
Звіт  

про виконання заходів із запобігання та протидії корупції в 

Богодухівській районній державній адміністрації за ІІ квартал 2015 року 

 

У ІІ кварталі 2015 року робота сектора кадрової роботи апарату районної 

державної адміністрації (далі - сектора) здійснювалась відповідно до 

затвердженого керівником апарату районної державної адміністрації плану 

роботи на виконання законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», 

актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень  і 

доручень голови обласної і голови районної державних адміністрацій, простої 

кореспонденції з питань запобігання і протидії корупції. 

Забезпечувалося виконання районної Програми запобігання  і  протидії  

корупції у Богодухівському районі на 2013-2015 роки, затвердженої рішенням   

Богодухівської   районної  ради від 30 серпня 2013 року (XXIX сесія                     

VI скликання), Плану заходів щодо запобігання та протидії корупції в 

Богодухівській   районній   державній  адміністрації на 2015 рік, 

затвердженого розпорядженням голови  районної державної адміністрації                

від 12 грудня 2015 року №413. 

Проводилася робота щодо недопущення можливості виникнення 

конфлікту інтересів державних службовців районної державної адміністрації. 

До відділу з питань запобігання та виявлення корупції апарату районної 

державної адміністрації надано інформацію про стан запобігання та протидії 

корупції в районній державній адміністрації та про хід виконання 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від                   

18 вересня 2013  року №362 «Про заходи щодо мінімізації можливості 

виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» (із 

змінами). 

Забезпечувалося виконання керівниками відділів, секторів апарату та 

структурних підрозділів районної державної адміністрації Заходів щодо 

мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі 

його виникнення, затверджених розпорядженням голови районної  державної 

адміністрації від 27 вересня 2013 року №324. 

Обставин щодо обмеження роботи близьких осіб не виникало. 

У  ІІ кварталі 2015 року робота щодо запобігання і протидії корупції в 

районній державній адміністрації розглядалася:  

15 квітня 2015 року - на апаратній нараді у голови районної державної 

адміністрації,  розглянуто питання «Про підсумки декларування майна, 

доходів, витрат і зобов'язань фінансового характеру за 2014 рік особами, 

уповноваженими на виконання функцій держави». За підсумками наради 

видано доручення голови районної державної адміністрації від 17 квітня                 

2015 року №01-03/1552; 
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04 червня 2015 року - на засіданні ради по роботі з кадрами при районній 

державній адміністрації, розглянуто питання «Про підсумки роботи з 

декларування доходів за 2014 рік державними службовцями районної 

державної адміністрації та посадовими особами місцевого самоврядування» 

(протокол №2). 

Прийом на державну службу в районну державну адміністрацію 

здійснюється за конкурсом, через стажування або з кадрового резерву. 

Конкурси з відбору кандидатів на посади державних службовців проводяться 

відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 

від 15 лютого 2002 року №169 (із змінами), та Порядку проведення конкурсу 

на заміщення вакантних посад державних службовців районної державної 

адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 31 серпня 2010 року №367 (із змінами).  

У ІІ кварталі 2015 року проведено 4 засідання конкурсної комісії апарату 

районної державної адміністрації з проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад державних службовців, рекомендовано голові районної 

державної адміністрації для призначення на посади державних службовців                   

2 осіб, призначено 1 особу. Проведено також 2 засідання конкурсної комісії 

управління соціального захисту населення районної державної адміністрації, 

призначено на посади державних службовців 2 осіб. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» в районній державній адміністрації організовано 

проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави. За звітний період 

проведена перевірка стосовно 3 осіб. 

Завідувачем сектора кадрової роботи апарату районної державної 

адміністрації кожного разу при проведенні співбесіди з кандидатами на 

заміщення вакантних посад державних службовців районної державної 

адміністрації доводиться до конкурсантів інформація з роз’яснення основних 

положень антикорупційного законодавства та щодо обмежень, пов’язаних з 

прийняттям на державну службу та проходженням державної служби. 

Державні службовці апарату та структурних підрозділів районної 

державної адміністрації ознайомлені з Пам’яткою державного службовця 

щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

У ІІ кварталі 2015 року під час перевірки делегованих повноважень  

органів виконавчої влади надана методична та практична  допомога 

виконкомам Губарівської, Дмитрівської та Забродівської сільських рад  з 

питань запобігання і протидії корупції та недопущення можливості 

виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій 

місцевого самоврядування. 

У звітному кварталі сектором кадрової роботи апарату районної 

державної адміністрації проведено перевірку роботи управління соціального 

захисту населення районної державної адміністрації, сектора культури 

районної державної адміністрації та відділу з питань надання 
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адміністративних послуг районної державної адміністрації  щодо запобігання і 

протидії корупції, а також з виконання заходів щодо мінімізації можливості 

виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.   

Проводяться заходи по взаємодії органів державної влади з 

громадськістю з питань запобігання та протидії корупції. 

 Згідно із затвердженим графіком один раз на місяць в редакції районної 

газети «Маяк» проводиться «гаряча»  лінія та чотири рази на місяць «пряма»  

лінія. Протягом ІІ кварталу 2015 року проведено 8 «прямих» ліній за участю 

керівників управлінь, відділів та  інших   структурних підрозділів районної 

державної адміністрації та 3 «гарячі»  лінії, опубліковано 10 виступів 

керівників органів виконавчої влади району. 

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» на 

офіційному  веб-сайті районної державної адміністрації оприлюднена 

інформація щодо діяльності районної державної адміністрації,  діє постійна 

рубрика «Протидія корупції», де розміщена інформація з питань 

антикорупційного законодавства. 

Зауважень щодо повноти, точності та об’єктивності основних офіційних 

публікацій органів виконавчої влади району і перепон щодо їх доступності для 

широкої громадськості не було. 

У районній державній адміністрації вживаються заходи щодо 

дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян», створені 

належні умови для особистого прийому громадян. 

Проводиться робота з державними службовцями районної державної 

адміністрації, які забезпечують розгляд звернень громадян, юридичних та 

фізичних осіб, щодо запобігання створенню можливостей виникнення 

конфлікту інтересів. 

Головою   районної державної   адміністрації   у ІІ кварталі 2015 року 

було проведено 6 виїзних та 6 особистих прийомів громадян.  

Для населення району в районній державній адміністрації організовано 

роботу «телефону довіри», який працює щопонеділка, вівторка та п’ятниці за 

участю спеціалістів, відповідальних за роботу із зверненнями громадян. У 

звітному кварталі на «телефон довіри» надійшло 9 звернень. У фойє 

приміщення районної державної адміністрації встановлена «скринька довіри». 

Упродовж кварталу проведено 3 засідання постійно діючої комісії 

районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян. 

Протягом ІІ кварталу 2015 року випадків порушення чинного 

антикорупційного законодавства серед державних службовців районної 

державної адміністрації не виявлено. Інформації правоохоронних і судових 

органів щодо притягнення державних службовців районної державної 

адміністрації за скоєння корупційних правопорушень до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності не надходили. 

 

Завідувач сектора кадрової роботи апарату  

районної державної адміністрації О.І.Субота 

 


