
Інформація
про виконання Програми щодо реалізації засад державної антикорупційної
політики в Чугуївському районі на 2016-2017 роки, затвердженої рішенням

районної ради від 17.03.2016 року  

Рішенням районної ради від 17.03.2016 року була затверджена Програма
щодо  реалізації  засад  державної  антикорупційної  політики  в  Чугуївському
районі на 2016-2017 роки. На її виконання в Чугуївській районній державній
адміністрації було проведено ряд заходів.

Щороку розпорядженнями  голови  районної  державної  адміністрації
затверджувалися  плани  роботи  районної  державної  адміністрації  з  питань
реалізації  засад  державної  антикорупційної  політики.  За  результатами  їх
виконання голові районної державної адміністрації було надано звіти.

Обов’язки  відповідальної  особи  з  питань  запобігання  та  виявлення
корупції  згідно  з  розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації
від  29.03.2016  №  122  «Про  визначення  відповідальної  особи  з  питань
запобігання  та  виявлення  корупції  у  Чугуївській  районній  державній
адміністрації  та  затвердження  Положення  про  неї»  покладено  на  головного
спеціаліста  відділу  управління  персоналом  апарату  районної  державної
адміністрації  Ушатюк Т.В.  У самостійних структурних підрозділах  районної
державної  адміністрації  окремими наказами також визначено  відповідальних
осіб  з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції.  У  всіх  місцевих  радах
Чугуївського  району  також  визначено  відповідальних  осіб  з  зазначеного
питання.

На  засіданнях  колегії  районної  державної  адміністрації  щороку
розглядались  питання  про  стан  реалізації  державної  політики  у  сфері
запобігання корупції в Чугуївській районній державній адміністрації.

Наразі  чинними  є  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації від 07.10.2013 № 336 «Про  заходи  щодо мінімізації можливості
виникнення  конфлікту  інтересів  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій
держави,  та  врегулювання  конфлікту  інтересів  у  разі  його  виникнення»  (із
змінами);  від 08.12.2017 № 426 «Про затвердження  Плану роботи Чугуївської
районної  державної  адміністрації  з  питань  реалізації  засад  державної
антикорупційної політики на 2018 рік».

Проводилась  робота  щодо  ознайомлення  державних  службовців  із
Загальними правилами етичної поведінки державних службовців та посадових
осіб  місцевого  самоврядування,  затвердженими  наказом  Національного
агентства  України  з  питань  державної  служби  від  05.08.2016  № 158,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1203/29333, які
містять узагальнені  стандарти  етичної  поведінки  державних  службовців  та
посадових осіб місцевого самоврядування, якими вони зобов’язані керуватися
під  час  виконання  своїх  посадових  обов’язків,  Попередженнями  про
встановлені  Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання
корупції»  обмеження,  пов’язані  з  прийняттям  на  державну  службу  та  її
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проходженням, обмеженнями в діяннях державних службовців, передбаченими
Законом України «Про запобігання корупції» щодо використання службового
становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, одержання
дарунків  (пожертв),  роботи  близьких  осіб. Підписи  про  ознайомлення  із
зазначеними документами поставлені працівниками у їхніх особових справах.

Діяла  Рада  протидії  злочинності  і  корупції  при  районній  державній
адміністрації.  Також  питання  щодо  дотримання  вимог  антикорупційного
законодавства  розглядалися  на  засіданнях  Ради  по  роботі  з  кадрами  при
районній державній адміністрації.

На  виконання  листа  Міністерства  юстиції  України  від  16.03.2016
№ 2021/13.0.1./14-16 щодо отримання послуг електронного цифрового підпису,
видано  розпорядження  голови  районної  державної  адміністрації
від 25.03.2016 № 114 «Про визначення відповідальної особи за забезпечення
застосування  електронного  цифрового  підпису  в  Чугуївській  районній
державній адміністрації» (із змінами від 20.12.2016 № 480). Наразі отримано 60
електронно-цифрових підписів у ДП ХФ «Національні інформаційні системи».

Основною процедурою призначення на посади державних службовців є
конкурсний відбір. З цією метою в апараті районної державної адміністрації та
в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  районної  державної
адміністрації  утворені  конкурсні  комісії.  Інформація  щодо  умов  проведення
конкурсу  розміщується  на  офіційних  веб-сайтах  Національного  агентства
України  з  питань  державної  служби  та  Чугуївської  районної  державної
адміністрації.

За  час  набрання  чинності  Закону  України  «Про  очищення  влади»  у
Чугуївській  районній  державній  адміністрації  організовано  перевірку,
передбачену вищевказаним Законом,  щодо 172 осіб:  з  них  171  — успішно
пройдена перевірка, 3 — припинено перевірку у зв’язку із звільненням, 1 —
наразі проходить перевірку. 

Усі державні службовці районної державної адміністрації вчасно подали
декларацію особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого
самоврядування,  за  2016  рік.  Також  вчасно  подають  декларацію  особи,
уповноваженої на виконання функції  держави або місцевого самоврядування
кандидати  на  зайняття  посад  державної  служби  та  особи,  які  припиняють
діяльність,  пов’язану  з  виконанням  функції  держави  або  місцевого
самоврядування.  Ці  декларації  наявні  в  Єдиному  державному  реєстрі
декларацій осіб, уповноважених на виконання функції держави або місцевого
самоврядування.

Забезпечено розгляд питань виконання законодавства про державну службу
та  здійснення  заходів  щодо  запобігання  проявам  корупції  на  комунікативних
заходах,  що  проходять  у  районній  державній  адміністрації.  Новопризначені
державні  службовці  підвищили  кваліфікацію  у  Харківському  регіональному
інституті державного управління Національної академії державного управління
при  Президентові  України  на  тематичних  короткострокових  семінарах
відповідного спрямування.
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Робота  зі  зверненнями  громадян  велася  відповідно  до  статті

40  Конституції  України,  Закону  України  «Про  звернення  громадян»,  Указу
Президента  України  від  07.02.2008  № 109/2008  «Про  першочергові  заходи
щодо  забезпечення  реалізації  та  гарантування  конституційного  права  на
звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,
Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого  самоврядування,  об’єднаннях  громадян,  на  підприємствах,  в
установах,  незалежно  від  форм  власності,  у  засобах  масової  інформації,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (із
змінами). 

Відповіді на звернення громадян надавалися, в терміни, визначені чинним
законодавством. 

На веб-сайті районної державної адміністрації оприлюднено нормативно-
правову базу, графіки особистих та виїзних прийомів, проведення телефонного
зв’язку  з  населенням  «Пряма  лінія»,  також  розміщувалася  інформація  про
роботу із зверненнями громадян у районній державній адміністрації. 

При розгляді звернень громадян фактів виникнення конфлікту інтересів у
діях  державних  службовців  встановлено  не  було.  Звернень  громадян  щодо
проявів  корупції  з  боку  державних  службовців  районної  державної
адміністрації у звітному періоді не було.

Продовжувалася робота щодо реалізації Закону України «Про доступ до
публічної  інформації»,  а  також  забезпечення  прозорості  та  відкритості  в
діяльності  органу,  створення  механізмів  реалізації  кожного  на  доступ  до
публічної інформації.

Згідно  з  Положенням  про  систему  обліку  публічної  інформації,
розпорядником  якої  є  районна  державна  адміністрація,  затвердженим
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 02.07.2012 року
№ 504  (із  змінами),  формувалася  база  даних  документів,  що  створені
структурними  підрозділами  районної  державної  адміністрації  і  містять
публічну  інформацію.  На  офіційному  веб-сайті  районної  державної
адміністрації  щотижня оновлювався  реєстр документів,  що містять  публічну
інформацію,  щомісяця  —  тематика  та  найбільш  характерні  питання,  які
порушувалися в запитах на інформацію, що надходили до районної державної
адміністрації. 

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 03.11.2010
№ 996  «Про  забезпечення  участі  громадськості  у  формуванні  та  реалізації
державної  політики»  при  Чугуївській  районній  державній  адміністрації  діє
Громадська рада.  Положення про Громадську раду, її  склад,  план роботи на
2018 рік та протоколи засідань опубліковані на офіційному веб-сайті районної
державної адміністрації. 

Також  з  метою  колективного  та  вільного  обговорення  найважливіших
напрямів  діяльності  районної  державної  адміністрації  та  для  підготовки
рекомендацій  щодо  виконання  районною  державною  адміністрацією  своїх
завдань,  погодженого  вирішення  питань,  що  належать  до  її  компетенції,
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утворена колегія Чугуївської районної державної адміністрації. На офіційному
веб-сайті  районної  державної  адміністрації  опублікована  інформація  щодо
плану засідань колегії  Чугуївської районної державної адміністрації  на 2018
рік, склад колегії, положення про неї та рішення колегії.

Протягом  2017  року  відділом  освіти  районної  державної  адміністрації
проводились  закупівлі  через  електронну  систему  закупівель  PROZORRO, за
результатами яких економія коштів склала майже 253 тис. грн.

Навчальні заклади району отримують благодійну допомогу виключно з
власної ініціативи благодійників у межах чинного законодавства України. На
офіційних веб-сайтах та дошках оголошень навчальних закладів розміщується
інформація про використання грошових коштів, отриманих від благодійників з
обов’язковим оформленням відповідної документації.

У  разі  змін  кошторисів  районного  та  державного  бюджетів  відділом
фінансово-господарського  забезпечення  апарату  районної  державної
адміністрації  вносяться  зміни  до  річного  плану  закупівель.  Інформація  про
внесені зміни та річний план закупівель опубліковані на  офіційному веб-сайті
Чугуївської районної державної адміністрації.

Забезпечено  ефективну  діяльність  Центру  надання  адміністративних
послуг при Чугуївській районній державній адміністрації (далі — ЦНАП). 

Послуги,  в  т.ч.  дозвільного  характеру,  надаються  відповідно  до
розпорядження  Кабінету  Міністрів  України  від  16.05.2014  №  523-р  «Деякі
питання  надання  адміністративних  послуг  органів  виконавчої  влади  через
центри надання адміністративних послуг». 

За  2017  рік  адміністраторами  ЦНАПу  надано  4208  адміністративних
послуг.

За  звітний  період  інформації  щодо  проведення  перевірок  додержання
законодавства і ревізій, застосування адміністративних штрафів та фінансових
санкцій  до  працівників  Чугуївської  районної  державної  адміністрації  не
надходило.

 Рішень суду про притягнення до відповідальності державних службовців
районної державної адміністрації не надходило; за вчинення корупційних діянь
чи  інших  правопорушень,  пов’язаних  із  корупцією,  звільнень  державних
службовців із займаних посад на підставі рішень суду не було.

Координувалася  діяльність  виконкомів  місцевих  рад  щодо  дотримання
вимог  чинного  антикорупційного  законодавства,  надавалася  методична  і
практична допомога посадовим особам, які визначені відповідальними за цей
напрям діяльності. 

Протягом  року  до  Харківської  обласної  державної  адміністрації
надавалися інформації та звіти щодо роботи районної державної адміністрації з
питань дотримання вимог чинного антикорупційного законодавства. 

З  метою  інформування  громадськості  з  означеного  питання на
офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  ведеться  рубрика
«Запобігання проявам корупції».
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Ураховуючи  вищезазначене,  у  зв’язку  із  закінченням  терміну  дії

Програми  щодо  реалізації  засад  державної  антикорупційної  політики  в
Чугуївському районі на 2016-2017 роки, пропонуємо зняти її з контролю.

Головний спеціаліст відділу управління
персоналом апарату районної державної
адміністрації,  відповідальна  особа  з
питань  запобігання  та  виявлення
корупції  у  Чугуївській  районній
державній адміністрації Т.В. УШАТЮК


