Додаток 1

Виконання заходів антикорупційної програми на період до 2020 року

№

п/п

Найменування заходу Програми

Строк
Результат виконання заходу
виконання
Формування та реалізація антикорупційної політики

1.

Забезпечення ефективної реалізації та застосування нового постійно
антикорупційного законодавства

2.

Проведення семінарів, лекцій, нарад, «круглих столів» на
антикорупційну тематику на уповноважених підрозділів (осіб) з
питань запобігання та виявлення корупції в райдержадміністрації
, міських рад, міст обласного значення, територіальних органів
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади,
установ та організацій спільної власності, територіальних громад,
сіл, селищ району

і

Виконання та додержання вимог антикорупційного
законодавства з метою недопущення вчинення
корупційних правопорушень діяльності державних
службовців районної державної адміністрації та
органів місцевого самоврядування

06.02.2019рокунавчальний
семінар

Навчальна семінар-нарада для секретарів міських,
селищних, сільських рад на тему «Зміни в
законодавстві
щодо
подання
електронних
декларацій про доходи за 2018 рік»

28.02.2019рокунарада

На
нараді
при
керівнику
апарату
райдержадміністрації із начальниками структурних
підрозділів а також працівниками апарату
розглядалося питання щодо змін при поданні
державними
службовцями
апарату
та
структурними підрозділами райдержадміністрації
електронних декларацій про доходи за 2018 рік
Правила логічного та арифметичного контролю
декларацій.

1

11.03.2019рокунарада

20.03.2019 року
нарада

На нараді при голові райдержадміністрації із
структурними
підрозділами,
начальниками
управлінь та відділів РДА розглядалися питання
щодо запобігання та врегулювання конфліктів
інтересів а також інших обмежень та зобов'язань
передбачених Законом України «Про запобігання
корупції».
На
нараді
при
керівнику
апарату
райдержадміністрації із начальниками структурних
підрозділів а також працівниками апарату
розглядалося
питання
щодо
дотримання
державними
службовцями
антикорупційного
законодавства.

30.05.2019 року
нарада

На
нараді
при
керівнику
апарату
райдержадміністрації із начальниками структурних
підрозділів а також працівниками апарату
розглядалося питання щодо особливостей роботи
«Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили
корупційні
або
пов’язані
з
корупцією
правопорушення».

03.06.2019 року
нарада

На
нараді
при
керівнику
апарату
райдержадміністрації із секретарями міських,
селищної та сільських рад питання щодо
особливостей роботи «Єдиного державного
реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані
з корупцією правопорушення»

27.06.2019 року
нарада

На
нараді
при
керівнику
апарату
райдержадміністрації із начальниками структурних
підрозділів а також працівниками апарату
розглядалося питання щодо перевірки фактів
неподання чи несвоєчасного подання щорічної
декларацій
суб’єктами
декларування,

V

г

уповноваженими на виконання функцій держави
або місцевого
самоврядування по
ІваноФранківській області.
;

3.

4.

Розгляд на засіданнях колегій, нарадах, круглих столах питання 06.02.2019р.
про стан ефективності реалізації заходів спрямованих на нарада
запобігання корупційних проявів у основних сферах суспільного
життя
п о с т ій н о
Організація надання структурним підрозділам
облдержадміністрації та їх окремим працівникам,
райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування,
установам та організаціям спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст методичної та консультаційної
допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного
законодавства

-

Підвищився рівень знань осіб уповноважених на
виконання функцій держави та місцевого
самоврядування
Зменшилось
вчинення
корупційних
правопорушень
та
інших
правопорушень
працівниками райдержадміністрацій, посадовими
особами місцевого самоврядування

З а п о б іг а н н я к о р у п ц ії

1.

2.

3.
4.
4.1

Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів,
організаційно- розпорядчих документів, що видаються місцевими
органами
виконавчої
влади
та
органами
місцевого
самоврядування з метою виявлення причин, що призводять чи
можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень
Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття
відповідального або особливо відповідального становища та
посад з підвищеним корупційним ризиком
Забезпечення ефективної реалізації та застосування Закону
України «Про очищення влади

п о с т ій н о

Недопущення корупційних чинників у діяльності
виконавчої влади та місцевого самоврядування

п о с т ій н о

Недопущення зайняття посад особами які
претендують на посади державної служби з
підвищеним корупційним ризиком

п о с т ій н о

Недопущення зайняття посад особами які
претендують на посади державної служби з
підвищеним корупційним ризиком

Забезпечення ефективного фінансового контролю шляхом:
Подано
Організації роботи щодо подання суб'єктами декларування, які
звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану 01.04.2019 р.
з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру в порядку,встановленому сг. 12 Закону
України «Про засади запобігання і протидії корупції», та

і;

до Виявлення факту неподання декларації особою,
уповноважених на виконання функцій держави за
2018
рік,
яка
звільнилася
27.03.2018
року.(Михайлюк Р.М.)

4.2

4.3

4.4

надсилання їх копій до органів Державної фіскальної служби
України для перевірки достовірності зазначених у деклараціях
відомостей
Постійно
Забезпечення подання у встановленому порядку декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, шляхом проведення
інформаційної кампанії щодо порядку подання декларацій
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, відповідно до ст. 45-46 та пункту 2
Розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про
запобігання корупції»
Організація проведення перевірок фактів подання суб’єктами
декларування, які працюють (працювали) в місцевих органах
органах місцевого самоврядування, установах та організаціях
спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст
області декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, та інформування НАЗК
про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких
декларацій відповідно до ст. 49 Закону України «Про запобігання
корупції»
Забезпечення проведення інформаційної кампанії щодо порядку
подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані
суб’єкта декларування, передбачені частиною другою статті 52
Закону України «Про запобігання корупції»

•Декларації уповноваженими на виконання функцій
держави та місцевого самоврядування своєчасно
заповнені та подані

Головним спеціалістом-уповноваженого з питань
запобігання та виявлення корупції апарату
райдержадміністрації проведено перевірку згідно
чинного законодавства.
Проінформовано НАЗКа про випадок неподання
декларації за 2018 рік.

В першому кварталі 2019 року Городенківським
районним судом
Івано-Франківської області
розглядалися
3
справи
про
адміністративні
правопорушення щодо порушень Закону України «Про
запобігання корупції» за
ст. 172-6 ч.2 КУпАП
неповідомлення про суттєві зміни у майновому
стані(продаж рухомого майна,що перевищує поріг у 50
прожиткових мінімумів доходів громадян встановлених
на 01.01.2018р.) та (придбання рухомого майна,що
перевищує поріг у 50 прожиткових мінімумів доходів
громадян встановлених на 01.01.2018р.).Постановою
від 21.03.2019р.- закриті 2 провадження в справах про
адміністративні правопорушення,пов’язані з корупцією,
про притягнення Півторака Р.М.,до адміністративної
відповідальності, передбаченої ч.2 ст. 172-6 КУпАп, у
зв’язку із закінченням на момент розгляду справи
строку накладення адміністративного стягнення,
передбаченого ч.З ст,38 КУпАП.

Справа про адміністративні правопорушення щодо
порушень Закону України «Про запобігання корупції»
за ст. 172-6 ч.І КУпАП несвоєчасне подання без
поважних причин декларації особи, уповноваженої на
виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування за 2017 рік. Справа Струка П.В.постановою від 06.03.2019 р. матеріали справи
повернуто Городенківському відділенню поліції
Коломийського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Івано-Франківській області для
належного оформлення.
В другому кварталі 2019 року Городенківським
районним судом
Івано-Франківської області
розглядається
1 справи про адміністративні
правопорушення щодо порушень Закону України «Про
запобігання корупції» за
ст. 172-6 ч.2 КУпАП
неповідомлення про суттєві зміни у майновому
стані(придбання рухомого майна,що перевищує поріг у
50 прожиткових мінімумів доходів громадян
встановлених на 01.01.2018р.).
Справа про адміністративні правопорушення щодо
порушень Закону України «Про запобігання корупції»
за ст. 172-6 ч.2 КУпАП неповідомлення про суттєві
зміни у майновому стані(придбання рухомого майна,що
перевищує поріг у 50 прожиткових мінімумів доходів
громадян встановлених на 01.01.2018р.). Справа
Данилюк О.І. знаходиться на розглядію

1.

2.

III. Створення доброчесної публічної служби
Створено умови для недопущення конфлікту інтересів в
Створення ефективної системи виявлення, запобігання та Постійно
органах виконавчої влади та органах місцевого
врегулювання конфлікту інтересів та забезпечення ефективного
самоврядування, установах та організаціях району
застосування законодавства щодо його врегулювання у
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, установ, організацій, сіл, селищ, міст
області
Районним відділенням поліції створені умови для
Створення механізму захисту осіб, які надають допомогу в Постійно
повідомлень про порушення вимог закону України
запобіганні і протидії корупції шляхом забезпечення можливості
«Про запобігання корупції» та захист осіб які надають
для внесення повідомлень (в тому числі анонімних, про факти,

/і

1.

1.

2.

1.

допомогу
що можуть свідчити про вчинення корупційних чи інших
пов’язаних з корупцією правопорушень, в тому числі
(працівниками ода, рда) органів місцевого самоврядування
зокрема через спеціальні телефонні лінії офіційні вебсайти,
засоби електронного зв’язку тощо.
IV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель
Зареєстровано 23 Закупівлі проведено згідно чинного законодавства
Організація та проведення роз’ яснювальної роботи щодо
впровадження системи електронних публічних закупівель звітів про
укладені
«Ргс^огго»
договори
V. Запобігання корупції у сфері надання адміністративних послуг
ЦНАП створено в районі 12.07.2013 розпорядженням
Здійснення практичних заходів щодо усунення корупційних
РДА від 12.07.2013 №184
чинників у адміністративних процедурах, зокрема забезпечення
розвитку інтегрованих прозорих офісів - центрів надання
Адміністративних послуг
Інформація висвітлюється на веб сайті районної
Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення Постійно
державної
адміністрації
діючих веб-сторінок, інших електронних ресурсів органів
(інституцій), залучених до надання адміністративних
послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання
адміністративних послуг
VII. Забезпечення участі громадськості в заходах щодо запобігання корупції
Для підвищення довіри громадян до органів виконавчої
Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з Постійно
влади та органів місцевого самоврядування громадяни
проектами актів, що видаються місцевими органами виконавчої
ознайомлюються з проектами актів що видаються
влади та органами місцевого самоврядування, проектами
місцевими органами виконавчої влади та органами
регіональних цільових програм шляхом їх оприлюднення на
місцевого самоврядування, проектами регіональних
офіційних веб-сайтах, організації проведення
цільових програм на офіційних веб -сайтах
V III. З а б е з п е ч е н н я д о с т у п у д о с у с п іл ь н о в а ж л и в о ї ін ф о р м а ц ії

1.

Забезпечення доступу до публічної інформації та її Постійно
оприлюднення розпорядниками інформації відповідно до вимог
Закону України «Про доступ до публічної інформації» Відділ
роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації,
Структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення
Постій н а /2017-2020 рр. Здійснення та забезпечення права
фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян на доступ до
інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних

Забезпечується доступ до інформації що знаходяться у
володінні суб’єктів владних повноважень до
юридичних та фізичних осіб та об’єднань громадян

>(

повноважень, розпорядників публічної інформації, визначених

?

1

2.

4.

ІХ.Формування негативного ставлення до корупції
В засобах масової інформації висвітлюється інформація
Постійне проведення інформаційних кампаній, спрямованих на
спрямована на формування у населення неприйняття
формування у населення несприйняття корупції як способу
корупції як способу розв’язання важливих проблем.
розв’язання проблеми, роз’яснення найбільш важливих
антикорупційних заходів, що здійснюються в державі, положень
законодавства про запобігання та протидію корупції, поширення
інформації про антикорупційне законодавство, практику його
застосування серед громадськості шляхом висвітлення у засобах
масової інформації, на офіційних веб-сайтах (публікації,
телепередачі, радіовиступи, спеціальні регулярні інтерв'ю, пресконференції, рекламні кампанії на радіо, телебаченні, у газетах
тощо)
Продаться навчально- методичні семінари, навчання
Проведення в навчальних закладах та закладах охорони здоров'я
круглі столи з питань дотримання антикорупційного
семінарів, лекцій, дискусій, «круглих СТОЛІВ»
3 питань
законодавства
додержання антикорупційного законодавства для працівників
цих закладів
Продяться навчально - методичні семінари, навчання
Проведення в інших установах та організаціях спільної власності
круглі столи з питань дотримання антикорупційного
територіальних громад сіл, селищ, міст області семінарів, лекцій,
законодавства
дискусій, «круглих СТОЛІВ»
3 питань додержання
антикорупційного законодавства для працівників цих
установ та організацій

Керівник апарату районної
державної адміністрації

Степан Михайлюк
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