
Звіт 
про роботу з питань запобігання  корупції в Чугуївській районній

державній адміністрації у ІІІ кварталі 2016 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  14.03.2014  №  96  «Про  затвердження  Переліку  посад  державних
службовців  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,  які  працюють  у
сферах, де існує високий ризик корупції»; 

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  09.12.2015  №  517  «Про  затвердження  Плану  роботи  Чугуївської
районної  державної  адміністрації  з  питань  реалізації  засад  державної
антикорупційної політики на 2016 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.

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 . 

Дотримання вимог антикорупційного законодавства здійснюється і через
проведення роботи щодо ознайомлення державних службовців із  Правилами
етичної  поведінки  державних  службовців,  затвердженими   постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  11.02.2016  №  65, Загальними  правилами
поведінки  державних  службовців,  затвердженими  наказом  Головного
управління державної служби України від 04.08.2010 № 214 (із змінами), які
містять зобов'язання щодо неухильного дотримання працівниками обмежень і
заборон, передбачених антикорупційним законодавством, Попередженнями про
встановлені  Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання
корупції»  обмеження,  пов'язані  з  прийняттям  на  державну  службу  та  її
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.  Довідки  про  ознайомлення  із
зазначеними документами долучені до особових справ працівників.
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Протягом звітного періоду відповідальною особою з питань запобігання

та  виявлення  корупції  у  Чугуївській  районній  державній  адміністрації
проводилась роз’яснювальна робота з державними службовцями категорії  «Б»
щодо  заповнення  декларації  особи,  уповноваженої  на  виконання  функцій
держави або місцевого самоврядування.

Діє  Рада  протидії  злочинності  і  корупції  при  районній  державній
адміністрації. Упродовж ІІІ кварталу проведено одне засідання Ради.

Вісім осіб, звільнених протягом звітного періоду подали декларації про
майно,  доходи,  витрати  і  зобов’язання  фінансового  характеру  за  період,  не
охоплений  раніше  поданими  деклараціями,  як  того  вимагає  антикорупційне
законодавство України.

За  9  місяців  2016  року  на  адресу  районної  державної  адміністрації
надійшло 505 звернень громадян. Із  урахуванням письмових та  колективних
звернень  до  районної  державної  адміністрації  звернулося  1258  громадян.
Поштою надійшло 15 звернень, через органи влади вищого рівня — 143, через
уповноважену особу — 2, на особистому прийомі — 120, особисто — 222, крім
того,  отримано  3  електронних  звернення.  Повторних  звернень  до  районної
державної адміністрації не надходило. 

Із  загальної  кількості  звернень,  що  надійшли  до  районної  державної
адміністрації, 228 звернень вирішено позитивно, на 224 — надані роз’яснення
згідно з чинним законодавством. На цей час в стадії розгляду знаходиться 51
звернення.

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 9 засідань комісії, в тому числі — 3 виїзних. 

Важливим  напрямом  роботи  залишається  проведення  особистого
прийому  громадян  керівництвом  районної  державної  адміністрації.  На  такі
особисті  прийоми  обов’язково  запрошуються  керівники  структурних
підрозділів районної державної адміністрації. За І півріччя 2016 року проведено
87 особистих прийомів (з них виїзних — 38), на яких прийнято, з урахуванням
колективних звернень, 142 громадянина (на виїзних — 56, на місці — 86). Всі
питання, що порушуються мешканцями на особистих прийомах, як в усних, так
і в письмових зверненнях, підлягають розгляду та контролю.

Для  оперативного  реагування  на  питання,  які  турбують  мешканців
району, розпорядженням голови Чугуївської районної державної адміністрації
від 08.06.2016 № 252 «Про організацію проведення телефонної «гарячої лінії» в
районній  державній  адміністрації»  організовано  роботу  телефонної  «гарячої
лінії». Також однією з форм спілкування з громадянами в районній державній
адміністрації є телефонний зв’язок з населенням «Пряма лінія».

На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації
оприлюднюються:  тематика  проведення  телефонного  зв’язку  з  населенням
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«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.

Відповідно  до  Законів  України  «Про  місцеві  державні  адміністрації»,
«Про  доступ  до  публічної  інформації»  та  інших  нормативно-правових  актів
упродовж ІІІ кварталу було продовжено роботу щодо забезпечення прозорості
та  відкритості  діяльності  Чугуївської  районної  державної  адміністрації,
сприяння реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, що була
створена  або  отримана  районною  державною  адміністрацією  в  процесі
виконання наданих чинним законодавством повноважень.

Упродовж ІІІ  кварталу  2016  року  до  районної  державної  адміністрації
надійшло  39  запитів  на  публічну  інформацію.  З  них  отримано  38  —
електронною  поштою,  1  —  на  поштову  адресу  районної  державної
адміністрації. 21 запит надійшов від фізичних осіб, 18 — від юридичних.

Усі 39 запитів було опрацьовано в межах встановлених законодавством
термінів,  33  з  яких  задоволено,  3  — направлено  за  належністю,  по  3  —  у
наданні  інформації  було  відмовлено  у  відповідності  до  положень  чинного
законодавства у сфері доступу 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
№ 504,  формується  база  даних  документів,  що  створені  структурними
підрозділами районної державної адміністрації і містять публічну інформацію.
На  офіційному  веб-сайті  районної  державної  адміністрації  щотижнево
оновлюється реєстр документів, що містять публічну інформацію.  Станом на
30.09.2016 року внесено до системи обліку (реєстру) 10619 документів.

Протягом IІІ кварталу 2016 року 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 та трьох самостійних управліннях утворені конкурсні
комісії.   У ІІІ  кварталі  2016 року було проведено шість засідань конкурсної
комісії районної державної адміністрації у зв'язку з оголошенням конкурсів на
зайняття  вакантних  посад  в  апараті  районної  державної  адміністрації.  За
результатами  засідань  складено  протоколи.  За  рекомендаціями  конкурсної
комісії визначено двох переможців, з яких в одного відбулося просування по
службі.
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Інформація щодо умов проведення конкурсу розміщується на офіційних

веб-сайтах  Національного  агентства  України  з  питань  державної  служби  та
Чугуївської районної державної адміністрації.

Щодо однієї  особи,  кандидата  на зайняття вакантної  посади державної
служби категорії «Б», розпочато перевірку, передбачену Законом України «Про
очищення  влади», та  спеціальну  перевірку  відомостей  щодо  особи,  яка
претендує  на  зайняття  посади,  яка  передбачає  зайняття  відповідального  або
особливо відповідального становища,  або посади з  підвищеним корупційним
ризиком, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

У ІІІ кварталі було призначено 1 особу у порядку переведення з іншого
державного органу.

Звільнено за звітний період 15 осіб: 2 — за власним бажанням, з них  1 —
через догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку, 3 — за
угодою  сторін,  3  —  у  порядку  переведення  до  органу  місцевого
самоврядування,  2  —  у  порядку  переведення  до  іншого  органу  державної
влади, 1 — через незгоду на проходження державної служби у зв’язку із зміною
її  істотних  умов,  1  —  у  зв’язку  зі  вступом  на  денну  форму  навчання  до
Харківського  регіонального  інституту  державного  управління  Національної
академії державного управління при Президентові України,  1 — у зв’язку із
закінченням строку призначення на посаду державної служби, 1 — у зв’язку із
скороченням  чисельності  працівників,  1  —  у  зв’язку  із  закінченням  строку
повноважень відповідно до статті  10 Закону України «Про місцеві  державні
адміністрації.

У  липні  поточного  року  на  засіданні  колегії  районної  державної
адміністрації розглянуто питання  «Про  стан реалізації  державної  політики у
сфері запобігання корупції у Чугуївській районній державній адміністрації», за
результатами  якого  прийнято  розпорядження  голови  районної  державної
адміністрації.

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.
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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


