Звіт про вжиття заходів по запобіганню та протидії корупції у Регіональному
відділенні ФДМУ по Тернопільській області у І півріччі 2017 року
Відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" від 14.10.2014 № 1700-VII (із
змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 №265 "Про затвердження
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки", Закону України від 14.10.2014 № 1699-VII
"Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 20142017 роки", Доручення Голови ФДМУ від 14.11.2016 № К/96, з метою належного дотримання
антикорупційного законодавства України працівниками Регіонального відділення ФДМУ по
Тернопільській області, уникнення впливу корупціогенних факторів при виконанні ними своїх
посадових обов'язків, наказом відділення від 28 грудня 2016 року № 00742 було затверджено
План практичних заходів щодо запобігання та протидії корупції у Регіональному відділенні
Фонду державного майна України по Тернопільській області на 2017 рік. Усіх працівників
відділення було ознайомлено із даним наказом під особистий підпис.
З метою виконання вищезазначених заходів у 2017 році проводилась наступна робота:


Добір та розстановка кадрів у регіональному відділенні здійснювалися за процедурами
пердбаченими чинним законодавством. У звітному періоді було оголошено один конкурс на
зайняття вакантної посади державної служби категорії «В». За результатами конкурсного
відбору на роботу було прийнято одну особу на посаду головного спеціаліста відділу з
питань орендних відносин.



З метою забезпечення доброчесності, відкритості та прозорості проходження державної
служби у звітному періоді, особа, яка претендували на посаду головного спеціаліста була
письмово попереджена про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про
державну службу» та «Про запобігання корупції».



У звітному періоді, новоприйнятий державний службовець категорії «В», а саме головний
спеціаліст відділу з питань орендних відносин, надала письмове повідомлення про близьких
осіб уже працюючих державних службовців.



Працівникам регіонального відділення за потребою надавалася методична, консультаційна
та роз'яснювальна допомога з питань проходження державної служби та дотримання вимог
антикорупційного законодавства.



З метою безумовного виконання вимог статті 45 Закону України „Про запобігання корупції”
від 14.10.2014 № 1700-VІI (із змінами) усі працівники Регіонального відділення ФДМУ по
Тернопільській області, в т.ч. керівництво та працівники, що звільнилися у 2016 році
своєчасно подали декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування за 2016 рік в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування на
офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Також 1 особа, яка звільнилася у звітному періоді вчасно подала декларацію особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період, не
охоплений раніше поданими деклараціями (декларація перед звільненням).



Усі працівники відділення під особистий підпис ознайомилися із Методичними
рекомендаціями з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та
прирівняних до них осіб, які були затверджені Національним агентством з питань
запобігання корупції 14.07.2016.



У регіональному відділення забезпечується контроль за дотриманням державними
службовцями вимог законодавства щодо конфлікту інтересів, про державну службу та
запобігання корупції.



Фактів, що можуть свідчити про прийняття працівниками відділення рішень чи участі в їх
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів у звітному періоді
виявлено не було.



У регіональному відділенні забезпечується контроль за дотриманням державними
службовцями відділення правил етичної поведінки, передбачених статтями 37-44 Закону
України «Про запобігання корупції».



На виконання вимог Закону України "Про звернення громадян" головним спеціалістом з
питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції було проведено аналіз скарг та
звернень, що надійшли від громадян до регіонального відділення у І півріччі 2017 року на
предмет порушення працівниками відділення Закону України "Про запобігання корупції". За
результатами проведеного аналізу порушень державними службовцями антикорупційного
законодавства не виявлено. Відповіді на усі звернення було надано у встановлені законом
терміни та в повному обсязі.



Питання щодо дотримання вимог законодавства про державну службу, запобігання та
протидії корупції, а також реалізація заходів щодо запобігання корупційним проявам та стан
роботи зі скаргами у цій сфері розглядалися на щотижневих апаратних нарадах відділення.



У звітному періоді головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання
корупції було проведено апаратне навчання для працівників регіонального відділення на
тему: "Правила заповнення електронної форми декларації осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування".



З метою підвищення ефективності роботи та підвищення кваліфікації з питань запобігання
та протидії корупції у І півріччі 2017 року працівники відділення двічі приймали участь у
постійно діючих семінарах юрисконсультів, спеціалістів підприємств, установ, організацій
Тернопільської області, що проводились Головним територіальним управлінням юстиції у
Тернопільській області. На семінарах розглядалися питання "Умови оплати праці у 2017
році " та "Друга хвиля е-декларування".
Крім цього, державні службовці відділення приймали участь у семінарі - навчанні, яке
проводилось у Тернопільській обласній державній адміністрації щодо здійснення
електронних державних закупівель в системі "ProZorro" з урахуванням вимог Закону
України від 25.12.2015 № 922-VII "Про публічні закупівлі".
 У І півріччі 2017 року, з метою виявлення чинників, що можуть сприяти вчиненню
корупційних правопорушень, головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та
запобігання корупції приймав участь у засіданнях конкурсних комісій:
- з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;
- з підготовки та проведення конкурсу на право оренди державного майна;
- з продажу пакету акцій ПАТ "Тернопільський радіозавод "Оріон";
- з питань повернення у державну власність об'єкта приватизації у разі розірвання або
визнання недійсним договору купівлі-продажу такого об'єкта;
- для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії Б і В;
- у співбесіді з кандидатом на посаду головного спеціаліста відділу з питань орендних
відносин.
Також у звітному періоді головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та
запобігання корупції приймав участь у перевірках стану ефективного використання,
утримання та збереження державного майна, яке в процесі приватизації не увійшло до
статутних капіталів товариств, але перебуває на їхніх балансах, у періодичних комплексних
з оглядом об'єктів оренди контролях за виконанням умов договорів оренди.



У звітному періоді головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання
корупції було проведено моніторинг оприлюдненої у ЗМІ та мережі Інтернет інформації, що
стосується діяльності регіонального відділення, в тому числі на предмет причетності
працівників відділення до протизаконних вчинків. Відомостей щодо протиправних
позаслужбових стосунків працівників, недотримання ними обмежень, передбачених
антикорупційним законодавством, зловживань та інших незаконних вчинків не виявлено.



З метою забезпечення відкритості та прозорості в роботі відділення постійно проводилось
розміщення інформаційних матеріалів на веб-сайті ФДМУ, на сайтах Тернопільської
обласної ради, у друкованих ЗМІ, зокрема оголошення про проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад в регіональному відділенні, про об’єкти, які пропонуються до
продажу та для передачі в оренду, про відбір суб'єктів оціночної діяльності тощо.



З метою усунення корупційних ризиків в діяльності державних службовців регіонального
відділення та усунення умов, що спонукають громадян вдаватися до корупційних дій, у
відділенні встановлено зручні для відвідувачів графіки роботи та прийому громадян
керівництвом, а також забезпечено належні побутові умови для відвідувачів. Для
потенційних орендарів в приміщенні відділення розташовано інформаційний стенд, на
якому розміщено взірці заяв на оренду державного майна, перелік документів, які
подаються орендарем орендодавцеві, інформація, необхідна для проведення незалежної
оцінки тощо.



З метою запровадження механізмів для внесення повідомлень про корупцію, в 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, а також
правила поведінки для громадян у випадку, коли у них вимагають хабар. Крім цього,
розміщено пам'ятку - застереження запобігання виникнення реального чи потенційного
конфлікту інтересів для державних службовців та службових осіб регіонального відділення.



З метою посилення заходів щодо контролю за перебуванням на робочих місцях працівників
регіонального відділення у робочий час та належним виконанням ними посадових
обов’язків, у відділенні запроваджено ведення журналу обліку місцезнаходження
працівників. Крім цього, працівники відділення доповідають керівництву відділення про
залишення ними свого робочого місця в робочий час та у випадку необхідності зобов'язані
надавати письмові пояснення.



З метою посилення заходів щодо контролю за перебуванням та діяльністю працівників
регіонального відділення, що виїхали у службові відрядження, за рішенням керівництва у
відрядження також направляється головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та
запобігання корупції.



Протягом звітного періоду щотижнево проводяться апаратні наради, на яких колегіально
обговорюються проблемні питання кожного структурного підрозділу та пропонуються
шляхи їх вирішення. Щомісячно проводяться прямі телефонні лінії.

 У звітному періоді працівники регіонального відділення не відсторонювались від виконання
службових обов'язків, не притягувались до відповідальності за порушення
антикорупційного законодавства та не звільнялись з роботи на підставі рішення суду.


Питання дотримання вимог антикорупційного законодавства кожним працівником
відділення перебуває на особистому контролі начальника регіонального відділення.

Головний спеціаліст з питань
внутрішньої безпеки та запобігання корупції

А. П. Ригун

