Результати подання державними службовцями
щорічних декларацій за 2020 рік
В Запорізькій районній державній адміністрації Запорізькій області
завершилася кампанія «Декларування-2021».
Зобов’язання подати декларацію особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація), за 2020
рік в Запорізькій районній державній адміністрації Запорізької області (далі
райдержадміністрація) мали 105 осіб, з них:
- 74 «щорічних» декларацій за 2020 рік, поданих державними
службовцями облікового складу;
- 2 «щорічних» декларації за 2020 рік, поданих посадовими особами, на
яких не поширюється дія Закону України «Про державну службу»;
- 28 декларацій «після звільнення», поданих державними службовцями,
які у 2020 році припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави;
- 1 декларація «після звільнення», подана особою, на яку не
поширюється дія Закону України «Про державну службу», та у 2020 році
припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.
За результатами контролю станом на 01.04.2021 декларації подано 105
суб’єктами декларування (100%) райдержадмінісірації.
Порушень фінансового контролю не встановлено.
У зв’язку з реорганізацією Вільнянської та Новомиколаївської районних
державних адміністрацій Запорізької області відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року №1635-р «Про
реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», шляхом
приєднання до Запорізької районної державної адміністрації з 01.04.2021
здійснено перевірку факту подання декларацій «щорічна», «після звільнення»
особами райдержадміністрацій, що реорганізовані.
У Вільнянській районній державній адміністрації Запорізькій області
зобов’язання подати декларацію за 2020 рік мали 76 осіб, з них:
- 58 «щорічних» декларацій за 2020 рік, поданих державними
службовцями облікового складу;
- 1 «щорічна» декларація за 2020 рік, подана особою на яку не
поширюється дія Закону України «Про державну службу»,
- 12 декларацій «після звільнення», поданих державними службовцями,
які у 2020 році припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави;
- 1 декларація «після звільнення», подана особою на яку не
поширюється дія Закону України «Про державну службу», та у 2020 році
припинила діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

За результатами контролю станом на 01.04.2021 декларації подано 75
суб’єктами декларування (98,7%) Вільнянської районної державної
адміністрації.
Встановлено факт несвоєчасного подання Зіменко Є. М. декларації за
2020 рік, як особи, що звільнилася протягом звітного періоду з посади
головного спеціаліста - організаційного відділу апарату Вільнянської районної
державної адміністрації Запорізької області.
Про факт невчасного подання декларації проінформовано Зіменко Є.М.
(лист від 02.04.2021 №01-16/0238) та повідомлено Національне агентство
(повідомлення від 09.04.2021 №2, лист від 09.04.2021 №01-16/0277).
Також перевірено факт подання 12 декларації «перед звільненням»,
особами, які звільненені у 2021 році у Вільнянській районній державній
адміністрації Запорізької області.
Порушень фінансового контролю не встановлено.
У Новомиколаївській районній державній адміністрації Запорізькій
області зобов’язання подати декларацію за 2020 рік мала 51 особа, з них:
- 49 «щорічних» декларацій за 2020 рік, поданих державними
службовцями облікового складу;
- 2 «щорічні» декларація за 2020 рік, подана особою на яку не
поширюється дія Закону України «Про державну службу»,
- 15 декларацій «після звільнення», поданих державними службовцями,
які у 2020 році припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави;
За результатами контролю станом на 01.04.2021 декларації подано 50
суб’єктами декларування (98,0%) Новомиколаївської районної державної
адміністрації Запорізької області.
Встановлено факт несвоєчасного подання Цебенко В.М. декларації за
2020 рік, як особи, що звільнилася протягом звітного періоду з посади
головного спеціаліста - економіста бюджетного відділу Управління фінансів
Новомиколаївської районної державної адміністрації Запорізької області.
Про факт невчасного подання декларації проінформовано Цебенко В.М.
(лист від 02.04.2021 №01-16/0237) та повідомлено Національне агентство
про факт неподання чи несвоєчасного подання декларації (повідомлення від
09.04.2021 №1, лист від 09.04.2021 №01-16/0278).
Також перевірено факт подання 8 декларації «перед звільненням»,
особами, що звільненені у 2021 році у Новомиколаївській районній державній
адміністрації Запорізької області.
Порушень фінансового контролю не встановлено.
З метою ефективного контролю за поданням декларацій осіб, створено
реєстри що містять домашні адреси та контактні телефони працівників
Запорізької,
Вільнянської,
Новомиколаївської районних державних
адміністрацій Запорізької області, які перебувають у соціальній відпустці та
звільнилися протягом звітного періоду.
Суб’єктам декларування, які перебувають у соціальній відпустці,
звільнилися протягом 2020 року, та не подали декларації до 15.03.2021 за

адресою проживання надіслано листи про обов’язок подання е-декларацій,
зазначено посилання на реєстри та сервіси щодо заповнення е-декларацій,
доведено положення законодавства щодо персональної відповідальності за
неподання декларації.
Питання
проведення
декларування
працівниками
Запорізької
райдержадміністрації розглядалось під час нарад першого заступника голови
райдержадміністрації С. Чудеснової (22.02.2021,09.03.2021, 29.03.2021).
Постійно проводиться оновлення інформації офіційного вебсайту
Запорізької районної державної дміністрації Запорізької області, розділів
«Інформаційна рубрика», «Новини», «Оголошення», «Антикорупційне
законодавство», розміщення роз’яснень, матеріалів, сервісів та інструментів
щодо заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.
Протягом січня-квітня 2021 року підтримувався постійний зв’язок з
суб’єктами декларування у телефонному режимі, систематично надсилалися
нагадування та інформаційні повідомлення через 8М8 та УіЬег.
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