
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАШИ

РЕГЮНАЛЬНЕ В1ДЦ1ЛЕННЯ ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО 
МАЙНА УКРАШИ ПО КШВСЬКШ, ЧЕРКАСЬКШ 

ТА ЧЕРН1Г1ВСЬК1Й ОБЛАСТЯХ

Н А К А З

Ки1в № So

Про затвердження Плану заход1в 
щодо запоб!гання корупцн 
РеНонального вщдшення Фонду 
державного майна Украши по 
КиУвськШ, Черкаськш 
та Чершг1вськш областях на 2021 рис

3 метою вдосконалення орган1зац1‘1 роботи щодо запобггання корупци у 
Рег1ональному в1дд!ленн1 Фонду державного майна Украши по КиТвськш, 
Черкаськ1Й та Черн1г1всьюй областях, вжиття системних та посл1довних заход1в 
щодо реал1защ1 Закону Украши вщ 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобшання 
корупцн»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План заход1в щодо запоб1гання корупцЙ Репонального 
в1дд!лення Фонду державного майна Укра'ши по Кшвськш, Черкаськ1й та 
Черн1пвськ1й областях на 2021 piK (дал1 - План заход1в), що додаеться.

2. Кер1вникам структурних п1дрозд1л1в Репонального в1ддшення Фонду 
державного майна Укра’ши по Кшвськш, Черкаськш та Чершпвськш областях, 
в межах компетенцп, ознайомити п1дпорядкованих прац1вник1в з Планом 
заход1в шд особистий п1дпис, та забезпечити виконання завдань передбачених 
Планом заход1в.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Вадим КУРИЛОНачальник



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Регюнального вщдшення 
Фонду державного майна Укра’ши 
по Кшвськш, Черкаськш та 
Чершпвськш областях _
« Я Я » O f  2021р. № Д О

ПЛАН
заход!в щодо запобшання корупцй* Регюнального вщдшення ФДМУ по 
КиУвськш, Черкаськш та Чершпвськш областях (дал1 — Регюнальне

вщдшення) на 2021 рж

№
п/п

3 m ic t  практичного заходу Термш
виконання

Шдповщальш за 
виконання

Забезпечення доброчесностц вщкритосп та прозоросп проходження державно*!
служби

1.

Забезпечення яюсного добору i 
розстановки кадр1в на засадах 
неупередженого конкурсного 

вщбору, об’ективного оцшювання 
результате службово! д1яльноси та 

виконання державными службовцями 
Регюнального вщдшення покладених 

на них обов’язюв i завдань.

' '• г V

Протягом
року

Управлшня 
персоналом та 
забезпечення 

д1яльност1

Головний спещалют 
запобшання та 

виявлення корупцй

2,

Попередження oci6, яю претендують 
на зайняття посад державных 
службовщв, про спещальш 
обмеження, визначеш Законами 
УкраТни «Про запобшання корупцй» 
та «Про державну службу».

Протягом
року

Управлшня 
персоналом та 
забезпечення 

д1яльност1

3.

Надання методично! допомоги, 
роз’яснень вимог чинного 

законодавства з питань проходження 
державно!’ служби та запобшання 

проявам корупцй.

Протягом
року

Управлшня 
: персоналом та 

забезпечення 
д1яльност1

Г оловний спещалют 
запобшання та 

виявлення корупцй

4.

Надання суб’ектам звернення до 
Регюнального в1ддшення своечасну, 
достов1рну i у повному обсяз1 
шформацйо, вщповщно до 
законодавства Укра'ши.

Протягом
року

Кер1вники
структурних
тдроздшв



5.
Проведения з пращвниками 
Репонального вщдшення навчань з 
питань запобшання протщщ корупци.

Протягом
року

Головний спещалют 
запобшання та 

виявлення корупци

Кер1вники
структурних
пщроздшв

Забезпечення фшансового контролю

6,

Забезпечення фшансового контролю, 
вщповщно до вимог ст. 45 Закону 
Украши «Про запобшання корупци» 
(подання декларацш oci6, 
уповноважених на виконання 
функцш держави або мюцевого 
самоврядування).

Постшно

Управлшня 
персоналом та 
забезпечення 

д1яльност1 при подач1 
декларацй' на участь у 

конкурс!

Г оловний спещалют 
запобшання та 

виявлення корупци

7.

Звпування Фонду державного майна 
Украши про надання суб’ектами 
декларування Репонального 
в!ддшення декларацш oci6, 
уповноважених на виконання 
функцш держави або мюцевого 
самоврядування.

До 31 березня 
2021 року

Головний спещалют 
запобшання та 

виявлення корупци

8.

Надання роз’яснень щодо 
застосування окремих положень 
Закону Украши „Про запобшання 
корупци” стосовно електронного 
декларування.

Протягом
року

Г оловний спещалют 
запобшання та 

виявлення корупци

Виявлення та врегулювання конфлжту штереав

9.

Вщповщно до компетенщ‘1, вживати 
заходи щодо недопущения 
виникнення конфлшту iHTepeciB 
серед державних службовщв 
Рег1онального в1ддшення. У pa3i його 
виникнення повщомляти кер1вника у 
письмовШ форми

Постшно
Г оловний спещалют 

запобшання та 
виявлення корупци

10.

Забезпечення обов’язкового 
повщомлення державними 
службовцями Репонального 
в1ддшення вщомостей щодо близьких

Протягом
року

Управлшня 
персоналом та 
забезпечення 

д1яльносп



oci6, яи  працюють у регюнальному 
вщдшенш. У раз1 виникнення 
обставин щодо обмеження роботи 
близьких oci6 негайно вживати 
заходи щодо i'x усунення.

u .

Проведения попередження oci6, яю 
претендують на зайняття посад 
державних службовщв про 
встановлеш законодавством 
обмеження, пов’язаш з прийняттям 
на державну службу та проходження 
державно’1 служби.

Протягом
року

Управлшня 
персоналом та 
забезпечення 

д1яльност1

12,

Зд1йснення анал1зу звернень 
громадян, шдприемств, установ та 
оргашзацш, ф1зичних oci6 
пщприемщв щодо можливих прояв!в 
корупци та виникнення конфлжту 
iHTepecie, вжитих заход!в за 
результатами i'x розгляду.

: *.г ;•

Протягом 
року '

Г*

'• Юридичне 
управлшня

Управлшня 
персоналом та 
забезпечення 

. д1яльност1v Г*. •

Головний спещалют 
запобшання та 

виявлення корупци
Взаемод1я з правоохоронними органами

13.

Забезпечення шформування 
правоохоронних оргашв у pa3i 
виявлення випадюв порушення 
антикорупцшного законодавства при 
виконанш державними службовцями 
CBoix посадових обов’язюв.

vV.Vr.V
У pa3i 

наявноеп

Головний спещалют 
\ щ  запобюання та 

виявлення корупщ!

Проведения роз’яснювально» та шформацшно1 роботи щодо запобюання
корупци

14.

Оргашзащя роботи, спрямовано! на 
формування морально-психолопчних 
установок щодо неприпустимосп 
вчинення корупцшних д1янь 
державними службовцями, шляхом 
проведения роз’яснювально'1 роботи з 
пращвниками Репонального 
вщцщення та запровадження 
розгляду на оперативних нарадах у 
структурних пщроздшах 
Репонального вщдшення питань

Протягом 
року !'

"* \ . Ь  к;.

Кер1вники
структурних
шдроздшв

Головний спещалют, V *•>. ■ • -
запобюання та 

виявлення корупщУ



щодо дотримання вимог 
законодавства про державну службу, 
запобшання корупцп. . '* ? *:> 4 ....

15.

Розгляд на нарадах з кер!вниками 
структурных пщроздшв 
Регионального вщдшення питань 
щодо риконання законодавства про 
державну службу, антикорупц1йного 
законодавства.

Протягом
року

Головний спещалют 
запобшання та 

виявлення корупц!!

16.

Забезпечення вщкритост! та 
прозорост! в д1яльност1 
Репонального вщдшення, зокрема, 
висвплення шформаци, пов’язано! з 
приватизащею об’ект1в державно! 
власност1; управл1нням об’ектами 
державно! власностц орендою; 
оц1нкою майна та професшною 
оц1ночною д!яльшстю тощо на 
офщшному «веб-сайт1» 
Репонального вщдшення.

-----------------г^т

Протягом 
року !•

\ -,.М

KepiBHHKH 
структурных 

, lk шдроздЫв

Взаемод1я з спещально уповноваженими суб’ектами у сфер! протидй' корупцп

17.

Забезпечення шформування 
спещально уповноважених суб’скпв 
у сфер! протидп корупцп' у раз! 
виявлення випадк1в порушення 
антикорупцшного законодавства при 
виконанш державними службовцями 
своре посадових обов’язюв.

У pa3i 
наявност1

Кер!вники 
■ >ц, Репонального 

вщдшення

Г оловний спещалют 
запобшання та 

виявлення корупц!!
Д1яльшсть у сфер! управлшня об’ектами державно! власносп

18.% ;4" ;

Контроль з боку кер1вництва, за 
внесениям актуально! шформаци, що 
моститься у базах даних, 
щформацшних системах державних 
оргашв приватизаци

.у

Протягом
року

Кер1вники
структурных
шдроздипв

19.

Забезпечення проведения в 
установленому порядку реестраци 
нерухомого державного майна, яке у 
процеЫ приватизаци не ув1йшло до 
статутних каштал!в господарських 
товариств, але залишилося у них на 
баланс!, що належать до сфери 
управлшня Репонального вщдшення, 
з подалыпим шформуванням ФДМУ.

Протягом
року

Вщщл управлшня 
державным майном 
та корпоративными 

правами

•;,п .....;--------------------------



20.

Ведения реестру договор1в оренди 
державного майна, орендодавцем 
якого е Регюнальне вщдшення i3 
зазначенням умов передач! майна в 
оренду, вартост! тако!" оренди, 
орендар1в майна тощо.

Протягом
року

Управлшня 
орендних вщносин

1ннн заходи

21,

Оргашзащя проведения перев1рки 
вщповщно до Закону Укршни «Про 
очищения влади».

У pa3i
необхщноси 
вщповщно до 

вимог
законодавства

Головний спещалют 
запобюання та 

виявлення корупци

22.

Оргашзащя проведения спещальноУ 
перев1рки стосовно oci6, яю 
претендують на зайняття посад, яю 
передбачають зайняття 
вщповщального або особливо 
вщповщального становища, та посад з 
шдвищеним корупцшним ризиком 
вщповщно.

У раз1
необхщност! 
вщповщно до 

вимог
законодавства

Г оловний спещалют 
запобюання та 

виявлення корупщУ

23.

Ознайомлення новоприйнятих 
пращвниюв Репонального вщдшення 
шд lx особистий пщпис 3 
обмеженнями та вимогами 
антикорупцшного законодавства.

Протягом
року

Управлшня 
персоналом та 
забезпечення 

д1яльносп

24.

Проведения у Репональному 
вщдшенш внутр1шнього аудиту 
структурних шдроздиив за 
напрямками Ух д1яльностг

Згщноз.
планом

Головний спещалют 
BHyTpiuiHboro аудиту

25.
Подання до ФДМУ звггу про 
виконання плану заход1в 
Репонального вщдшення.

До юнця 
грудня 

2021 року

Г оловний спещалют 
запобюання та 

виявлення корупщУ

26,

Облш прийому вщвщувач1в 
репонального вщдшення, та зв!тнють 
в кшщ робочого тижня.

Протягом
року

Кер1вники
структурних
пщроздЫв

Г оловний спещалют 
запобюання та 

виявлення корупцп

V3

Головнин спещалют 
запобщання та виявлення коруш 
РеИонального вщдшення Костянтин РЕШЕТ1ЛОВ


