
відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації В.Паливода та
заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи,
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
зашльнорайоннШ 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 органах 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 надано методичну допомогу Кущугумській селищній та
Миколай - Нільській сільській радам.
Зі здійснення комунікативних заходів з актуальних питань проходження
державної служби та дотримання вимог чинного антикорупційного
законодавства. 09.03.2018 керівник апарату райдержадміністрації В.
Макущенко спільно з начальником відділу кадрової роботи апарату
райдержадміністрації В.ПаливодоЮ провели нараду з
головними
спеціалістами апарату та структурними підрозділами райдержадміністрації з
питання подання посадовими особами декларацій про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру. Була надана інформація щодо
процедури заповнення йіектронної декларації.
Щодо запровадження 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 1 вищезазначеного закону, щодо осіб,
які обіймають посади державної служби в Запорізькій райдержадміністрації.

На сьогоднішній день перевірку згідно відповідного закону вже пройшли 146
державних службовця, 4 проходять перевірку.
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 -4.
Посадовими особами сільських/селищних рад виконуються норми
чинного законодавства щодо декларування свої доходів та членів їх сімей.
На засідання колегії райдержадміністрації 25.04.2018 заступник
керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи, діловодства і
контролю Т.Гребенюк
доповідала з питання «Про хід виконання
розпорядження голови райдержадміністрації від 15.01.2018 №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 вц^улось 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 райдержадміністрацією, .органами місцевого
самоврядування.
Про проведення внутрішньої перевірки працівників
райдержадміністрації, відповідно до яких встановлена заборона обіймати
певні посади в органах виконавчої влади та стосовно яких проводиться
люстраційна перевірка даних. Про стан роботи з дітьми та підлітками в
загальноосвітніх навчальних закладах щодо профілактики правопорушень.
26.06.2018 відбулось засідання комітету, на якому були підняті питання:
Стан боротьби зі злочинністю, охорони громадського порядку. Проведення
перевірки Миколай - Пільської сільської ради з питання ефективності та
цільового використання бюджетних коштів. Про роботу з кадрами в частині
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в загальноосвітніх і
виховних закладах та установах району. Затвердження плану роботи
Координаційний комітет по • боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю на 2 півріччя 2018 року.
26.09.2018 відбулось засідання комітету, на якому були підняті питання: *
стан боротьби зі злочинністю (майнові злочини, а саме крадіжки особистого та
колективного майна, злочини в сфері незаконного обігу наркотичних засобів,
злочини, скоєні неповнолітніми). Про реалізацію проекту «Правова свідомість
та правова культура школярів». Про залучення громадян на строкову
військову службу та службу за контрактом, виконання програми «Призовна
дільниця». Мінімізація злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне
середовище. Запобігання негативним проявам серед неповнолітніх, у тому
числі пияцтву, наркоманії, дитячій бездоглядності й безпритульності.

виявлення дітей, які жебраідлоть, вчиняють правопорушення або стали
жертвами злочинної діяльності дорослих.
На 27.12.2018 заплановано наступне засідання. На порядок денний
винесені питання: Про стан злочинності, про роботу РВ ГУ МВС України в
Запорізькій області з питання закриття незаконних пунктів прийому
металобрухту. Проведення профілактичної роботи серед осіб, які схильні до
вчинення правопорушень на сімейно-побутовому ґрунті, попередження
порушень Закону України «Про насильство в сім’ї». Попередження
розповсюдження наркоманії в районі,
боротьба з незаконним обігом
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
Створення та відновлення діяльності громадських формувань з охорони
громадського порядку сільських/селищних
радах, на підприємствах,
установах району, при навчальних закладах , в господарствах. Проведення
перевірки КЗ «Районний центр культури і дозвілля» Запорізької районної
ради ЗО з питання ефективності використання бюджетних коштів. Про хід
виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 15.01.2018 №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»Просвітницька робота щодо
популяризації здорового способу життя, перевірки стану виховної роботи в
загальноосвітніх навчальних закладах. Затвердження плану роботи
Координаційного комітету, по боротьбі з корупцією і організованою
злочинністю на 1 піврічщі 2019 року.
У райдержадміністрації затверджено новий склад конкурсної комісії, у
зв’язку зі зміною законодавства про державну службу. За звітний період було
оголощено 9 конкурсів на саЙтІ Національного агентства України з питань
державної служби на 8 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 слуитби та боротьби з корупцією. Створена рубрика на
офіційному веб - сайті райдержадміністрації http://zrda.gov.ua/zaDobgannvaргоуауат-когирсг/. 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 контролі
дотримання вимог Закону України «Про запобігання корупції».
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