
ЗВІТ 

щодо вжиття заходів по запобіганню та протидії корупції у 

Регіональному відділенні 

ФДМУ по Хмельницькій області за 2016 рік 
План заходів щодо попередження та профілактики  корупційних діянь у РВ 

ФДМУ по Хмельницькій області на 2017рік затверджено наказом РВ від 

27.12.2016 № 795 Зазначеним планом заходів сформовано напрямки роботи РВ, 

які дали можливість ефективно попереджати прояви корупційних діянь. 

Добір та розстановка кадрів у регіональному відділенні здійснюється за 

процедурою, передбаченою чинним законодавством. 

У 2016 році проведено щорічну оцінку виконання державними службовцями 

посадових обов'язків і завдань. Із 33 державних службовців підлягало 

оцінюванню 14 За результатами проведеної щорічної оцінки виконання 

державними службовцями регіонального відділення посадових обов'язків і 

завдань за 2016 рік 1 державний службовець отримав підсумкову оцінку 

"задовільно" і 13 -"добре". 

У Регіональному відділенні Фонду державного майна України по 

Хмельницькій області на нарадах у начальника відділення та його заступника 

за участю головного спеціаліста з питань внутрішньої безпеки та запобігання 

корупції проводилися бесіди з начальниками структурних підрозділів щодо 

неухильного дотримання вимог антикорупційного законодавства України, 

обговорено наявні в цьому напрямку проблемні питання і корупціогенні 

фактори. 

Відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про запобігання 

корупції", "Про очищення влади" всі державні службовці регіонального 

відділення у встановлений термін подали Декларацію про доходи, зобов’язання 

фінансового характеру та майновий стан державного службовця щодо себе та 

членів своєї сім’ї за 2015 рік. 

Головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання 

корупції надавалася методична допомога, роз'яснення при заповненні 

декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. 

Оригінали декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2015 рік передані завідуючому сектору управління 

персоналом, організаційного - документального, інформаційного забезпечення 

та роботи зі ЗМІ для зберігання в особових справах. 

Копії декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового 

характеру за 2015 рік усіх суб’єктів декларування надіслано для здійснення 

перевірки достовірності зазначених у них відомостей до центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику за місцем 

проживання суб'єктів декларування. 

Щорічні декларації за 2015 рік службові особи регіонального відділення, які 

станом на 15 серпня 2016 року займають згідно зі статтею 50 Закону 

відповідальне та особливо відповідальне становище, своєчасно подали е-



декларацію до 30 жовтня 2016 року на офіційному веб-сайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

 

Один державний службовець, який звільнився у 2015 році по переведенню, 

не надав Декларацію про доходи, зобов’язання фінансового характеру та 

майновий стан державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї 2015 рік. 

Відповідно до пункту першого частини шостої статті 12 Закону України 

«Про засади запобігання і протидії корупції» направлено повідомлення про 

факт несвоєчасності подання декларації про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру до Хмельницької місцевої прокуратури. 

На виконання пункту 2 статті 12 Закону України „ Про засади запобігання і 

протидії корупції” від 07.04.2011 № 3206-VI (із змінами і доповненнями) 

забезпечено оприлюднення на офіційному веб-сайті регіонального відділення 

відомостей, зазначених у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2015 рік начальника регіонального відділення 

Андрушко Н.М. та заступника начальника Кукури О.В. 

У регіональному відділенні проведено п’ять конкурсів на заміщення 

вакантних посад державного службовця. За результатами конкурсів визначені 

переможці, які призначені на посади. Призначені на посаду державні 

службовці, надавали письмові повідомлення про близьких осіб, які працюють в 

регіональному відділенні та були письмово попереджені про спеціальні 

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

запобігання корупції". Повідомлення та попередження долучені до особових 

справ осіб. 

Головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання 

корупції розпочато перевірку відповідно до ЗУ “Про очищення влади” та 

підготовлені повідомлення про початок перевірки, які оприлюднені на 

офіційному веб-сайті регіонального відділення. 

У приміщенні регіонального відділення розміщено інформаційний стенд із 

номерами телефонів "гарячих ліній", адресами "електронних скриньок довіри", 

за якими громадяни можуть повідомити про вчинення корупційних 

правопорушень працівниками регіонального відділення. 

Своєчасно подавались до правоохоронних органів, центрального апарату 

ФДМУ звіти про виконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" 

На виконання вимог Закону України "Про звернення громадян" проведено 

аналіз скарг та звернень громадян, які надходили до Регіонального відділення 

протягом року на предмет порушення державними службовцями 

антикорупційного законодавства. За результатами аналізу порушень не 

виявлено. 

У 2016 році своєчасно надавалась інформації за запитами на публічну 

інформацію. Відповіді на усі запити надано у встановлені законом терміни та в 

повному обсязі. 

У 2016 році головним спеціалістом внутрішнього аудиту проведено два 

планових аудита відповідності. За результатами аудиту керівникам 

структурних підрозділів надані відповідні рекомендації. 



Забезпечено контроль за виконанням умов договорів – продажу, 

проводилась робота з покупцями для запобігання порушень умов договорів та 

їх термінів. 

Працівники регіонального відділення під особистий підпис ознайомлені з 

новим Законом України "Про державну службу", який набрав чинності 

01.05.2015 року. 

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 65 "Про 

затвердження Правил етичної поведінки державних службовців" Затверджено 

нові правила етичної поведінки державних службовців, з якими ознайомлені всі 

державні службовці регіонального відділення під розпис у листі ознайомлення. 

У 2016 році всі працівники РВ по Хмельницькій області ознайомлені під 

особистий підпис з рішенням Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 11 серпня 2016 р. № 3, яким затверджені  Роз’яснення щодо 

застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» 

стосовно заходів фінансового контролю. 

З метою контролю за перебуванням та діяльністю працівників регіонального 

відділення, що виїхали у службові відрядження, за рішенням керівництва, 

головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції у 

телефонному режимі здійснює перевірки наявності працівника у місці 

призначення(підприємство, організація). 

З метою контролю за перебуванням на робочих місцях працівників 

регіонального відділення у робочий час та належним виконанням ними власних 

посадових обов’язків, у регіональному відділення ведеться журнал обліку 

робочого часу працівників регіонального відділення, в якому фіксується 

прізвище, ім’я, по-батькові працівника, назва організації, мета, час вибуття 

працівника з робочого місця та час повернення на робоче місце. 

У звітному періоді головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції було проведено моніторинг оприлюднених у ЗМІ та 

мережі Інтернет відомостей, що стосуються діяльності регіонального 

відділення, в тому числі на предмет причетності працівників відділення до 

протизаконних вчинків. Інформації щодо протиправних позаслужбових 

стосунків працівників, недотримання ними обмежень, передбачених 

антикорупційним законодавством, зловживань та інших незаконних вчинків не 

виявлено. 

На офіційному веб-сайті висвітлюється інформація про діяльність 

регіонального відділення Фонду державного майна України з метою 

забезпечення відкритості та прозорості його діяльності. 

 

 

Головний спеціаліст з питань  

внутрішньої безпеки та запобігання корупції                     Л.В.Буяльська  

                            


