З 01 липня 2011 року набрали чинності нові антикорупційні Закони
України «Про засади запобігання і протидії корупції» та «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні
правопорушення», прийняті Верховною Радою України 07 квітня 2011 року.
Вказаними законами визначено нові засади запобігання і протидії корупції, а
також забезпечено приведення законодавства про кримінальну та адміністративну відповідальності за корупційні правопорушення у відповідність до міжнародно-правових актів.
04.08.2011 року Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
державних підприємств, установ і організацій Житомирської обласної
державної адміністрації та Житомирської обласної ради було проведено в Олевській райдержадміністрації навчання працівників органів виконавчої влади та
посадових осіб органів місцевого самоврядування за програмою тематичного
короткострокового семінару підвищення кваліфікації працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування «Запобігання і протидії
проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування», всі учасники навчання отримали відповідні Посвідчення.
З метою забезпечення виконання постанов Кабінету Міністрів України
від 28.11.2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо
запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» в частині, що стосується
місцевих органів виконавчої влади та від 03.08.1998 року № 1220 «Про стан виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади актів
законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією», та 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», листа обласної державної
адміністрації від 18.01.2012 року № 432/47/2-12 «Про організацію контролю за
виконанням антикорупційних заходів», головою райдержадміністрації були
прийняті відповідні розпорядження від 13.01.2012 року № 9 «Про затвердження
заходів з виконання в районі Державної програми щодо запобігання і протидії
корупції на 2011-2015 роки» та від 23.01.2012 року № 16 «Про організацію
контролю за виконання антикорупційних заходів».
З 1 січня 2012 року набрала чинності стаття 11 Закону України ”Про
засади запобігання і протидії корупції”, якою запроваджено новий превентивний захід по запобіганню корупції, такий як спеціальна перевірка відомостей
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі - спеціальна перевірка).
Спеціальну перевірку запроваджено з метою підвищення якості відбору кандидатів на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування.
На виконання цієї статті Закону з метою чіткого визначення механізму
проведення такої перевірки Президентом України видано Указ від 25 січня
2012 року № 33/2012 (в редакції від 18 травня 2012 № 333/2012), яким
затверджено Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей
щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (далі — Порядок).

Відповідно до Порядку спеціальній перевірці підлягають відомості щодо
осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій
держави або місцевого самоврядування, зазначених у пункті 1 частини першої
статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (крім
кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, для яких така
перевірка визначена виборчим законодавством) (далі – кандидати), у тому числі
відомості, подані особисто.
Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника
(заступника керівника) відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує кандидат, крім випадків, установлених законом.
Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник
органу державної влади чи органу місцевого самоврядування може визначити
відповідальні структурні підрозділи.
Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою кандидата
(форма 1, додатку до Порядку), у п'ятнадцятиденний строк із дати направлення
керівником органу державної влади, органу місцевого самоврядування, який
організовує проведення перевірки, запиту про проведення спеціальної перевірки (далі – запит).
До запиту додаються копії:
1) письмової згоди кандидата на проведення спеціальної перевірки;
2) автобіографії;
3) паспорта;
4) документів про освіту, вчені звання, наукові ступені;
5) декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
6) медичної довідки про стан здоров'я;
7)військового
квитка
(для
військовослужбовців
або
військовозобов'язаних);
8) довідки про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
9) інших документів, у яких містяться відомості, вимога щодо подання
яких установлена законом.
Кадрова служба (інший підрозділ) органу, який надіслав запит, на підставі інформації, готує довідку про результати спеціальної перевірки (форма 3,
додатку до Положення), яка підписується її керівником.
Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів,
поданих кандидатом, або до особової справи, якщо прийнято рішення про його
призначення на посаду.
Кандидат, щодо якого проведена спеціальна перевірка, має право на
ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки. У разі незгоди
кандидата з результатами перевірки він може подати свої зауваження у письмовій формі стосовно її результатів до відповідного органу.
З початку 2012 року до кандидатів на заняття вакантних посад в Олевській райдержадміністрації було проведено
5 спеціальних перевірок.
Райдержадміністрацією направлялися запити про проведення спеціальної пере-

вірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов’язаних із
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування на посади:
- начальника відділу освіти райдержадміністрації;
- заступника начальника відділу освіти райдержадміністрації;
- головного спеціаліста звязків із ЗМІ та громадськістю апарату райдержадміністрації;
- головного спеціаліста відділу регіонального розвитку, містобудування
та архітектури райдержадміністрації.
Спеціальну перевірку здійснюють наступні територіальні органи
центральних органів виконавчої влади, щодо відомостей:
1) про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення, про застосування до кандидата адміністративних
стягнень за корупційні правопорушення - Управління Міністерства внутрішніх
справ України в Житомирській області (вул. Старий бульвар, 5/37 м.
Житомир,);
2) наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні
правопорушення, відомостей про кандидата - Головне управління юстиції в
Житомирській області (Соборний майдан, 1 м. Житомир,);
3) достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи,
витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік - Олевське відділення Лугинської МДПІ в Житомирській області ( вул. Свято-Миколаївська,
2, м. Олевськ, Житомирська область);
4) відомостей про стан здоров'я кандидата - Управління охорони здоров’я
Житомирської обласної державної адміністрації (10014, вул. Мала Бердичівська, 25 м. Житомир);
5) освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації
(майдан С.П. Корольова, 12м. Житомир)
Всі кандидати успішно пройшли спеціальну перевірку та за її результатами були прийняті на посади згідно прийнятих розпоряджень головою райдержадміністрації.

