Інформація про виконання Плану заходів з виконання в області Державної
програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки у 2014 році
Олевською районною державною адміністрацією
№
з/п
1

1.

3.

4.

5.

Найменування заходу

Виконання

2

3

Участь в межах
повноважень в
реалізації
Національної
антикорупційної
стратегії на 20112015 роки та
Державної
програми щодо
запобігання і
протидії корупції
на 2011-2015 роки.
Затвердження
систем
електронного
документообігу, в
тому числі
електронного обігу
медичних форм, та
електронного
цифрового підпису.
Створення
багатофункціональ
них центрів для
надання фізичним і
юридичним особам
адміністративних
послуг.

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
21.12.2011 року № 468 «Про затвердження Плану заходів з
виконання в області Державної програми щодо запобігання і
протидії корупції на 2011-2015 роки» прийнято відповідне
розпорядження голови Олевської райдержадміністрації від
13.01.2012 року № 9 «Про затвердження Плану заходів з
виконання в районі Державної програми щодо запобігання і
протидії корупції на 2011-2015 роки», детальна інформація щодо
реалізації Державної програми щодо запобігання і протидії
корупції на 2011-2015 роки наведена нижче.

Забезпечення
функціонування,
ведення та
своєчасного
оновлення вебсторінок, інших
електронних
ресурсів органів
(інституцій),
залучених до
надання
адміністративних
послуг, що містять
інформацію,
необхідну для
отримання
адміністративних

Створений та функціонує офіційний веб-сайт Олевської районної
ради та Олевської районної державної адміністрації (http://olevskvlada.gov.ua ), який систематично та своєчасно висвітлює основні
події та заходи суспільно-політичного життя району та міста, а

За відсутності фінансування система електронного
документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм,
та електронного цифрового підпису не запроваджувалась.

Відповідно до розпорядження голови районної державної
адміністрації від 18 грудня 2013 року № 271 «Про утворення
центру надання адміністративних послуг Олевської районної
державної адміністрації» з 26 червня 2014 року при Олевській районній державної адміністрації функціонує центр надання
адміністративних послуг Олевської районної державної
адміністрації.

також поширюється інформація правового характеру. У розділі
«Центр надання адміністративних послуг» розміщено інформацію,
необхідну для отримання адміністративних послуг.

6.

7.

8.

9.

послуг.
Забезпечення
розроблення
внутрішніх планів
щодо запобігання і
протидії корупції в
органах державної
виконавчої влади та
органах місцевого
самоврядування.
Впровадження
кодексів поведінки
осіб,
уповноважених на
виконання функцій
держави або
місцевого
самоврядування.
Проведення аналізу
практичної
реалізації положень
Закону України
«Про доступ до
публічної
інформації».
Запровадження
дієвого механізму
зворотного зв’язку
з громадськістю
щодо повідомлень
про факти
корупційних
правопорушень в
регіонах.

12. Забезпечення
доступу
громадськості для
ознайомлення до
проектів
нормативноправових актів.
13. Висвітлення у
засобах масової
інформації
антикорупційних
заходів, що
вживаються
органами
виконавчої влади,
іншими органами
державної влади з
метою формування
негативного

Головою райдержадміністрації 29.02.2012 року № 144/1
затверджено Внутрішній план щодо запобігання і протидії
корупції в апараті райдержадміністрації на 2012-2015 роки.

Доведено до відома працівників керівні норми поведінки осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, під час виконання
ними службових повноважень та порядок притягнення їх до
відповідальності за порушення таких норм, згідно Закону України
«Про правила етичної поведінки». Дане питання знаходиться в
стадії вивчення.
За 2014 рік до райдержадміністрації надійшло два інформаційних
запитів про надання публічної інформації, на які вчасно надано
відповіді.

З метою створення необхідних умов для реалізації конституційних
прав громадян на звернення та всебічне вивчення громадської
думки, запровадження дієвого механізму зворотного зв’язку з
громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних
правопорушень, в райдержадміністрації функціонує гаряча
телефонна лінія.
На офіційному веб-сайті Олевської районної ради та Олевської
районної державної адміністрації в розділі «Запобігання проявам
корупції» розміщені інформаційні матеріали з даного питання.
На офіційному веб-сайті Олевської районної ради та Олевської
районної державної адміністрації (http://olevsk-vlada.gov.ua) в
розділі «Нормативно-правові акти» періодично розміщуються
розпорядження голови райдержадміністрації. Крім того, у розділі
«Регуляторна діяльність» розміщуються проекти регуляторних
актів.
В районній газеті «Зорі над Убортю» були опубліковані статті на
тему: «Про особливості декларування витрат», «Нове
антикорупційне законодавство».

ставлення громадян
до проявів
координації і
залучення
громадськості до
участі в
антикорупційній
діяльності.
14. Організація
поширення знань
про
антикорупційне
законодавство
серед
представників
громадськості із
залученням
громадських
(неурядових)
організацій.
15. Здійснення
комплексу заходів,
спрямованих на
підвищення рівня
знань різних верств
населення з питань
розвитку інститутів
громадянського
суспільства та їх
ролі у формуванні
негативного
ставлення до
проявів корупції,
протидії чинникам,
що її зумовлюють,
про особисту
участь громадян у
запобіганні та
викритті фактів
корупційних діянь.
16. Забезпечення
дотримання у
повному обсязі
виконання планівграфіків
підвищення
кваліфікації з
питань запобігання
та протидії корупції
в інституті
підвищення
кваліфікації кадрів
НАДУ при
Президентові
України,

На офіційному веб-сайті Олевської районної ради та Олевської
районної державної адміністрації (http://olevsk-vlada.gov.ua) в
розділі «Запобігання проявам корупції» періодично розміщуються
матеріали правового характеру, у тому числі на антикорупційну
тематику.

В районній газеті «Зорі над Убортю» були опубліковані статті на
тему: «Про особливості декларування витрат», «Нове антикорупційне законодавство». На офіційному веб-сайті Олевської
районної ради та Олевської районної державної адміністрації
(http://olevsk-vlada.gov.ua) в розділі «Запобігання проявам
корупції» періодично розміщуються матеріали правового характеру, у тому числі на антикорупційну тематику.

Відповідно до плану-графіку навчання у Центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, державних підприємств,
установ і організацій Житомирської обласної адміністрації та
Житомирської обласної ради на 2014 рік, затвердженого головою
обласної державної адміністрації та головою обласної ради, 20
працівників райдержадміністрації пройшли перепідготовку та
підвищення кваліфікації. 12 державних службовців приймали
участь у першому турі конкурсу «Кращий державний
службовець».
В квітні 2014 року 37 державних службовців та посадових осіб
Олевського району пройшли перепідготовку з підвищення
кваліфікації за програмою тематично короткострокового семінару
«Запобігання та протидії проявам корупції на державній службі та
службі в органах місцевого самоврядування».

Навчальнонауковому
інституті
управління НАВС
України, Центрі
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ і
організацій.
17. Забезпечення
вчасного
інформування
юридичного
сектору апарату
райдержадміністра
ції щодо стану
дотримання вимог
антикорупційного
законодавства та
законодавства
України про
державну службу.
18. Своєчасне подання
інформації
Національному
агентству з питань
державної служби
про осіб,
уповноважених на
виконання функцій
держави або
місцевого
самоврядування,
які звільнені з
посад у зв’язку з
притягненням до
відповідальності за
корупційне
правопорушення за
встановленою
формою.
19. Ведення обліку
осіб, які притягнені
судами до
відповідальності за
корупційні
правопорушення, з
метою проведення

До 18 січня структурні підрозділи райдержадміністрації,
виконкоми сільських, селищних, міської рад інформують
юридичний сектор апарату райдержадміністрації щодо стану
дотримання вимог антикорупційного законодавства та
законодавства України про державну службу для подальшого
інформування обласної державної адміністрації.

Протягом 2014 року осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, які звільнені з посад у зв’язку з притягненням до
відповідальності за корупційне правопорушення, не було.

За період 2014 року інформацій щодо притягнення судами до
відповідальності осіб за корупційні правопорушення не
надходило.

20.

21.

22.

23.

аналізу причин та
умов, що
призводять до їх
вчинення.
Розгляд на
засіданнях колегії
та тематичних
нарадах стану
справ з питань
запобігання і
протидії корупції,
здійснення заходів
з цих питань,
реагування на них.
Забезпечення
реагування по
кожному факту
вчинення особами
уповноваженими на
виконання функцій
держави або
місцевого
самоврядування
корупційних
правопорушень з
прийняттям рішень
згідно з чинним
законодавством.
Всебічне вивчення
кандидатів на
заміщення
вакантних посад
державних
службовців,
проведення
ретельної
спеціальної
перевірки щодо
осіб, які
претендують на
зайняття посад,
пов’язаних з
виконанням
функцій держави
або місцевого
самоврядування.
Суворе дотримання
встановлених
чинним
законодавством
вимог при
проведенні
конкурсів на
заміщення
вакантних посад

У квітні 2014 року 37 державних службовців та посадових осіб
Олевського району пройшли перепідготовку з підвищення кваліфікації за програмою тематично короткострокового семінару
«Запобігання та протидії проявам корупції на державній службі
та службі в органах місцевого самоврядування».

За 2014 рік не виявлено фактів вчинення особами,
уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування корупційних правопорушень.

За період 2014 року проведено дві спеціальних перевірки щодо
осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних
службовців. За результатами спеціальної перевірки один
претендент призначений на посаду.

За період 2014 року конкурсною комісією Олевської райдержадміністрації, створеною розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.11.2011 року № 295 «Про порядок проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців в
Олевській райдержадміністрації» було проведено 1 конкурс на
заміщення вакантної посади державного службовця. Прийняття
розпорядження голови райдержадміністрації «Про проведення
конкурсу на заміщення вакантної посади», публікація в ЗМІ
оголошення із зазначенням вимог до кандидатів, проведення

державних
службовців,
стажування,
атестації,
просуванні по
службі, формуванні
кадрового резерву,
присвоєнні
чергових рангів.
24. Вжиття дієвих
заходів щодо
своєчасної подачі
державними
службовцями
відомостей про
майно, доходи,
витрати і
зобов’язання
фінансового
характеру щодо
себе і членів сім’ї,
передбачених
статтею 12 Закону
України «Про
засади запобігання
і протидії
корупції».
25. Забезпечення
взаємодії з
спеціально
уповноваженими
суб’єктами, які в
межах своєї
компетенції
безпосередньо
здійснюють заходи
щодо виявлення,
припинення та
розслідування
корупційних
правопорушень.
26. Вживати заходи
щодо виявлення
конфлікту інтересів
та сприяти його
усуненню, а також
виявляти
сприятливі для
вчинення
корупційних
правопорушень
ризики в діяльності
апарату та
структурних
підрозділів

письмового іспиту, співбесіди з конкурсантами, оголошення
результатів конкурсу, проведення спеціальних перевірок,
проводиться відповідно до норм чинного законодавства.

Всі державні службовці Олевської райдержадміністрації,
включаючи працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку із
вагітністю та пологами та у відпустці по догляду за дитиною до
досягнення нею трирічного віку, своєчасно подали відомості про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
щодо себе і членів сім`ї .

Проводиться взаємодія з спеціально уповноваженими суб’єктами,
які в межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи
щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних
правопорушень.

З метою запровадження в структурних підрозділах райдержадміністрації заходів щодо мінімізації можливості виникнення
конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від 28.08.2013 № 271 «Про заходи щодо мінімізації можливості
виникнення конфлікту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі
його виникнення», прийнято розпорядження голови районної
державної адміністрації від 27 листопада 2013 року № 255 «Про
заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту
інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави,
та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення», яке
доведено до відома виконавців.

райдержадміністра
ції, вносити
керівництву
райдержадміністра
ції пропозиції щодо
їх усунення.

Відповідно до інформацій керівників структурних підрозділів
райдержадміністрації, наказами визначені працівники, на яких
покладені обов’язки по вжиттю заходів щодо мінімізації
виникнення конфлікту інтересів.
Райдержадміністрацією постійно вживаються заходи щодо
мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб
уповноважених на виконання функцій держави та врегулювання
конфлікту інтересів у разі його виявлення. За 2014 рік в
райдержадміністрації
відсутні
письмові
повідомлення,
працівників райдержадміністрації про обставини, що можуть
призвести до виникнення конфлікту інтересів.

