
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Регіонального відділення 

Фонду державного майна України 

по Харківській, Донецькій  

та Луганській областях  

від 06 серпня 2019  № 00156 

 

 

Заходи  

щодо запобігання та протидії проявам корупції 

в Регіональному відділенні Фонду державного майна України 

 по Харківській, Донецькій та Луганській областях на 2019 рік 

 
№ 

з/п 
Найменування заходу 

Відповідальні за 

виконання 
Термін виконання 

Забезпечення доброчесності, відкритості та прозорості проходження державної служби 

1 Якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, 

об’єктивного оцінювання результатів службової діяльності та виконання службовцями 

покладених на них обов’язків і завдань 

Відділ управління 

персоналом  

Протягом року 

2 Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про 

спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про 

запобігання корупції» 

Відділ управління 

персоналом  

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року 

3 Здійснення комплексу заходів щодо організації проведення перевірки, передбаченої Законом 

України «Про очищення влади», щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних 

із виконанням функцій держави 

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року 

4 Вжиття заходів щодо дотримання державними службовцями регіонального відділення 

загальновизнаних правил професійної етики, вимог антикорупційного законодавства 

Керівники структурних 

підрозділів 

Протягом року 

5 Надання методичної допомоги, роз’яснень вимог чинного законодавства з питань 

проходження державної служби та запобігання і протидії проявам корупції 

Відділ управління 

персоналом  

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року 



Забезпечення фінансового контролю відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції» 

6 Своєчасне подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування 

Працівники 

регіонального 

відділення 

Відповідно до вимог 

законодавства 

7 Надання методичної допомоги в заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування 

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

 

Протягом року 

8 Здійснення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) у 

регіональному відділенні, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», а 

також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання декларацій у визначеному ним порядку. 

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Відповідно до вимог 

Порядку перевірки 

факту подання 

суб’єктами 

декларування 

декларацій відповідно 

до Закону України «Про 

запобігання корупції» та 

повідомлення НАЗК про 

випадки неподання чи 

несвоєчасного їх 

подання  

Виявлення та усунення конфлікту інтересів 

9 Розгляд на оперативних нарадах регіонального відділення питань щодо дотримання вимог 

чинного антикорупційного законодавства, а також реалізації заходів щодо запобігання 

корупційним проявам та реагування на них, стану роботи зі скаргами та повідомленнями 

громадян у цій сфері 

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року 

10 Недопущення можливостей виникнення конфлікту інтересів серед державних службовців, а 

у разі його виникнення - невідкладне повідомлення безпосереднього керівника у письмовій 

формі про наявність конфлікту інтересів 

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Працівники 

регіонального 

відділення 

Протягом року 

11 Письмове повідомлення про близьких осіб, які працюють у регіональному відділенні, з 

подальшою актуалізацією такої інформації відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції», а  у разі виникнення обставин щодо обмеження роботи близьких осіб - негайне 

вжиття заходів щодо їх усунення. 

Працівники 

регіонального 

відділення 

Протягом року 
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12 Аналіз скарг та звернень громадян, повідомлень викривачів (у межах компетенції), в яких 

вбачається порушення працівниками Регіонального відділення Закону України «Про 

запобігання корупції»  

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року 

Взаємодія з правоохоронними та судовими органами 

13 Забезпечення інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення 

антикорупційного законодавства під час виконання державними службовцями своїх 

посадових обов’язків 

 

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Невідкладно у разі 

виявлення 

Підвищення кваліфікації та навчання державних службовців з питань запобігання і протидії проявам корупції 

14 Підвищення кваліфікації та навчання, в т.ч. на короткострокових семінарах, державних 

службовців регіонального відділення з питань запобігання та виявлення корупції   

Відділ управління 

персоналом Сектор з 

питань внутрішньої 

безпеки та запобігання 

корупції 

Протягом року 

Інші практичні заходи спрямовані на запобігання проявам корупції 

15 Ознайомлення новоприйнятих працівників регіонального відділення під особистий підпис з 

обмеженнями, встановленими антикорупційним законодавством: 

- щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності; 

- щодо одержання подарунків; 

- щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів на державній службі. 

Відділ управління 

персоналом   

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року 

16 Систематичне проведення консультаційно-роз’яснювальної роботи з працівниками 

структурних підрозділів щодо попередження, профілактики та недопущення корупційних 

проявів 

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року 

17 Забезпечення оприлюднення інформації за напрямками діяльності регіонального відділення 

шляхом публікацій у ЗМІ, розміщення на власній сторінці офіційного веб-сайту ФДМУ та 

соціальній мережі Facebook, своєчасне оновлення зазначеної інформації  

Керівники структурних 

підрозділів 

Відділ інформаційно-

аналітичної роботи та 

адміністрування 

реєстрів  

Протягом року 

18 Висвітлення на власній сторінці офіційного веб-сайту ФДМУ та соціальній мережі Facebook 

інформації про вакансії, проведення конкурсів, іншої інформації відповідно до вимог 

Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції»  

Відділ управління 

персоналом  

Відділ інформаційно-

аналітичної роботи та 

адміністрування 

реєстрів 

Протягом року 



19 Забезпечення дотримання працівниками регіонального відділення спеціальних обмежень 

щодо проходження державної служби, встановлених Законами України «Про державну 

службу» та «Про запобігання корупції» 

Відділ управління  

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року 

20 Проведення особистого прийому громадян начальником регіонального відділення та його 

заступниками 

Керівництво 

регіонального 

відділення  

Протягом року 

21 Запобігання можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим 

зловживанням під час здійснення процедур закупівель товарів, робіт, послуг за рахунок 

державних коштів. 

Відділ фінансово-

економічної роботи та 

бухгалтерського обліку  

Члени тендерного 

комітету 

Протягом року 

22 Забезпечення додержання законодавства в бюджетній сфері, вжиття заходів щодо 

недопущення будь-яких фінансових порушень. 

Відділ фінансово-

економічної роботи та 

бухгалтерського обліку 

Протягом року 

23 Передача дарунків, одержаних працівниками, як подарунки державі, регіональному 

відділенню   

Працівники 

регіонального 

відділення 

Протягом року 

відповідно до вимог 

законодавства 

24 Організація роботи, спрямованої на формування морально-психологічних установок щодо 

неприпустимості вчинення корупційних діянь  

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року 

25 Організація проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття 

посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища 

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

У разі необхідності 

відповідно до вимог 

законодавства 

26 Виконання вимог доручення Голови Фонду державного майна України                    від 

14.11.2016 № К/96, надання звітів до відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції 

Фонду державного майна України                     

Сектор з питань 

внутрішньої безпеки та 

запобігання корупції 

Протягом року у 

встановлені терміни 

 

 
 


