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На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від
10.04.2014 № 157 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання
корупційним правопорушенням» уповноваженою особою з питань
запобігання та виявлення корупції проведена певна робота щодо виконання
Плану заходів у структурних підрозділах райдержадміністрації.
1. В структурних підрозділах визначені уповноважені особи з питань
запобігання та виявлення корупції та затверджений План заходів щодо
запобігання корупційним правопорушенням, приділяється увага запобіганню
їа недопущенню конфлікту інтересів.
2. У відділі освіти оформлений куточок «Відділ освіти інформує», в
якому розташований порядок складання та зразок запиту, перелік
інформацій, якою володіє відділ освіти і яка є доступною до громадськості.
На апаратних нарадах відділу освіти розглядалися питання про стан
виконання антикорупційного законодавства. Так, 9 січня 2018 року
розглядалися
питання ,* про
виконання
розпорядження
голови
райдержадміністрації «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання
корупційним правопорушенням» від 10.04.2014 року №157 та своєчасність
подання до 01.04.2018 року електронних декларацій про майно, доходи,
витрати і зобов’язання фінансового характеру, 12.03.2018 року про
особливості оформлення декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, 04.06.2018 року надана консультація
щодо заповнення декларацій для тих, хто звільняється з державної служби.
3. Своєчасно та з дотримання вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації» надаються відповіді на публічні запити громадян та
юридичних осіб.
За І півріччя 2018 року надійшло: до відділу освіти - 21 запит; до
управління праці та соціального захисту населення - 1 запит; до
райдержадміністрації - 18 запитів.
4. Відповідно до частини 2 статті 49 Закону України «Про запобігання
корупції»
всіма
державними
службовцями
Костянтинівської
райдержадміністрації до 01 квітня 2018 року були подані електронні
декларації до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Відповідальні особи протягом 2017 року та І півріччя 2018 року
перевіряли факти своєчасності подання декларацій осіб, які звільнились з
роботи та проводили ознайомлення та роз’яснення норм чинного
антикорупційного законодавства з спеціалістами управління, відділів.

5. Заходи щодо запобігання корупції у структурних підрозділах
райдержадміністрації здійснені в установлені строки та у повному обсязі
забезпечено прозорість і відкритість у роботі з кадрами, заміщення вакантних
посад.
Запроваджено механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо
повідомлень про можливі факти вчинення корупційних правопорушень
працівниками служби, шляхом можливості надсилання повідомлень на
електронну адресу.
Всі особи, які претендують на зайняття посад у райдержадміністрації,
попереджаються про спеціальні обмеження, встановлені Законами України
«Про державну службу» та «Про запобігання корупції».
Юридичним
сектором
на
апаратній
нараді
при
голові
райдержадміністрації та виїзній колегії (Софіївська сільська рада) проведені
виступи на теми: «Відповідальність за вчинення корупційних дій»,
«Запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням»,
вимоги Постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року «Питання
запобігання та виявлення корупції».
Згідно з вимогами Закону України «Про запобігання корупції»
забезпечується подання новоприйнятими державними
службовцями
відомостей щодо працюючих близьких осіб у райдержадміністрації. В
подальшому постійно проводиться регулярна актуалізація такої інформації
стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.
6. Особи, які при прийняті на посади державних службовців до
структурних підрозділів райдержадміністрації, потребують проведення
спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття
посад державних службовців у райдержадміністрації відповідно до вимог
Закону України «Про запобігання корупції» та Указу Президента України
«Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо
осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування» обов’язково проходять її.
Всі державні службовці щорічно до 1 квітня та особи, які звільнилися
або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій
держави, подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру.
Осіб, які притягнуті до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень керівників структурних підрозділів і державних службовців
райдержадміністрації в райдержадміністрації не було.
Робота в цьому напрямку триває. Пропоную контроль за виконанням
даного "розпорядження подовжити до 20 січня 2019 року.
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