
ЗВІТ 

щодо вжиття заходів по запобіганню та протидії корупції у Регіональному відділенні 

ФДМУ по Тернопільській області за 2015 рік  

 

 Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції", з метою організації 

роботи щодо запобігання і протидії корупції у регіональному відділенні наказом від 14 січня 

2015 року № 00020 затверджено Заходи щодо запобігання та протидії корупції в 2015 році, а 

саме План практичних заходів щодо запобігання та протидії корупції в 2015 році, перелік 

посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий ризик прояву 

корупції та перелік процедурних заходів спрямованих на запобігання проявам корупції у 

процесі виконання службових обов’язків державними службовцями. 

             На виконання даних заходів  протягом 2015 року проводилась наступна робота: 

- надавалася методична, консультаційна та роз'яснювальна допомога працівникам 

Регіонального відділення з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; 

- проведено апаратне навчання для працівників Регіонального відділення на тему: "Нове 

антикорупційне законодавство"; 

- з метою запобігання виникнення конфлікту інтересів та сприятливих для вчинення 

корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб 

Регіонального відділення наказом Регіонального відділення від 20.05.2015 №46 "Про 

затвердження документів антикорупційного характеру" затверджено форму повідомлення 

про близьких осіб, які працюють у відділенні та пам'ятку-застереження  запобігання 

виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів для працівників відділення. 

Наказом регіонального відділення від 14.05.2015 року № 00267 "Про заходи щодо 

недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів державними 

службовцями та службовими особами регіонального відділення та їх врегулювання" (із 

змінами) затверджено заходи щодо недопущення виникнення реального, потенційного 

конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, прирівняних до 

них осіб  Регіонального відділення та врегулюванняїх у разі виникнення; 

- при прийнятті на роботу працівник Регіонального відділення був письмово попереджений 

про спеціальні обмеження, встановлені Законами України "Про державну службу" та "Про 

запобігання корупції" та отримано письмові відомості щодо працюючих близьких осіб у 

відділенні; 

- на виконання вимог статті 12. Фінансовий контроль Закону України  "Про засади 

запобігання і протидії корупції" здійснювався контроль за своєчасним поданням 

державними службовцями Регіонального відділення декларацій про майно, доходи, 

витрати та зобов'язання фінансового характеру щодо себе та членів своєї сім'ї, та 

проводилась перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів відповідно до Закону 

України "Про запобігання корупції"; 

- проведено аналіз скарг та звернень громадян, які надходили до Регіонального відділення на 

предмет порушення державними службовцями антикорупційного законодавства, за 

результатами якого порушень не виявлено; 

- забезпечувався контроль за дотриманням працівниками Регіонального відділення 

Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом 

Головдержслужби від 04.08.2010 № 214 (зі змінами); 

- з метою виявлення чинників, що можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень 

уповноважена особа приймала участь в засіданнях комісій з конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності, проведені аукціонів, засіданні конкурсної комісії з продажу пакета 

акцій,  засіданні комісії з питань обрання способу управління державним майном, засіданні 



комісії по списанню державного майна; перевірках стану ефективного використання, 

утримання та збереження державного майна а також у періодичному комплексному з 

оглядом об'єкта оренди контролі за виконанням умов договору оренди; 

- з метою забезпечення прозорості в роботі відділення постійно проводилось розміщення 

інформаційних матеріалів на веб-сайті ФДМУ, на сайтах Тернопільської обласної ради, у 

друкованих ЗМІ та радіо. Всього за 2015 рік Регіональним відділенням розміщено 573 

інформаційних повідомлення щодо його діяльності. Щомісячно проводились прямі 

телефонні лінії; 

- щотижнево проводились наради, на яких колегіально обговорювались проблемні питання 

кожного структурного підрозділу та пропонувались шляхи їх вирішення. 

 

Про вчинення корупційних правопорушень можна повідомити: 

 

 РВ ФДМУ по Тернопільській області 

 46008, м. Тернопіль, вул. Танцорова, 11 

e-mail: speckor@te.spfu.gov.ua   

тел. (0352) 52-15-47 - головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання 

корупції 

 

 

 

 


