ІНФОРМАЦІЯ
про проведені Житомирською облдержадміністрацією
заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України
”Про боротьбу з корупцією” у 2009 році
Обласною державною адміністрацією, її структурними підрозділами та
правоохоронними органами області проведено у 2009 року організаційні та
практичні заходи, спрямовані на покращення стану справ з питань
профілактики і попередження корупційних проявів серед державних
службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого
самоврядування.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998
року № 1220 ”Про стан виконання центральними і місцевими органами
виконавчої влади актів законодавства про державну службу та боротьбу з
корупцією”
в структурних підрозділах облдержадміністрації
та
райдержадміністраціях визначенні працівники, відповідальні за організацію
роботи з питань запобігання корупційним проявам. Вказані працівники з 14
по 18 грудня 2009 року пройшли курси підвищення кваліфікації в
навчальному центрі післядипломної освіти Київського національного
університету внутрішніх справ.
На виконання п.4 постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня
2008 року № 532 ”Деякі питання реалізації державної антикорупційної
політики” та згідно з розпорядженням голови обласної державної
адміністрації від 23.06.09 № 204 визначено відповідального за співпрацю з
Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики.
Упродовж року здійснювалося перспективне і поточне планування
роботи, яке передбачало аналітичну та організаційно-методичну роботу,
забезпечення додержання вимог Конституції України, Законів України „Про
боротьбу з корупцією”, „Про державну службу”, „Про службу в органах
місцевого самоврядування” та інших нормативно-правових актів з питань
державної служби та боротьби з корупцією за річними та квартальними
планами роботи.
З метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень,
пов’язаних із службовою діяльністю працівників державних органів,
здійснювався комплекс заходів з проведення прозорого відбору кандидатів
на державну службу, ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових
актів з питань державної служби та боротьби з корупцією в частині
обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби та узгодження
призначення працівників на керівні посади.
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Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.04 № 746
„Про затвердження Програми розвитку державної служби на 2005-2010
роки” організовано підвищення кваліфікації державних службовців органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування у Центрі перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та
організацій обласної державної адміністрації та обласної ради. У другому
півріччі 2009 року згідно з планом-графіком навчання проведено тематичний
короткотерміновий семінар ”Запобігання та протидія корупції в органах
державної влади” за участю начальників структурних підрозділів
облдержадміністрації та територіальних органів міністерств та відомств
України в області.
У програму семінару були включені питання:
Правові засади запобігання корупції, виявлення та припинення їх
проявів.
Профілактика правопорушень – запорука покращення криміногенної
ситуації в області.
Основні напрями взаємодії органів виконавчої влади та місцевого
самоврядування з правоохоронними органами щодо посилення боротьби з
організованою злочинністю і корупцією в області.
Дотримання законності в державному управлінні.
Забезпечено проведення постійно діючого семінару ”Запобігання та
протидія корупції у сфері управління” з працівниками Головного управління
статистики в Житомирській області. У 2009 році викладачами Центру
розроблено навчально-методичний посібник ”Протидія корупції в органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування” У посібнику висвітлені
питання теоретичних засад боротьби з корупцією на державній службі,
відповідальності за корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з
корупцією. Питання протидії корупції постійно включається в розклади
занять для всіх категорій слухачів, заняття з даних питань проводять
працівники
правоохоронних
органів
та
юридичних
відділів
облдержадміністрації та обласної ради.
У засобах масової інформації і на веб-сайті обласної державної
адміністрації регулярно розміщується інформація з актуальних питань
економічного розвитку регіону, про роботу органів виконавчої влади,
відповіді на звернення громадян, випадки порушень вимог законодавства про
державну службу та про боротьбу з корупцією. У 2009 році матеріали з
означеної теми в обласних виданнях подавались під рубриками: ”У
прокуратурі області”, ”Події дня”, ”Корупція”, ”Все про податки”. Питання
протидії корупції піднімали також районні та міськрайонні газети:
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”Новоград-Волинські новини” (Законодавче регулювання боротьби з
корупцією в Україні), ”Коростишівська газета” (Про запобігання корупції),
Коростенське видання ”Нова доба” (Про набрання чинності Законів України
щодо боротьби з корупцією), Володар-волинське видання ”Прапор” (Гаряча
лінія проти корупції).
З метою створення ефективних організаційних та правових умов для
всебічної реалізації громадянами конституційного права на участь в
управлінні державними справами, забезпечення відкритості діяльності
органів виконавчої влади, врахування громадської думки у процесі
підготовки та організації виконання їх рішень, створення механізму участі
громадських організацій, засобів масової інформації у здійсненні заходів з
протидії корупції, підтримання постійного діалогу з усіма соціальними
групами громадян, створення можливостей для вільного та об’єктивного
висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами масової інформації, при
обласній державній адміністрації створено громадську колегію, до якої
ввійшли представники громадських організацій, науковці, підприємці, ЗМІ
регіону. Керівництвом області налагоджено конструктивну взаємодію
органів виконавчої влади з організаціями громадян регіону. Політичні партії
та громадські організації Житомирщини відіграють значну роль у суспільнополітичному житті області, суттєво впливають на формування та діяльність
органів державної влади, на економічні, соціальні процеси, суспільні
відносини між громадянами.
14 вересня 2009 року на оперативній нараді за участю керівників
правоохоронних органів області розглянуто результати протидії корупції в
державних установах області, стан дотримання Законів України ”Про
державну службу” і ”Про боротьбу з корупцією”.
Органами, на які згідно із ст.43 Закону України „Про боротьбу з
корупцією” покладені обов’язки по боротьбі з корупцією у 2009 року
складено 152 протоколи, із яких розглянуто судами та прийнято рішень за
139 адміністративними протоколами за корупційні діяння та інші
правопорушення, пов’язані з корупцією відносно державних службовців та
посадових осіб органів місцевого самоврядування, 27 адміністративних справ
закрито за відсутністю складу правопорушення, 7 осіб звільнено від
адміністративної
відповідальності
за
малозначимістю
вчиненого
адміністративного правопорушення, 9 адміністративних справ закрито у
зв’язку із закінченням строків накладання адміністративного стягнення.
До адміністративної відповідальності за порушення вимог
антикорупційного законодавства у вигляді штрафу притягнуто 94 осіб (у
тому числі 4- повторно), із них:
16 - за вчинення корупційних діянь;
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80 – за порушення спеціальних обмежень щодо державних службовців
та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямованих
на запобігання корупції;
1 – за порушення вимог фінансового контролю.
серед державних службовців:
44 - посадових осіб органів місцевого самоврядування;
13 - працівників органів державної податкової служби;
10 - посадових осіб райдержадміністрацій та структурних підрозділів
облдержадміністрації;
16 - військовослужбовців Збройних Сил України;
5 - працівників управління виконання покарань в Житомирській
області;
1 - посадова особа обласної державної установи центрального
підпорядкування ;
1 - працівник органів внутрішніх справ;
1 - працівник управління МНС в області;
1 - працівник органів юстиції.
Відносно осіб, притягнутих до адміністративної відповідальності за
корупційні правопорушення, рішень про заборону займати посади протягом
трьох років у державних органах судами області не приймалося.
Кожен факт вчинення державними службовцями корупційного діяння
був предметом розгляду на відповідних колегіях та оперативних нарадах
райдержадміністрацій з прийняттям відповідних рішень та усуненням причин
і умов, що призвели до порушення законодавства, з наступним
інформуванням громадськісті про прийняті рішення.
З метою недопущення працевлаштування на державну службу осіб, які
були звільнені за порушення Закону України „Про боротьбу з корупцією”,
ведеться облік таких осіб.

Інформація підготовлена
сектором з питань запобігання
та протидії корупції апарату
обласної державної адміністрації.

