
ЗВІТ 
про роботу з питань запобігання  корупції в Чугуївській районній 

державній адміністрації у І кварталі 2020 року 
 

На виконання вимог антикорупційного законодавства у районній 
державній адміністрації є чинними розпорядження голови районної державної 
адміністрації: 

від 06.12.2019 № 310 «Про затвердження Плану роботи Чугуївської 
районної державної адміністрації з питань реалізації засад державної 
антикорупційної політики на 2020 рік»; 

від 24.01.2020 № 23 «Про затвердження Положення про відділ управління 
персоналом та з питань запобігання та виявлення корупції апарату Чугуївської 
районної державної  адміністрації Харківської області». 

Ці розпорядження доведено до всіх структурних підрозділів районної 
державної адміністрації. 

У січні 2020 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. 

Окрім того, у березні 2020 року уповноважена особа з питань запобігання 
та виявлення корупції взяла учать у семінарі-навчанні щодо особливостей 
заповнення е-декларації, який відбувся у Харківській обласній державній 
адміністрації. 

Станом на 01.04.2020 декларацію особи, уповноваженої на виконання 
функції держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік, подали 137 
державних службовців адміністрації (фактично працюючих та звільнених 
упродовж 2019 року). Ці декларації наявні в Єдиному державному реєстрі 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 

На 1 державного службовця, який не своєчасно подав декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, а 
саме декларацію суб’єктів декларування, які припиняють діяльність, пов’язану 
з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, направлено 
відповідне повідомлення до Національного агентства з питань запобігання 
корупції відповідно до вимог чинного законодавства.  

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції              
включена до складу Ради по роботі з кадрами при районній державній 
адміністрації та конкурсної комісії Чугуївської районної державної   
адміністрації на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» в 
апараті Чугуївської районної державної адміністрації та її структурних 
підрозділах (крім юридичних осіб публічного права). 

За І квартал 2020 року на адресу районної державної адміністрації 
надійшло 91 звернення громадян. Із урахуванням колективних звернень до 
районної державної адміністрації звернулось 102 громадянина. Через органи 
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влади вищого рівня надійшло 65 звернень, від інших організацій, установ — 1, 
особисто — 12, на особистому прийомі — 4, поштою — 5. Також надійшло 4 
електронних звернення. За звітний період не надходило жодного повторного 
звернення. 

Із загальної кількості звернень, що надійшли до районної державної 
адміністрації 11 звернень вирішено позитивно, на 67 — надані роз’яснення 
згідно з чинним законодавством,  7 звернень надіслано за належністю. На цей 
час у стадії розгляду знаходиться 6 звернень. 

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

На офіційному вебсайті 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 2020 року до районної державної адміністрації 
надійшло 20 запитів на публічну інформацію, 12 з яких від фізичних осіб,            
8 — від юридичних.  Усі запити отримано електронною поштою. 

Усі запити було опрацьовано в межах встановлених законодавством 
термінів. 

На офіційному вебсайті районної державної адміністрації щотижнево 
оновлюється реєстр документів, що містять публічну інформацію. Станом на 
01.04.2020 внесено до системи обліку (реєстру) 11634 документи. 

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. З цією метою в апараті районної державної адміністрації та  
управлінні соціального захисту населення районної державної адміністрації 
утворені конкурсні комісії. У І кварталі 2020 року було проведено                       
9 засідань конкурсних комісій у зв'язку з оголошенням конкурсів на зайняття 
вакантних посад у структурних підрозділах районної державної адміністрації. 
За результатами засідань складено протоколи. За рекомендаціями конкурсних 
комісій визначено 4 переможців. Один державний службовець за результатами 
конкурсу переведений на вищу посаду. 

Інформація щодо умов проведення конкурсу розміщується на офіційних 
вебсайтах Національного агентства України з питань державної служби та 
Чугуївської районної державної адміністрації. 
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Упродовж І кварталу на посади призначено 11 працівників (з 

урахуванням структурних підрозділів Чугуївської районної державної 
адміністрації із статусом юридичної особи публічного права): 10 – у порядку 
переведення з іншого державного органу, 1 - у порядку призначення на 
нижчу посаду державної служби протягом шести місяців з дня звільнення на 
підставі пункту  1 частини першої статті 87 Закону України «Про державну 
службу» в тому ж державному органі, в якому вже призначалася за 
результатами конкурсу. 

У І кварталі звільнилися 37 осіб: 4 – за угодою сторін, 12 – у порядку 
переведення до іншого державного органу, 5 – у зв’язку з ліквідацією 
державного органу, 12 – у зв’язку із скороченням чисельності державних 
службовців, 1 – у зв’язку із скороченням посади державної служби внаслідок 
зміни структури державного органу, 3 - у порядку переведення до іншої 
організації. 

Головним спеціалістом з юридичних питань апарату районної 
державної адміністрації перевіряються проєкти розпоряджень голови 
районної державної адміністрації, наказів керівника апарату районної 
державної адміністрації та інші нормативно-правові документи, що 
видаються у районній державній адміністрації. Уповноважена особа з 
питань запобігання та виявлення корупції у Чугуївській районній державній 
адміністрації здійснює візування усіх проєктів розпоряджень голови 
районної державної адміністрації нормативно-правового характеру та з 
кадрових питань і наказів керівника апарату районної державної адміністрації 
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 вебсайті районної державної 
адміністрації ведеться рубрика «Запобігання проявам корупції». 

Також на офіційному вебсайті районної державної адміністрації є 
спеціальна кнопка «Повідомлення про корупцію». 
 
 
Головний спеціаліст відділу управління 
персоналом та з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату районної 
державної адміністрації 

 
 

                            
                          Тетяна УШАТЮК 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n904
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