Інформація про виконання Програми щодо запобігання і протидії корупції в області на
2013-2015 роки у 2014 році Олевською районною державною адміністрацією
№
з/п

Найменування заходу

Що зроблено

1.

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1)

Участь у межах повноважень у реалізації Національної
антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки та На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від
Державної програми щодо запобігання і протидії 09.11.2012 року № 393 «Про схвалення Програми щодо запобігання і протидії
корупції в області на 2013 - 2015 роки» та враховуючи рішення ХІІІ сесії обласної
корупції на 2011 - 2015 роки
ради VІ скликання від 20.12.2012 року № 763 «Про Програму щодо запобігання і
протидії корупції в області на 2013-2015 роки»
прийнято відповідне
розпорядження голови районної державної адміністрації від 26.12.2012 року
№ 383 «Про схвалення Програми щодо запобігання і протидії корупції в районі на
2013-2015 роки», дана програма затверджена рішенням XVII сесії Олевської
районної ради VI скликання від 27 лютого 2013 року № 222 «Про затвердження
Програми щодо запобігання і протидії корупції в районі на 2013-2015 роки»,
детальна інформація щодо реалізації Національної антикорупційної стратегії на
2011 - 2015 роки та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на
2011 - 2015 роки наведена нижче.

2)

Забезпечення
функціонування,
ведення
та
своєчасного оновлення веб - сторінок, інших
електронних ресурсів місцевих органів виконавчої
влади, залучених до надання адміністративних
послуг, що містять інформацію, необхідну для
отримання адміністративних послуг

На офіційному веб-сайті Олевської районної ради та Олевської районної
державної адміністрації створено розділ «Адміністративні послуги», де розміщено
інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.
Крім того, на офіційному веб-сайті Олевської районної ради та Олевської районної державної адміністрації створено розділ «Центр надання адміністративних
послуг», де розміщена необхідна інформація щодо отримання документів
дозвільного характеру.

3)

Запровадження (розробленої на загальнодержавному На даний час в районні не запроваджено систему електронного обігу медичних
рівні) системи електронного документообігу, в тому форм та електронного цифрового підпису через відсутність коштів.
числі електронного обігу медичних форм, та
електронного цифрового підпису

4)

Створення
та
забезпечення
роботи
багатофункціональних центрів (прозорих офісів) для
надання
фізичним
та
юридичним
особам
адміністративних послуг

5)

Запровадження
стандартів
управління
відповідно до ISO 9001 в місцевих
виконавчої влади

2.
1)

3.

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 грудня 2013 року № 271 «Про утворення центру надання адміністративних послуг
Олевської районної державної адміністрації» з 16 червня 2014 року при Олевській
районній державної адміністрації функціонує центр надання адміністративних
послуг Олевської районної державної адміністрації. За 2014 рік центром було надано 1008 адміністративних послуг.

якістю На даний час в райдержадміністрації не запроваджено стандарти управління
органах якістю відповідно до ISO 9001, через відсутність коштів.

Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки
Удосконалення (розробленої на загальнодержавному
рівні) системи ”єдиного вікна”, максимального
комп’ютеризування документообігу

Дозвільний центр Олевської райдержадміністрації став складовою частиною Центру
надання адміністративних послуг Олевської райдержадміністрації.

Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування

1)

Розроблення щорічних внутрішніх планів щодо
запобігання і протидії корупції в органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування

В апараті райдержадміністрації розроблений внутрішній план щодо запобігання і
протидії корупції на 2012-2015 роки, який затверджений головою райдержадміністрації 29.02.2012 року № 144/1, відповідно до інформацій сільських, селищних рад дані
плани розроблені також і в органах місцевого самоврядування.

2)

Розроблення на основі Закону України ”Про правила
етичної поведінки”, наказу Головдержслужби України ”Про
затвердження Загальних правил поведінки державних
службовців” від 04.08.2010 № 214, зареєстрованого в

Доведено до відома працівників Закон України ”Про правила етичної поведінки”,
наказ Головдержслужби України ”Про затвердження Загальних правил поведінки
державних службовців” від 04.08.2010 № 214, зареєстрованого в Мін’юсті від 11.11.2010 за
№ 1089/18384,. Питання впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на

3)

Мін’юсті від 11.11.2010 за № 1089/18384 та впровадження виконання функцій держави або місцевого самоврядування знаходиться в процесі
кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання вивчення.
функцій держави або місцевого самоврядування
Розроблення на основі законів України ”Про засади З метою запровадження в структурних підрозділах райдержадміністрації заходів
запобігання і протидії корупції”, ”Про правила етичної щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважеповедінки”, наказу Головдержслужби України ”Про них на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі
затвердження Загальних правил поведінки державних його виникнення та на виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
службовців” від 04.08.2010 № 214, зареєстрованого в 28.08.2013 № 271 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфліМін’юсті від 11.11.2010 за № 1089/18384 та впровадження кту інтересів у осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулюмеханізмів врегулюванню конфлікту інтересів на вання конфлікту інтересів у разі його виникнення», прийнято розпорядження годержавній службі та в органах місцевого самоврядування лови 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.
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.

4)

Періодичне заслуховування інформації про стан
виконання Закону України ”Про засади запобігання і
протидії корупції”, внутрішніх планів запобігання та
протидії корупції на розширених нарадах і не рідше
одного разу на рік вносити на розгляд колегії районної
державної адміністрації, структурних підрозділів
райдержадміністрацій

5)

Забезпечення суворого дотримання
конкурсного добору кандидатів на

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».

процедури В райдержадміністрації забезпечується дотримання процедури при прийнятті на
заміщення

вакантних посад у місцевих органах виконавчої влади державну службу.
(механізму визначення переможця), розстановки
За 2014 рік щодо кандидатів на заняття вакантних посад в Олевській
кадрів, проходження державної служби та служби в райдержадміністрації
було
проведено
2
спеціальні
перевірки.
органах місцевого самоврядування
Райдержадміністрацією направлялися запити про проведення спеціальної
перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов’язаних із
виконанням функцій держави на посади:
- керівника апарату райдержадміністрації;
- заступника голови райдержадміністрації.
Всі кандидати успішно пройшли спеціальну перевірку та за її результатами один
був призначений на посаду.

4.

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи
до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1)

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації За 2014 рік до райдержадміністрації надійшло два інформаційні запити про
положень Закону України "Про доступ до публічної надання публічної інформації, на які вчасно надано відповіді. Розпорядження
голови райдержадміністрації публікуються на офіційному веб-сайті Олевської
інформації"
районної ради та Олевської районної державної адміністрації.

2)

Продовження формування ефективного механізму
доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань
громадян без статусу юридичної особи до інформації про
діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб

На офіційному веб-сайті Олевської районної ради та Олевської районної
державної адміністрації створено розділ «Доступ до публічної інформації», де
розміщена необхідна інформація про надання публічної інформації та оформлення
запитів.

3)

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями
громадян, засобами масової інформації та органами
державної влади і органами місцевого самоврядування
щодо запобігання і протидії корупції

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.

4)

Удосконалення механізму зворотнього зв'язку з
громадськістю щодо повідомлень про факти
корупційних правопорушень посадовими особами
уповноваженими на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування в населених пунктах району

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.

5)

Забезпечення
доступу
громадськості
для
ознайомлення та обговорення проектів нормативноправових актів, які готуються місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

На офіційному веб-сайті Олевської районної ради та Олевської районної
державної адміністрації висвітлюються проекти розпоряджень голови районної
державної адміністрації, з метою їх громадського обговорення.

6)

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації За 2014 рік до райдержадміністрації надійшло два інформаційні запити про
Закону України „Про доступ до публічної інформації” надання публічної інформації, на які вчасно надано відповіді.
та громадський моніторинг виконання цього Закону
розпорядниками публічної інформації

5.

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів
При проведенні державних закупівель товарів і послуг в бюджетних установах та
органах місцевого самоврядування дотримуються процедури, передбачені
чинним законодавством. Проводиться постійно робота по забезпеченню контролю
за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів.
Посадовими особами райдержадміністрації здійснюється контроль за попередженням
зловживань при використанні бюджетних коштів.

1)

Забезпечення прозорості процедур та процесів
закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

2)

Залучення громадськості до здійснення контролю за В районній газеті «Зорі над Убортю» розміщуються оголошення про намір передачі в
використанням державного майна, державними оренду об’єктів комунальної власності.
закупівлями, орендою та наданням у користування
(у власність) земельних ділянок, прозорістю
генеральних планів розбудови населених пунктів
Олевського району

3)

Виявлення об’єктів нерухомого державного майна, які Періодично проводиться робота по виявленню об’єктів нерухомого державного
тимчасово не використовуються,
та можуть майна, які тимчасово не використовуються, та можуть розглядатися як потенційні

4)

розглядатися як потенційні об’єкти оренди

об’єкти оренди.

Організація проведення вибіркового моніторингу
етапів реалізації Програми розвитку агропромислового
комплексу до 2015 року, пов’язаних з відшкодуванням
вартості товарно-матеріальних цінностей та участі у
фінансових операціях

Відповідно до районної Програми розвитку агропромислового комплексу
Олевського району на 2011-2015 роки» затвердженої рішенням ІІІ сесії Олевської
районної ради VІ скликання від 11.03.2011 року № 12 та на виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 року № 246 «Про затвердження
Порядків використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними
підприємствами до спеціального фонду державного бюджету» на підтримку
розвитку агропромислового комплексу в галузі тваринництва у 2014 році з
державного бюджету надавалася дотація (кредиторська заборгованість за 2013
рік):
- за збереження молодняку великої рогатої худоби в особистих селянських
господарствах на 857500 гривень;
- за придбані 2 установки індивідуального доїння корів 2 фізичним особам
на суму 7600 гривень;
- за продану на забій худобу особистими селянськими господарствами на
загальну суму 15160 гривень.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005
року № 587 «Про затвердження Порядку справляння збору та використання коштів
на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства» (зі змінами) по Програмі
«Державна підтримки розвитку хмелярства, закладення молодих садів,
виноградників та ягідників і нагляд за ними» кредиторська заборгованість
минулих років становить 245700 гривень.
На виконання Порядку надання і використання субвенції з обласного
бюджету місцевим бюджетам на здешевлення вартості цукру для годівлі бджіл,
затвердженого рішенням ІХ сесії VІ скликання Житомирської обласної ради від
22.03.2012 року № 510:
- щодо кількості придбаного цукру для годівлі бджіл нарахована субвенція
з обласного бюджету 16 фізичним особам за утримання 20 і більше бджолосімей в
особистих селянських господарствах в сумі 7004 гривень.
На виконання Програми оздоровлення території Олевського району від
сказу на період 2011-2015 років, затвердженої рішенням ІІІ сесії VІ скликання
Олевської районної ради від 11.03.2011 року № 12 з районного бюджету
виділялися кошти в сумі 6300 гривень на боротьбу зі сказом тварин.

5)

Здійснення контролю за використанням державного Фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх
майна з метою недопущення фактів одержання сприяння іншими особами чи угрупованнями за використання державного майна в
прихованих прибутків державними службовцями або 2014 році не виявлено.
за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

6)

Здійснення контролю за доходами та витратами осіб, До 1 квітня 2014 року усі державні службовці прозвітувались про майно, доходи,
уповноважених на виконання функцій держави або витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік.
місцевого самоврядування, а також членів їх сімей
шляхом перевірки відомостей зазначених посадовими
особами у декларації про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру за минулий рік,
які подаються посадовими особами кадровим службам
за місцем роботи (служби) з даними, які знаходяться в
базі державної податкової служби у Житомирській області

6.

Удосконалення антикорупційної експертизи

1)

Забезпечення прозорої процедури нормоутворення Райдержадміністрацією регулярно розміщаються на офіційному веб-сайті
шляхом розміщення розпорядчих документів на Олевської районної ради та Олевської районної державної адміністрації в розділі
власних офіційних веб-сайтах
«Нормативно-правові акти» розпорядження голови районної державної
адміністрації.

2)

Забезпечення доступності проектів розпорядчих
документів місцевих органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування для громадськості шляхом
розміщення їх на власних офіційних веб-сайтах для
ознайомлення
та
проведення
громадської
антикорупційної експертизи

7.
1)

Райдержадміністрацією забезпечується доступність проектів розпоряджень голови
райдержадміністрації для ознайомлення громадськості та проведення громадської
антикорупційної експертизи, шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті
Олевської районної ради та Олевської районної державної адміністрації в розділах
«Нормативно-правові акти», «Регуляторна діяльність».

Зниження рівня корупції у приватному секторі
Організація поширення знань про антикорупційне
законодавство серед представників громадськості
району із залученням громадських організацій, засобів
масової інформації

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.
2)

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

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.

3)

Проведення соціально - просвітницьких заходів,
системи антикорупційної освіти, тематичних занять
з питань запобігання і протидії корупції у
загальноосвітніх, професійно-технічних закладах

Антикорупційна освіта та виховання в навчальних закладах району здійснюється
шляхом проведення виховних годин, тренінгів, дискусій, інтерв’ювання, дебатів та
в ході уроків правознавства.
Учні вчаться аналізувати різні позиції, обґрунтовувати одні точки зору та
спростовувати інші. Наголошується на відповідальності кожного учня за
соціальний порядок.
Велика увага приділяється превентивному антикорупційному вихованню. На
уроках аналізуються наслідки здійснення злочину та кримінальна відповідальність
за скоєння злочину.
На психологічних тренінгах учнів вчать як протистояти злочину.

4)

Забезпечення рівного доступу сільгосподарських
товаровиробників усіх форм власності, в тому числі
особистих селянських господарств до участі у
галузевих програмах агропромислового комплексу
шляхом максимального відкритого проведення
процедур їх реалізації на всіх етапах

Для забезпечення рівного доступу сільськогосподарських товаровиробників усіх
форм власності, в тому числі особистих селянських господарств до участі у
галузевих програмах агропромислового комплексу в районній газеті «Зорі над
Убортю» друкувалися оголошення з переліком документів та умовами і термінами
надання дотацій та субвенцій з державного, обласного та районного бюджетів по
кожному із напрямків.

8.

Зниження рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній,
у сферах державних закупівель, державної служби тощо
Ужиття заходів щодо усунення корупціогенних Протягом 2014 року вживалися заходи щодо усунення корупціогенних чинників,
чинників, пов'язаних з неналежним фінансуванням у пов'язаних з неналежним фінансуванням у сферах підвищеного корупційного
ризику.
сферах підвищеного корупційного ризику
Проведення більш жорсткого професійного добору Постійно проводиться вивчення кандидатів на заміщення вакантних посад
кадрів на державну службу та службу в органах державних службовців, подаються документи у відповідні служби щодо
місцевого самоврядування шляхом проведення проведення спецперевірки кандидатів, які претендують на зайняття посад,

1)

2)

спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, пов'язаної на виконання функцій держави. Протягом 2014 року райдержпретендують на зайняття посад, пов’язаних із адміністрацією проведено 2 такі перевірки.
виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування
При проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців, а
також стажуванні, атестації, щорічній оцінці, просуванні по службі, формуванні
кадрового резерву та присвоєнні чергових рангів суворо дотримуються вимоги,
встановлені чинним законодавством.

3)

Запровадження дієвої системи професійного добору
кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного
ризику зокрема, медичній, земельній, освітній, сфері
державних закупівель та на державній службі і службі
в органах місцевого самоврядування

4)

Посилення контролю за якістю надання медичної В підрозділах Комунальної установи «Олевська центральна районна лікарня»
допомоги медичними установами та закладами району здійснюється контроль за якістю надання медичної допомоги населенню. Цей
контроль забезпечується згідно наказу головного лікаря Комунальної установи
«Олевська центральна районна лікарня» від 05.04.2012 року № 96 «Про
затвердження системи контролю якості лікувально-діагностичного процесу в
ЦРЛ» згідно якого створено і затверджено: склад комісії по контролю; критерії
якості роботи ЦРЛ; положення про підрозділи контролю якості ЛДП в ЦРЛ. В
своїй роботі керівники підрозділів керуються наказами МОЗУ і Департаменту
охорони здоров’я облдержадміністрації. Відповідно до наказу головного лікаря
Комунального закладу «Олевський районний Центр первинної медико-санітарної
допомоги» від 23.12.2013 року № 45 «Про порядок контролю якості медичної
допомоги» з метою забезпечення підвищення рівня контролю за якістю надання
медичної допомоги в даному закладі створена медична рада.
Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

1)

Сприяння у діяльності засобів масової інформації Розгляд питань щодо запобігання та протидії корупції, здійснюється із
стосовно широкого висвітлення заходів щодо запрошенням представників засобів масової інформації.
запобігання та протидії корупції, що вживаються
місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування

2)

Запровадження розміщення у друкованих засобах В районній газеті «Зорі над Убортю» періодично розміщуються статті з питань
масової інформації, спеціальних інтерв'ю з питань запобігання та протидії корупції: «Про особливості декларування витрат», «Нове
протидії корупції,
соціально реклами з питань антикорупційне законодавство».
запобігання та протидії корупції при обслуговуванні

громадян району в місцевих органах державної влади,
правоохоронних органах, комунальних закладах,
медичних та освітніх установах
3)

Виготовлення та розміщення в місцях де Протягом 2014 року кошти не виділялися.
здійснюється прийом громадян інформаційних
стендів ”Суспільство проти корупції” з розміщенням
на них витягів з антикорупційного законодавства,
інформації про антикорупційні лінії прямого зв’язку,
вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції,
осіб які притягнуті судами до відповідальності та
звільнені з державної служби за скоєння
корупційних правопорушень тощо

4)

Оприлюднення в засобах масової інформації В районній газеті «Зорі над Убортю» були опубліковані статті на тему: «Про
матеріалів про вжиті місцевими органами виконавчої особливості декларування витрат», «Нове антикорупційне законодавство».
влади заходи щодо запобігання і протидії корупції та
про осіб, притягнутих до відповідальності за
вчинення корупційних правопорушень, звітність про
результати проведення заходів щодо запобігання і
протидії корупції в області

5)

Запровадження дистанційного навчання посадових
осіб уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування з питань підвищення
знань у сфері антикорупційного законодавства
шляхом утворення на офіційних веб-сайтах сторінки
”Запобігання проявам корупції” з розміщенням на ній
матеріалів антикорупційного спрямування

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.

