
Інформація  
про вжиті заходи Регіонального відділення ФДМ 

 в Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі 
 за І півріччя 2017 році. 

 
З метою запобігання проявам корупції в системі державних органів 

приватизації, забезпечення належного дотримання антикорупційного 
законодавства України працівниками Регіонального відділення, уникнення впливу 
корупціогенних факторів при виконанні ними своїх посадових обов’язків 
розроблено план заходів з питань запобігання корупційним проявам на поточний 
рік. На виконання плану заходів  проведена наступна робота: 

- всі працівники Регіонального відділення ознайомлені з рішенням 
Національного агентства з питань запобігання корупції від 11.08.2016 № 3, яким 
затверджені роз’яснення щодо застосування  окремих положень Закону України 
«Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю; 

 - проведена робота щодо отримання на безоплатній основі послуг 
електронного цифрового підпису для суб’єктів декларування, які займають посади, 
віднесені до категорії «Б», «В», та інші прирівняні до них посади, для подання 
декларацій шляхом їх заповнення на веб - сайті Національного агентства з питань 
запобігання корупції України; 

- проведений інструктаж щодо заповнення е-декларації з працівниками 
Регіонального відділення; 

- на виконання рішення Національного агентства з питань запобігання 
корупції від 11.08.2016 № 3 всі працівники Регіонального відділення заповнили та 
надали у встановлений строк е-декларації;  

- здійснюється контроль за дотриманням працівниками Регіонального 
відділення вимог Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 року 
 № 889-VIII;  

- на виконання вимог Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 
року № 889-VIII у Регіональному відділенні створена дисциплінарна комісія; 

- ведеться контроль за перебуванням на робочих місцях працівників 
Регіонального відділення у робочий час за допомогою журналу обліку руху 
працівників; 

- вживаються заходи по недопущенню корумпованості при приватизації та 
оренді державного майна - запровадження конкурентних способів їх продажу на 
аукціоні в електронній формі та здача в оренду державного майна відбувається на 
конкурсних засадах; 

- відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 
діяльності затвердженого Наказом ФДМУ від 31.12.2015 № 2075 Регіональним 
відділенням проводиться конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності. 

Державних службовців, які працюють в безпосередньому підпорядкуванні 
близьких їм осіб, в Регіональному відділенні не має. 




