Звіт
про стан виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії
корупції у регіональному відділенні ФДМУ по Закарпатській області
за 2018 рік
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 2014-2017 роки", Доручення Голови ФДМУ від 14.11.2016 № К/96, з метою
належного дотримання антикорупційного законодавства України, в регіональному відділенні
розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік.
З метою ефективної протидії проявам корупції у регіональному відділенні проводилась
наступна робота:
За 2018 рік проведено 3 конкурси на зайняття вакантних посад державної служби
категорії «Б» і «В». На кожний конкурс на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «Б» було подано заяву про участь у конкурсі лише однією особою. На конкурс на
зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» було подано 2 заяви про участь у
конкурсі. За результатами конкурсів відбулося просування по службі 2 державних службовців
на посади державної служби категорії «Б» та призначено 1 державного службовця на посаду
державної служби категорії «В» регіонального відділення.
Спеціальна перевірка щодо посад державної служби категорії «Б» не проводилась
відповідно до підпункту 3 п. 2 Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171 (із змінами). Спеціальна
перевірка щодо посад державної служби категорії «В» не проводилась, так як дана посада не
відноситься до категорії посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком.
У 2018 році 1 особою, яка претендує на зайняття посади, подано власноручно написану
заяву про те, що до неї не застосовуються заборони, про згоду на проходження перевірки та
оприлюднення відомостей щодо неї.
Головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції
регіонального відділення було надіслано відповідні запити до органів перевірки з
відповідними додатками та повідомлено Мін’юст про початок перевірки.
З метою забезпечення доброчесності, відкритості та прозорості проходження державної
служби, особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, письмово
попереджені про спеціальні обмеження, що встановлені Законами України «Про державну
службу» та «Про запобігання корупції».
Працівникам регіонального відділення систематично надається методична допомога та
проводиться роз'яснення з питань проходження державної служби та запобігання і протидії
проявам корупції.
На сайті регіонального відділення у вкладці «діяльність» є рубрики за напрямками
діяльності, у кожній рубриці є підрубрика «нормативна база» у якій зазначені нормативні
акти які регулюють той чи інший напрямок діяльності.
З метою забезпечення відкритості та прозорості в роботі відділення постійно проводилось
розміщення інформаційних матеріалів на веб-сайті ФДМУ, 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. Систематично проводиться аналіз щодо недопущення
порушення термінів розгляду заяв на включення об’єктів до переліку об’єктів, що підлягають
приватизації.

Головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції
регіонального відділення було роз’яснено порядок подання та оприлюднення декларацій осіб
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та
відповідальність за порушення вимог фінансового контролю. Ознайомлено працівників РВ з
роз’ясненнями Національного агентства з питань запобігання корупції щодо заповнення едекларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
за 2017 рік.
Доведено до відому працівників РВ (під особистий підпис) з пам’яткою декларанта,
інформацією про початок роботи у НАЗК оперативного штабу для допомоги суб’єктам
декларування та з рекомендаціями при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій.
Ознайомлено працівників регіонального відділення ФДМУ по Закарпатській області з
доповненнями від 02.02.2018 до Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання
корупції щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»
стосовно заходів фінансового контролю, а саме щодо заповнення Повідомлення про суттєві
зміни в майновому стані.
У звітному періоді головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання
корупції регіонального відділення було встановлено факт несвоєчасного подання Декларації
однією особою, яка перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного
віку. Про факт несвоєчасного подання Декларації було повідомлено Національне агентство з
питань запобігання корупції та прокуратуру Закарпатської області.
На виконання Доручення ФДМУ № К/96 від 14.11.2016 в кожному структурному
підрозділі регіонального відділення запроваджено введення журналів прийому, зустрічей
громадян, юридичних осіб, в яких відображаються: контактні дані, дата, час та місце
проведених зустрічей, перелік питань, які піднімались під час зустрічей.
Здійснюється контроль щодо належного виконання посадових обов’язків працівників
регіонального відділення, перебування на робочих місцях у робочий час в т.ч. у разі
перебування у відрядженнях.
Кожного останнього дня робочого тижня головний спеціаліст з питань внутрішньої
безпеки та запобігання корупції опрацьовує отриману від структурних підрозділів інформацію
про контакти та проведені зустрічі керівництвом та працівниками регіонального відділення за
тиждень із зазначенням дати, часу та місця проведених зустрічей, П.І.Б. осіб, з якими був
здійснений контакт, їх контактні дані, назву та реквізити юридичних або фізичних осіб,
інтереси яких вони представляли, переліку питань, які піднімались у розмовах, та їх короткий
зміст й надає звіт до відділу внутрішньої безпеки та запобігання корупції ФДМУ.
Працівників регіонального відділення ознайомлено з Пам’яткою щодо шляхів
врегулювання конфлікту інтересів.
У регіональному відділенні 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 ФДМУ по Закарпатській області розроблено та затверджено
наказом РВ ФДМУ від 27.09.2018 № 00437 Порядок організації роботи із повідомленнями про
корупцію, внесеними викривачами.
Головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції проведено
семінари з працівниками регіонального відділення стосовно вимог та спеціальних обмежень
антикорупційного законодавства та відповідальності за вчинення корупційних чи пов’язаних
з корупцією правопорушень. При цьому, працівники регіонального відділення під особистий
підпис ознайомлені з попередженням про спеціальні обмеження антикорупційного
законодавства, про відповідальності за вчинення корупційних чи пов’язаних з корупцією
правопорушень.
Головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції відділення
розроблено журнал проведення інструктажів щодо недопущення корупційного
правопорушення, нерозголошення інформації, яка може стати відомою у ході проведення

перевірок, аудиторського дослідження та недопущення конфлікту інтересів.
Забезпечується подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо
працюючих близьких осіб в регіональному відділенні, у разі виникнення обставин, що
порушують вимоги ст. 27 Закону України «Про запобігання корупції», відповідні особи,
близькі їм особи вживатимуть заходи щодо усунення таких обставин. Випадки виникнення
таких обставин в регіональному відділенні відсутні.
У 2018 році, з метою виявлення чинників, що можуть сприяти вчиненню корупційних
правопорушень, головний спеціаліст з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції
взяв участь у засіданнях комісій:
- з конкурсного відбору суб'єктів оціночної діяльності;
- з підготовки та проведення конкурсу на право оренди державного майна;
- для проведення конкурсу на зайняття посад державної служби категорії Б і В;
- у співбесідах з кандидатами на посади;
- з питань пов’язаних з майном, яке не увійшло до статутних капіталів господарських товариств
у процесі приватизації, тощо.
Головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції пройдено
навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції.
Головним спеціалістом з питань внутрішньої безпеки та запобігання корупції
проводиться аналіз скарг, звернень, запитів що надійшли у 2018 році до регіонального
відділення 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.
Протягом звітного періоду регулярно проводяться виробничі наради, на яких колегіально
обговорюються проблемні питання кожного структурного підрозділу та шляхи їх вирішення, а
також зміни у чинному законодавстві.
Випадків корупційних правопорушень у діяльності працівників регіонального відділення
не було, відповідно не було випадків притягнення працівників регіонального відділення до
відповідальності за порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції».
Питання дотримання вимог антикорупційного законодавства кожним працівником
відділення перебуває на особистому контролі керівника регіонального відділення.
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