
ЗВІТ
про роботу з питань запобігання  корупції в Чугуївській районній

державній адміністрації у І кварталі 2017 року

На  виконання  вимог  антикорупційного  законодавства  у  районній
державній адміністрації є чинними 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  29.03.2016  № 122  «Про  визначення  відповідальної  особи  з  питань
запобігання  та  виявлення  корупції  у  Чугуївській  районній  державній
адміністрації та затвердження Положення про неї»;

від  08.12.2016  №  468  «Про  затвердження  Плану  роботи  Чугуївської
районної  державної  адміністрації  з  питань  реалізації  засад  державної
антикорупційної політики на 2017 рік».

Ці  розпорядження  доведено  до  всіх  структурних  підрозділів  районної
державної адміністрації.

Крім того, рішенням VI  сесії Чугуївської районної ради VII  скликання
від  17.03.2016  затверджено  Програму  щодо  реалізації  засад  державної
антикорупційної політики у Чугуївському районі на 2016 — 2017 роки.

У  березні  поточного  року  на  пленарному  засіданні  Чугуївської
районної ради було розглянуто питання «Про хід виконання Програми щодо
реалізації засад державної антикорупційної політики в Чугуївському районі
на  2016-2017  роки,  затвердженої  рішенням  районної  ради  від  17.03.2016
року».

Відповідальна  особа  з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції
включена  до  складу  Ради  по  роботі  з  кадрами  при  районній  державній
адміністрації,  конкурсної  комісії  на  зайняття  вакантних  посад  державної
служби  районної  державної  адміністрації  та  комісії  з  підрахунку  стажу
державної служби працівників районної державної адміністрації . 

У  лютому  2017  року  на  семінарі-нараді  з  сільськими,  селищними
головами та  секретарями  місцевих  рад  та  на  навчанні  працівників  районної
державної  адміністрації  проводились  практичні  заняття  щодо  заповнення
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.

Також у лютому поточного року на  оперативній нараді голови районної
державної  адміністрації  з  заступниками  голови,  керівником  апарату,
керівниками структурних підрозділів  райдержадміністрації,  служб району та
на семінарі-нараді  з сільськими, селищними головами та секретарями місцевих
рад   відповідальною  особою  з  питань  запобігання  та  виявлення  корупції  у
Чугуївській  районній  державній  адміністрації  доведено  інформацію  про
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адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, та відповідальність за
їх скоєння.

У березні  2017  року  з  працівниками районної  державної  адміністрації
проведено тестування на знання антикорупційного законодавства.

Діє  Рада  протидії  злочинності  і  корупції  при  районній  державній
адміністрації. Упродовж І кварталу 2017 року було проведено 1 засідання Ради.

За  І  квартал  2017  року  на  адресу  районної  державної  адміністрації
надійшло 164 звернення громадян (в 2016 – 194). Із урахуванням колективних
звернень  до  районної  державної  адміністрації  звернулось  372  громадянина.
Через органи влади вищого рівня надійшло 63 звернення,  особисто – 50,  на
особистому  прийомі  –  44,  поштою –  3,  крім  того,  отримано  4  електронних
звернення.  За  звітний  період  не  надходило  жодного  повторного  звернення,
зареєстровано 7 дублетних звернень.

Із  загальної  кількості  звернень,  що  надійшли  до  районної  державної
адміністрації,  47  звернень  вирішено  позитивно,  на  65  –  надані  роз’яснення
згідно з чинним законодавством, 1 звернення надіслано за належністю. На цей
час  в  стадії  розгляду  знаходиться  51  звернення.  Більшість  з  них  з  питань
надання матеріальної допомоги.

Відповіді  на  звернення  громадян  надаються  своєчасно,  в  терміни,
визначені чинним законодавством.

На  виконання  пункту  3  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»  при  районній  державній
адміністрації  працює  постійно  діюча  комісія  з  питань  розгляду  звернень
громадян.  За  звітний  період  було  проведено  3  засідання  комісії,  в  тому
числі 1 – виїзне. 

Важливим  напрямом  роботи  залишається  проведення  особистого  та
виїзного  прийому  громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації.
На такі прийоми обов’язково запрошуються керівники структурних підрозділів
районної  державної  адміністрації.  Проведено  32  особистих  прийоми  (з  них
виїзних  –  15),  на  яких  прийнято,  з  урахуванням  колективних  звернень,  49
громадян  (на  виїзних  –  24,  на  місці  –  25).  Всі  питання,  що  порушуються
мешканцями на особистих прийомах, як в усних, так і у письмових зверненнях,
підлягають розгляду та контролю.

Для оперативного реагування на питання, які турбують мешканців району
працює телефонна «гаряча лінія» створена розпорядженням голови Чугуївської
районної державної адміністрації від 08.06.2016 № 252. На телефонну «гарячу
лінію»  надійшло  3  дзвінка  від  мешканців  району.  Усі  дзвінки  були
зареєстровані,  а звернення, що потребували більш детального розгляду, були
поставлені  на  контроль  для  виконання  відповідними  структурними
підрозділами районної державної адміністрації  з  метою вирішення питань та
надання роз’яснень заявникам згідно з чинним законодавством.

Однією  з  форм  спілкування  з  громадянами  в  районній  державній
адміністрації  є  телефонний  зв’язок  з  населенням  «Пряма  лінія».  Тема
спілкування  заздалегідь  доводиться  до  відома  мешканців  району  через
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інформаційну  газету  «Вісник  Чугуївщини».  За  поточний  період  проведено
3 телефонних зв’язки з населенням. На більшість звернень, які надійшли під час
телефонного  зв’язку,  були  надані  роз’яснення  безпосередньо  під  час
спілкування. 

На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації
оприлюднюється  тематика  проведення  телефонного  зв’язку  з  населенням
«Пряма  лінія»,  щоквартально  розміщується  інформація  про  роботу  із
зверненнями громадян, графіки особистих та виїзних прийомів керівництвом
районної державної адміністрації.

Керівництвом  здійснюється  суворий  контроль  щодо  недопущення
формального підходу до розгляду звернень громадян та  порушень строків  їх
розгляду.

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.

Упродовж  І  кварталу  2017  року  до  районної  державної  адміністрації
надійшло  28  запитів  на  публічну  інформацію.  З  них  отримано  22  —
електронною  поштою,  6  —  на  поштову  адресу  районної  державної
адміністрації.

Усі 28 запитів було опрацьовано в межах встановлених законодавством
термінів,  15  з  яких  задоволено,  5  — направлено  за  належністю,  по  8  —  у
наданні  інформації  було  відмовлено  у  відповідності  до  положень  чинного
законодавства у сфері доступу до публічної інформації. Відповіді на 21 запит
було надано з випередженням терміну виконання.

На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  щотижнево
оновлюється реєстр документів, що містять публічну інформацію. Станом на
31.03.2017 року внесено до системи обліку (реєстру) 10741 документ.

Оскарження  рішень,  дій  чи  бездіяльності  районної  державної
адміністрації,  як  розпорядника  публічної  інформації,  з  боку  запитувачів  не
було.

Основною процедурою призначення на посади державних службовців є
конкурсний відбір  із  проведенням іспитів.  З  цією метою в  апараті  районної
державної  адміністрації,  трьох  самостійних  управліннях  та  відділі  освіти
утворені конкурсні комісії.  У І кварталі 2017 року було проведено 29 засідань
конкурсної комісії  районної державної адміністрації у зв'язку з оголошенням
конкурсів на зайняття вакантних посад в районній державній адміністрації. За
результатами  засідань  складено  протоколи.  За  рекомендаціями  конкурсної
комісії визначено 15 переможців.

Інформація щодо умов проведення конкурсу розміщується на офіційних
веб-сайтах  Національного  агентства  України  з  питань  державної  служби  та
Чугуївської районної державної адміністрації.

У  І  кварталі  поточного  року  організовано  перевірку,  передбачену
Законом України «Про очищення влади», щодо 8 осіб. Успішно пройшли цю
перевірку 7 осіб. 
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У звітному періоді на посади державних службовців призначено 13 осіб, з

них: 10 — за рекомендаціями конкурсних комісій, у тому числі відділу освіти
та управління праці та соціального захисту населення, та 1 працівник функції
обслуговування; 3 — у порядку переведення з інших державних органів. У 5
державних службовців відбулося просування по службі.

У лютому звільнився 1 державний службовець у порядку переведення до
іншого органу державної влади.

Відділом з  юридичних  питань  і  оборонної,  мобілізаційної,  режимно-
секретної роботи та взаємодії з правоохоронними органами апарату  районної
державної адміністрації перевіряються проекти розпоряджень голови районної
державної адміністрації та інші нормативно-правові документи, що видаються
у районній державній адміністрації. Відповідальна особа з питань запобігання
та  виявлення  корупції  у  Чугуївській  районній  державній  адміністрації
здійснює  візування  усіх  проектів  розпоряджень  голови  районної  державної
адміністрації нормативно-правового характеру та з кадрових питань.

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.

З метою інформування громадськості про вжиті заходи щодо запобігання,
протидії  та виявлення корупції   на офіційному веб-сайті  районної державної
адміністрації ведеться рубрика «Запобігання проявам корупції».

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


