На виконання пункту 4, розпорядження голови облдержадміністрації від 09.11.2012 року № 393 ”Про схвалення Програми
щодо запобігання і протидії корупції в області на 2013 - 2015 роки”, сектором з питань запобігання та виявлення корупції апарату
обласної державної адміністрації узагальнено інформацію про виконання у 2013 році структурними підрозділами обласної державної
адміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами Програми щодо запобігання і протидії корупції в області на 2013-2015
роки, схваленої вищезазначеним розпорядженням та затвердженої рішенням сесії від 20.12 2012 № 763.

Інформація про виконання Програми щодо запобігання і протидії
корупції в області на 2013 - 2015 роки у 2013 році
№

Назва заходу

Що зроблено

з/п

1.

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1)

Участь у межах повноважень у реалізації Національної
антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки та Державної
програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 2015 роки

Структурними підрозділами обласної державної адміністрації,
райдержадміністраціями, міськвиконкомами у звітному періоді
продовжувалася, у межах повноважень, уживалися заходи
щодо реалізація Національної антикорупційної стратегії на
2011 - 2015 роки та виконання заходів Державної програми
щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки в
частині, що стосується місцевих органів державної влади

2)

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного
оновлення веб - сторінок, інших електронних ресурсів
місцевих органів виконавчої влади, залучених до надання
адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну
для отримання адміністративних послуг

В структурних підрозділах обласної державної адміністрації,
райдержадміністраціях, міськвиконкомах, центрах надання
адміністративних послуг забезпечено інформатизацію процесу
надання адміністративних послуг
На веб-сайтах цих органів створено розділи адміністративних
послуг, де представлена інформація про послуги, які ними надаються
Забезпечено своєчасне оновлення розділів веб-сторінок, інших
електронних ресурсів, що містять інформацію, необхідну для
отримання адміністративних послуг

3)

Запровадження (розробленої на загальнодержавному
рівні) системи електронного документообігу, в тому числі
електронного обігу медичних форм та електронного
цифрового підпису

Система електронного документообігу, в тому числі електронного
обігу медичних форм та електронного цифрового підпису буде
запроваджуватися
в
структурних
підрозділах
облдержадміністрації, райдержадміністраціях, міськвиконкомах
після розроблення на загальнодержавному рівня
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За інформацією департаменту економічного розвитку, торгівлі
та міжнародного співробітництва облдержадміністрації, усіма
райдержадміністраціями та міськвиконкомами розроблені та
видані розпорядчі документи про створення центрів надання
адміністративних послуг
Забезпечено облаштування усіх 28 центрів надання
адміністративних
послуг
обладнанням
та
предметами
довгострокового користування, придбаних за рахунок коштів
державного бюджету (1912,17 тис. грн.)
На даний час фактично здійснюють свою діяльність центри
надання адміністративних послуг Андрушівського, ВолодарськоВолинського, Ємільчинського, Житомирського, Коростишівського,
Малинського, Народицького, Попільнянського, Ружинського,
Черняхівського районів та у містах обласного значення Житомирі,
Новоград-Волинському,
Коростені,
Бердичеві,
Малині. Діяльність цих центрів здійснюється відповідно до вимог
Закону України ”Про адміністративні послуги”
У решті районів їх відкриття буде забезпечено найближчим часом
Негативно на функціонування центрів позначилось відсутність
коштів на проведення ремонтів приміщень (кабінетів), в яких
розміщені центри, невирішеність до даного часу питання щодо
збільшення чисельності райдержадміністрацій та виділення
додаткового фінансування на утримання центрів

4)

Створення
та
забезпечення
роботи
багатофункціональних центрів (прозорих офісів) для
надання
фізичним
та
юридичним
особам
адміністративних послуг

5)

Запровадження стандартів управління якістю відповідно В структурних підрозділах обласної державної адміністрації,
до ISO 9001 у місцевих органах виконавчої влади
райдержадміністраціях,
міськвиконкомах
запровадження
стандартів управління якістю відповідно до ISO 9001 знаходиться
у стадії впровадження

2.

Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

1)

Удосконалення (розробленої на загальнодержавному
рівні) системи ”єдиного вікна”, максимального
комп’ютеризування документообігу

В структурних підрозділах обласної державної адміністрації,
райдержадміністраціях, міськвиконкомах запроваджено та діє
система електронного документообігу, за роботу якої наказами
та розпорядженнями керівників цих органів визначено
відповідальних осіб. Журнали реєстрації первинних документів
ведуться в електронному вигляді
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3.

Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування

1)

Розроблення щорічних внутрішніх планів щодо запобігання В структурних підрозділах обласної державної адміністрації,
і протидії корупції в органах виконавчої влади та органах райдержадміністраціях,
міськвиконкомах
розроблено
та
місцевого самоврядування
затверджено щорічні внутрішні плани щодо запобігання і
протидії корупції з урахуванням специфіки діяльності за
галузевими напрямками

2)

Розроблення на основі Закону України ”Про правила етичної
поведінки” наказу Головдержслужби України ”Про затвердження
Загальних правил поведінки державних службовців” від
04.08.2010 № 214 та впровадження кодексів поведінки осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування

В структурних підрозділах обласної державної адміністрації,
райдержадміністраціях,
міськвиконкомах
забезпечувалося
дотримання вимог Закону України ”Про правила етичної
поведінки” та наказу Головдержслужби України ”Про
затвердження Загальних правил поведінки державного
службовця” від 04.08.2010 № 214

3)

Розроблення на основі законів України ”Про засади запобігання і
протидії корупції”, ”Про правила етичної поведінки” наказу
Головдержслужби України ”Про затвердження Загальних правил
поведінки державних службовців” від 04.08.2010 № 214, та
впровадження механізмів врегулювання конфлікту інтересів на
державній службі та в органах місцевого самоврядування

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.08.2013 №
271 затверджено заходи щодо мінімізації можливості
виникнення конфлікту інтересів у осіб уповноважених на
виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту
інтересів у разі його виникнення., які направлено до виконання в
усі структурні підрозділи обласної державної адміністрації,
райдержадміністрації, міськвиконкоми

4)

Періодичне заслуховування інформації про стан виконання
Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”,
внутрішніх планів запобігання та протидії корупції на
розширених нарадах і їх внесення не рідше одного разу на
рік на розгляд колегії обласної державної адміністрації,
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій

Інформація про стан виконання Закону України ”Про засади
запобігання і протидії корупції”, внутрішніх планів запобігання та
протидії корупції періодично заслуховується на нарадах, колегіях
відповідно до планів роботи структурних підрозділів обласної
державної
адміністрації,
райдержадміністрацій
та
міськвиконкомів

5)

Розроблення
методичних
рекомендацій
з
питань
запобігання і протидії корупції, шляхів врегулювання
конфлікту інтересів в органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування

Розроблено
навчально-методичні
посібники:
”Пам’ятка
державному службовцю щодо
способів врегулювання
конфлікту інтересів на державній службі” та ”Пам’ятка
державному службовцю щодо запобігання і протидії корупції на
державній службі”
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Пам’ятки були розглянуті на засіданні навчально-методичної
ради (28.08.2013 Протокол № 2) Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації та затверджені заступником головикерівником апарату облдержадміністрації.
6)

Забезпечення суворого дотримання процедури конкурсного
добору кандидатів на заміщення вакантних посад у
місцевих органах виконавчої влади (механізму визначення
переможця), розстановки кадрів, проходження державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування

В структурних підрозділах обласної державної адміністрації,
райдержадміністраціях, міськвиконкомах було забезпечено
суворе дотримання процедури конкурсного добору кандидатів
на заміщення вакантних посад (механізму визначення
переможця), розстановки кадрів, проходження державної
служби та служби в органах місцевого самоврядування

7)

Організація
у
централізованому
порядку
щорічної
перепідготовки та підвищення кваліфікації державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, до
посадових обов'язків яких належить здійснення за місцем
роботи заходів контролю за дотриманням антикорупційного
законодавства, з питань запобігання і протидії корупції,
етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

У січні 2013 року на базі Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації проведено семінар для зазначеної категорії
працівників з питань запобігання і протидії корупції, етичної
поведінки та урегулювання конфлікту інтересів

Організація та проведення занять з перепідготовки та
підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії
корупції для різних категорій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування

На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації у
звітному періоді свою кваліфікацію із зазначеного питання
підвищили 2316 посадових осіб органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування області, а саме: 1941
державний службовець та 375 посадових осіб органів місцевого
самоврядування

8)

Успішно засвоїли навчальну програму 38 посадових осіб

4.

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи
до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1)

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації Щорічний звіт за результатами аналізу практичної реалізації
положень Закону України "Про доступ до публічної Закону України „Про доступ до публічної інформації” готується
інформації"
відділом роботи із зверненнями громадян апарату обласної
державної адміністрації та подається до Адміністрації
Президента України за встановленою формою

5
2)

Продовження формування ефективного механізму доступу
фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу
юридичної особи до інформації про діяльність місцевих органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових
та службових осіб

На веб-сайтах структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів розміщуються проекти
нормотворчих документів та видані нормотворчі документи,
створено розділ ”Доступ до публічної інформації”, визначено
відповідальних осіб для підготовки та надання відповідей на
запити щодо надання публічної інформації

3)

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями
громадян, засобами масової інформації, місцевими
органами виконавчої влади і органами місцевого
самоврядування щодо запобігання і протидії корупції

Заходи проводяться із залученням громадськості.
У березні 2013 року у структурі громадської ради при
облдержадміністрації було сформовано комісію з питань
правової політики та боротьби із злочинністю та корупцією,
завданнями якої є здійснення громадського контролю за
виконанням законів у сфері запобігання і протидії корупції,
діяльністю облдержадміністрації, врахування громадської думки
під час формування та реалізації антикорупційної політики в
області

4)

Удосконалення
механізму
зворотнього
зв'язку
з
громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних
правопорушень посадовими особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування у
районах та містах області

У відділах та секторах з розгляду звернень громадян структурних
підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій,
міськвиконкомів запроваджено обов’язковий окремий облік
повідомлень про факти корупційних правопорушень та діють
”гарячі лінії”

5)

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення та
обговорення проектів нормативно-правових актів, які
готуються місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування

Проекти нормотворчих документів розміщуються на веб-сайтах
структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій,
міськвиконкомів для ознайомлення та обговорення
У лютому 2013 року сформовано новий склад громадської ради при
облдержадміністрації з метою залучення громадськості до участі
в управлінні державними справами, надання можливості для їх
вільного доступу до інформації про діяльність органів
виконавчої влади, а також забезпечення гласності, відкритості
та прозорості діяльності зазначених органів
У складі громадської ради сформовано комісію з прав людини,
свободи слова, інформаційної діяльності, координації з
громадськістю та європейської інтеграції
Протоколи засідань та рішення комісії опубліковувалися на вебсайті облдержадміністрації та на веб-сайті громадської ради
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6)

Висвітлення у засобах масової інформації області Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з
результатів ревізій та перевірок використання бюджетних громадськістю облдержадміністрації запроваджено щоденний
коштів, державного та комунального майна
моніторинг засобів масової інформації області та щоквартальне
інформування сектору з питань запобігання та виявлення
корупції апарату облдержадміністрації про висвітлення у
засобах масової інформації результатів ревізій та перевірок
використання бюджетних коштів, державного та комунального
майна (до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом)
Друковані засоби масової інформації області у звітному періоді
оприлюднили 52 публікації на антикорупційну тематику. Публікації
інформували про факти виявлення правоохоронними органами
корупційних правопорушень посадовими особами уповноваженими
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, про
новели антикорупційного законодавства, результати ревізій та
перевірок використання бюджетних коштів, державного та
комунального майна тощо
З метою поширення знань про антикорупційне законодавство серед
представників громадськості області на радіо ”Житомирська хвиля”
Житомирської обласної державної телерадіокомпанії щотижня в
середу з повтором у п’ятницю виходила в ефір програма
”Антикорупція”. Інформаційні сюжети програми в більш стислому
об’ємі також звучали у випусках новин радіостанції

7)

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації Закону Відділом
роботи
із
зверненнями
громадян
апарату
України „Про доступ до публічної інформації” та облдержадміністрації було забезпечено проведення щорічного
громадського моніторингу виконання цього Закону аналізу практичної реалізації Закону України ”Про доступ до
розпорядниками публічної інформації
публічної інформації”
За результатами аналізу було підготовлено щорічний звіт за
встановленою формою та надіслано на адресу Адміністрації
Президента України та Кабінету Міністрів України

5.

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

1)

Забезпечення прозорості процедур та процесів закупівель Протягом звітного періоду було забезпечено прозору процедуру
товарів, робіт та послуг за державні кошти
та процеси закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти.
В облдержадміністрації, райдержадміністраціях, міськвиконкомах
закупівля товарів, робіт та послуг проводилася виключно через
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проведення тендерів відповідно до річних планів закупок
З метою забезпечення громадського контролю за закупівлею
товарів, робіт та послуг за державні кошти у складі
громадської ради при облдержадміністрації діяла комісія з
питань регуляторної політики, підтримки підприємництва, з
контролю державних закупівель та захисту справ споживача
З метою залучення громадськості до здійснення контролю за
використанням державного майна, державними закупівлями,
орендою та наданням у користування (у власність) земельних
ділянок, прозорістю генеральних планів розбудови населених
пунктів Житомирської області у складі громадської ради при
облдержадміністрації діяла комісія з питань державного та
комунального майна
Для
забезпечення
проведення
щорічного
моніторингу
ефективності використання бюджетних коштів, виділених
області, для виконання загальнодержавних програм соціальноекономічного, національно-культурного розвитку області та
охорони довкілля було залучено до проведення щорічного
моніторингу департамент фінансів облдержадміністрації,
Територіальне управління Рахункової палати України по
Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій
областях
(за
згодою),
Громадська
рада
при
облдержадміністрації (за згодою) у складі якої діяла комісія з
питань бюджету економічного розвитку та міжнародного
співробітництва та комісія з питань екологічної безпеки,
раціонального використання природних ресурсів
З метою здійснення контролю за використанням державного
майна з метою недопущення фактів одержання прихованих
прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими
особами чи угрупованнями у складі громадської ради при
облдержадміністрації діяла комісія з питань державного та
комунального майна. Структурними підрозділами обласної
держадміністрації, райдержадміністраціями, міськвиконкомами
проводилися, в межах компетенції, заходи щодо виявлення об’єктів
нерухомого державного майна, які тимчасово не використовуються
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2)

Проведення
щорічного
моніторингу
ефективності
використання бюджетних коштів, виділених області, для
виконання загальнодержавних програм соціально економічного, науково - технічного, національно культурного розвитку області та охорони довкілля

Для
забезпечення
проведення
щорічного
моніторингу
ефективності використання бюджетних коштів, виділених області
для
виконання
загальнодержавних
програм
соціальноекономічного, національно-культурного розвитку області та
охорони довкілля було залучено департамент фінансів
облдержадміністрації, фінансові управління райдержадміністрацій,
Територіальне управління Рахункової палати України по
Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій
областях, громадську раду при облдержадміністрації, у складі якої
діють комісії з питань бюджету економічного розвитку та
міжнародного співробітництва та з питань екологічної безпеки,
раціонального використання природних ресурсів

3)

Залучення громадськості до здійснення контролю за
використанням
державного
майна,
державними
закупівлями, орендою та наданням у користування (у
власність) земельних ділянок, прозорістю генеральних
планів розбудови населених пунктів Житомирської області

З метою залучення громадськості до здійснення контролю за
використанням державного майна, державними закупівлями,
орендою та наданням у користування (у власність) земельних
ділянок, прозорістю генеральних планів розбудови населених
пунктів Житомирської області у складі громадської ради діє
комісія з питань державного та комунального майна

4)

Виявлення об’єктів нерухомого державного майна, які Регіональним відділенням Фонду державного майна України по
тимчасово не використовуються та можуть розглядатися як Житомирській області у 2013 році забезпечувалося проведення
інвентаризації державного майна, яке в процесі приватизації не
потенційні об’єкти оренди
увійшло до статутних капіталів господарських товариств, але
залишилось у них на балансі
Станом на 01.01.2014 року на балансах 84 господарських
товариств обліковувалось 797 об'єктів державної власності ( у
тому числі 323 одиниці обладнання), з яких: 245 об'єктів
житлового фонду та 552 інших державних об'єктів
За інформацією структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій,
міськвиконкомів
ними
також
проводилися заходи щодо виявлення об’єктів нерухомого
державного майна, які тимчасово не використовуються та
можуть розглядатися як потенційні об’єкти оренди. Щороку
проводиться інвентаризація об’єктів нерухомого державного
майна з наданням звітності. Оренда державного майна
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проводиться виключно через укладання договорів оренди з
дотриманням вимог законодавства.
З метою залучення громадськості для виявлення об’єктів
нерухомого
державного
майна,
які
тимчасово
не
використовуються та можуть розглядатися як потенційні об’єкти
оренди у складі громадської ради діє комісія з питань
державного та комунального майна
5)

Організація проведення вибіркового моніторингу етапів
реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу
до 2015 року, пов’язаних із відшкодуванням вартості
товарно-матеріальних цінностей та участі у фінансових
операціях

За інформацією департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації з метою виключення обставин отримання
неправомірної вигоди посадових осіб у ході реалізації напрямків
Програми розвитку агропромислового комплексу до 2015 року
запроваджено вибірковий конфіденційний моніторинг етапів
реалізації програми
Розробляється механізм надання підтримки великотоварним
підприємствам, які здійснюють реконструкцію та будівництво
важливих об’єктів виробничої інфраструктури агропромислового
комплексу
З метою залучення громадськості до проведення вибіркового
моніторингу
етапів
реалізації
Програми
розвитку
агропромислового комплексу до 2015 року у складі громадської
ради діє комісія з питань агропромислового комплексу

6)

Здійснення контролю за використанням державного майна
з метою недопущення фактів одержання прихованих
прибутків державними службовцями або за їх сприяння
іншими особами чи угрупованнями

За інформацією структурних підрозділів облдержадміністрації,
райдержадміністрацій
міськвиконкомів
контроль
за
використанням державного майна з метою недопущення фактів
одержання прихованих прибутків державними службовцями або
за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями здійснювався
шляхом проведення інвентаризацій, забезпеченням своєчасного
подання звітності за результатами проведення інвентаризацій
З метою залучення громадськості для здійснення контролю за
використанням державного майна у складі громадської ради діє
комісія з питань державного та комунального майна
Протоколи засідань та рішення комісії опубліковувалися на вебсайті облдержадміністрації та на веб-сайті громадської ради
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7)

Здійснення контролю за доходами та витратами осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, а також членів їх сімей шляхом
перевірки відомостей, зазначених посадовими особами у
декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за минулий рік, які подаються
посадовими особами кадровим службам за місцем роботи
(служби) з даними, які знаходяться у базі державної
податкової служби Житомирської області

В структурних підрозділах обласної державної адміністрації,
райдержадміністраціях, міськвиконкомах було забезпечено
щорічне подання суб’єктами декларування декларації про
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за
минулий рік
2659 суб’єктів декларування вчасно подали за місцем роботи
(служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру (далі-декларація) за 2012 рік
Відомості, зазначені в деклараціях голови облдержадміністрації,
першого заступника, заступників голови, заступника головикерівника
апарату
облдержадміністрації
були
вчасно
оприлюднені шляхом розміщення в газеті ”Житомирщина”, а
відомості, зазначені в деклараціях голів райдержадміністрацій
та їх заступників, міських голів, керівників виконавчих органів та
секретарів міських рад в офіційних друкованих виданнях
відповідних державних органів та місцевого самоврядування
Одна особа безпідставно не подала декларацію, про що було
поінформовано спеціальний суб’єкт у сфері протидії корупції
(прокуратуру Житомирської області) листом від 02 квітня 2013
року за № 1676/01-1

8)

Розгляд питання щодо створення громадської ради при
головному управлінні Держземагентства у Житомирській
області з метою контролю за раціональним використанням
та охороною земель в області, забезпечення прав громадян
на землю, запобігання корупційним проявам при
використанні
земель
сільськогосподарського,
оздоровчого, водного, рекреаційного, історико-культурного
та природно-заповідного призначення

З метою встановлення чітких правил та прозорої процедури
щодо надання земельних ділянок у власність та їх приватизації
розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.04.2013 №
134 було затверджено новий склад комісії по розгляду звернень
підприємств, організацій, установ і громадян щодо надання
земельних ділянок
Усі заяви громадян та юридичних осіб щодо виділення
земельних ділянок проходили обов’язковий попередній
розгляд на засіданні комісії, яка надавала рекомендаційний
висновок голові обласної державної адміністрації
Питання щодо створення громадської ради при головному
управлінні
Держземагентства
у
Житомирській
області
знаходиться у стадії вивчення
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6.

Удосконалення антикорупційної експертизи

1)

Забезпечення прозорої процедури нормоутворення шляхом У звітному періоді було забезпечено прозору процедуру
розміщення розпорядчих документів на власних офіційних нормоутворення в структурних підрозділах обласної державної
веб-сайтах
адміністрації, райдержадміністраціях, міськвиконкомах шляхом
розміщення виданих розпорядчих документів на власних вебсайтах.

2)

Забезпечення
доступності
проектів
розпорядчих
документів місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування для громадськості шляхом
розміщення їх на власних веб-сайтах для ознайомлення та
проведення громадської антикорупційної експертизи

З метою забезпечення доступу громадськості для ознайомлення
та обговорення, проведення громадської антикорупційної
експертизи проектів розпорядчих документів, які готувалися
органами виконавчої влади та місцевого самоврядування
регіону, на веб-сайтах цих органів розміщувалися проекти
розпорядчих документів та надавалися громадській раді при
облдержадміністрації та райдержадміністраціях для ознайомлення
та проведення громадської антикорупційної експертизи

3)

Забезпечення проведення на базі центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій спеціальних тренінгів з
питань організації роботи з запобігання та протидії корупції,
у тому числі щодо проведення антикорупційної експертизи,
з посадовими особами, відповідальними за стан цієї роботи
у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого
самоврядування

У січні 2013 року на базі Центру перепідготовки та підвищення
кваліфікації для зазначеної категорії працівників проведено
семінар з питань запобігання та протидії корупції, у тому числі
щодо проведення антикорупційної експертизи

7.
1)

Успішно засвоїли навчальну програму 38 посадових осіб

Зниження рівня корупції у приватному секторі
Організація
поширення
знань
про
антикорупційне
законодавство серед представників громадськості області із
залученням громадських організацій, засобів масової
інформації

За інформацією департаменту інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю облдержадміністрації з метою
поширення знань про антикорупційне законодавство серед
представників громадськості області на радіо ”Житомирська
хвиля” Житомирської обласної державної телерадіокомпанії
щотижня в середу з повтором у п’ятницю виходила в ефір
програма ”Антикорупція”. Інформаційні сюжети програми в більш
стислому об’ємі також звучали у випусках новин радіостанції
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Метою програми є поширення знань про антикорупційне
законодавство серед представників громадськості області,
висвітлення заходів щодо запобігання та протидії корупції, що
вживаються місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, інформування про факти
виявлення
правоохоронними
органами
корупційних
правопорушень посадовими особами уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування і
вжитих заходах щодо їх профілактики, про новели
антикорупційного законодавства тощо
На Житомирській обласній державній телерадіокомпанії
протягом звітного періоду також виходили в ефір різнопланові
матеріали антикорупційного спрямування, які були представлені
в інформаційних випусках ”Новин Житомирщини”, тематичній
телепрограмі ”На часі”, інтерактивних передачах у прямому ефірі
2)

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення
рівня знань різних верств населення з питань розвитку
інститутів громадянського суспільства та їх ролі у
формуванні негативного ставлення до проявів корупції,
протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь
громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

Заходи проводилися шляхом розміщення відповідних матеріалів
з зазначеного питання на веб-сайті облдержадміністрації на
сторінці ”Запобігання проявам корупції” та інформаційному
стенді ”Суспільство проти корупції”, а також на веб-сайтах
структурних підрозділів обласної державної адміністрації,
райдержадміністрацій, міськвиконкомів
В центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації, відповідно до
плану-графіку навчання, проводилися тематичні зустрічі, круглі
столи з антикорупційної тематики з різними категоріями слухачів

3)

Проведення соціально-просвітницьких заходів, системи
антикорупційної освіти, тематичних занять із питань
запобігання і протидії корупції у загальноосвітніх,
професійно-технічних та вищих навчальних закладах

У навчальних закладах області наказами керівників визначено
уповноважених осіб з питань запобігання та протидії корупції.
Зазначені особи, відповідно до покладених на них обов’язків,
проводять тематичні заняття та інші соціально-просвітницькі
заходи з антикорупційної тематики

4)

Забезпечення
рівного
доступу
сільгосподарських
товаровиробників усіх форм власності, у тому числі
особистих селянських господарств до участі у галузевих
програмах
агропромислового
комплексу
шляхом

За інформацією департаменту агропромислового розвитку
облдержадміністрації з метою забезпечення рівного доступу
сільгосподарських товаровиробників усіх форм власності, у тому
числі особистих селянських господарств до участі у галузевих
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максимально відкритого проведення процедур їх реалізації програмах
агропромислового
комплексу
запроваджено
на всіх етапах
вибірковий конфіденційний моніторинг етапів реалізації
Програми розвитку агропромислового комплексу до 2015 року
У рамках забезпечення рівного доступу сільгосподарських
товаровиробників усіх форм власності до участі в обласній
Програмі розвитку агропромислового комплексу до 2015 року
підготовлено низку доповнень до неї, якими передбачено
сприяння підприємствам усіх форм власності
Протягом року вживалися заходи по реалізації ініціативи Уряду
”Рідне село”, до проведення яких було залучено всі рівні
сільськогосподарської громади
5)

Проведення із залученням громадських організацій
області
науково-методичних
і
науково-практичних
конференцій, семінарів, засідань за круглим столом,
прес-конференцій, зустрічей із представниками органів
державної влади та засобів масової інформації з
антикорупційної тематики

На базі Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації у 2013
році проведено 53 тематичні зустрічі з різними категоріями слухачів
У тематичних зустрічах взяло участь 1941 державний службовець
та 375 посадових осіб місцевого самоврядування області

8.

Зниження рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній,
у сферах державних закупівель, державної служби тощо

1)

Ужиття заходів щодо усунення корупціогенних чинників, В медичних закладах області налагоджено роботу щодо
пов'язаних з неналежним фінансуванням у сферах отримання благодійних внесків згідно з законодавством,
підвищеного корупційного ризику
забезпечено роботу касових апаратів, ведення їх обліку
В обласній державній адміністрації, райдержадміністраціях
проводиться перевірка (на наявність корупціогенних чинників)
проектів нормотворчих документів

2)

Проведення більш жорсткого професійного добору кадрів на
державну службу та службу в органах місцевого
самоврядування шляхом проведення спеціальної перевірки
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад,
пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування

Професійний добір кадрів відбувався шляхом проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад та спеціальної
перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття
посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, у тому числі відомостей, поданих особисто
Керівниками
структурних
підрозділів
облдержадміністрації,
райдержадміністрацій у 2013 році була організована та за
письмовою згодою кандидатів-переможців конкурсу кадровими
підрозділами цих органів проведена спеціальна перевірка
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відносно 302 кандидатів - переможців конкурсу на заміщення
вакантних
посад
державних
службовців
(структурні
підрозділи облдержадміністрації та райдержадміністрації).
Загальна кількість осіб, що успішно пройшли спеціальну
перевірку, становила 302 особи
3)

Запровадження дієвої системи професійного добору
кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного
ризику зокрема, медичній, земельній, освітній, сфері
державних закупівель та на державній службі і службі в
органах місцевого самоврядування

4)

Проведення у закладах освіти всіх типів та форм власності, В навчальних медичних та фармацевтичних закладах, закладах
медичних закладах тематичних занять з питань запобігання та установах охорони здоров’я регіону були організовані та
та протидії корупції
проведені заняття з питань запобігання і протидії корупції

5)

Запровадження дієвих установлених критеріїв та процедур,
які усуватимуть можливість виникнення корупційних ризиків
під час прийому для навчання до загальноосвітнього
навчального закладу (вступу до вищого навчального
закладу)

Професійний добір кадрів для роботи у сферах підвищеного
корупційного ризику проводився з дотриманням вимог законів
України ”Про державну службу”, ”Про службу в органах місцевого
самовряядування”, постанови Кабінету Міністрів України ”Про
затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення
вакантних посад державних службовців” від 15.02.2002 № 169 (із
змінами та доповненнями), а також шляхом проведення співбесід з
кандидатами, які претендували на зайняття посад пов’язаних з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування,
ретельного
вивчення
поданих
кандидатами
документів,
автобіографій та проведенням спеціальної перевірки відомостей
щодо осіб, які претендували на зайняття посад пов’язаних з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Управлінням
освіти
і
науки
облдержадміністрації
та
департаментом охорони здоров'я облдержадміністрації під час
вступної компанії 2013 року забезпечувались антикорупційні
запобіжні заходи під час роботи приймальних комісії, пов’язаних
з усуненням причин та умов, які сприяють скоєнню корупційного
правопорушення
Наказом управління освіти і науки щороку створюється
відповідний регіональний штаб, визначено консультаційний
телефон оперативного штабу з питань вступу до навчальних
закладів
Під час прийому на навчання до навчальних закладів, з
відповідальними секретарями приймальних комісій проведені
наради на яких одним з питань було питання запобігання і
протидії корупції
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Здійснювався контроль за роботою приймальних комісій під час
прийому документів та після зарахування студентів
Під час роботи приймальних комісій постійно функціонував
телефон довіри
6)

Ужиття заходів щодо оптимізації кількості спеціалізованих Інформація про проведення заходу не надходила
вчених рад із захисту кандидатських і докторських
дисертацій, забезпечення прозорості процедури захисту
дисертацій з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду

7)

Ужиття заходів щодо встановлення чітких правил щодо
приватизації земельних ділянок із державної власності,
зокрема, визначені строки надання та правила черговості
надання земельних ділянок у власність, правила встановлення
розміру земельних ділянок, прозорі процедури приватизації
земельних ділянок, відкритий доступ до інформації про
неприватизовані земельні ділянки

8)

Посилення контролю за якістю надання медичної допомоги Департаментом охорони здоров'я розроблені та впроваджені в
медичними установами та закладами області
роботу накази щодо якості надання медичної допомоги.
Організовано роботу щодо отримання у відповідності до вимог
законодавства і обліку благодійних внесків, забезпечено роботу
касових апаратів в закладах охорони здоров'я

9.

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

1)

Сприяння у діяльності засобів масової інформації стосовно
широкого висвітлення заходів щодо запобігання та протидії
корупції, що вживаються місцевими органами виконавчої
влади та органами місцевого самоврядування

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 25.04.2013 №
134 сформовано новий склад комісії по розгляду звернень
підприємств, організацій, установ і громадян щодо надання
земельних ділянок
Усі заяви громадян та юридичних осіб щодо виділення
земельних ділянок проходять обов’язків попередній розгляд на
засіданні комісії , яка надає рекомендаційний висновок голові
облдержадміністрації

Головним
управління
інформації
та
комунікацій
з
громадськістю облдержадміністрації вживаються відповідні
заходи щодо сприяння у висвітленні засобами масової
інформації
області
фактів
вчинення
корупційних
правопорушень посадовими особами уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування
області, інформації про осіб, притягнутих до відповідальності
за вчинення корупційних правопорушень, вжитих заходах щодо
профілактики корупційних правопорушень, результатів ревізій
та перевірок використання бюджетних коштів, державного та
комунального майна тощо
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2)

3)

Забезпечення регулярного висвітлення у місцевих засобах
масової
інформації
фактів
вчинення
корупційних
правопорушень посадовими особами уповноваженими на
виконання
функцій
держави
або
місцевого
самоврядування області і вжитих заходах щодо їх
профілактики та відповідний моніторинг цієї роботи, зі
щоквартальним наданням результатів цього моніторингу
(до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом)
сектору з питань запобігання та виявлення корупції
апарату обласної державної адміністрації

Друковані засоби масової інформації області у звітному
періоді оприлюднили 52 публікації на антикорупційну
тематику. Публікації інформували про факти виявлення
правоохоронними органами корупційних правопорушень
посадовими особами уповноваженими на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, про новели
антикорупційного законодавства, результати ревізій та
перевірок використання бюджетних коштів, державного та
комунального майна тощо

Запровадження на каналах місцевого телебачення та
радіо, у друкованих засобах масової інформації,
спеціальних інтерв'ю, соціально-просвітницьких програм,
відео- та аудіоматеріалів, соціальних реклам з питань
запобігання і протидії корупції при обслуговуванні
громадян області в місцевих органах виконавчої влади,
органах місцевого самоврядування, правоохоронних
органах, комунальних закладах, медичних та освітніх
установах

З метою поширення знань про антикорупційне законодавство серед
представників громадськості області на радіо ”Житомирська хвиля”
Житомирської обласної державної телерадіокомпанії щотижня в
середу з повтором у п’ятницю виходила в ефір програма
”Антикорупція”. Інформаційні сюжети програми в більш стислому
об’ємі також звучали у випусках новин радіостанції.

Забезпечено
відповідний
моніторинг
цієї
роботи,
зі
щоквартальним наданням результатів цього моніторингу (до 5
числа місяця, що настає за звітним періодом)

Метою програми є поширення знань про антикорупційне
законодавство серед представників громадськості області,
висвітлення заходів щодо запобігання та протидії корупції, що
вживаються місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, інформування про факти
виявлення
правоохоронними
органами
корупційних
правопорушень посадовими особами уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування і
вжитих заходах щодо їх профілактики, про новели
антикорупційного законодавства тощо.
На Житомирській обласній державній телерадіокомпанії протягом
звітного періоду також виходили в ефір різнопланові матеріали
антикорупційного спрямування, які були представлені в
інформаційних випусках ”Новин Житомирщини”, тематичній
телепрограмі ”На часі”, інтерактивних передачах у прямому ефірі.
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4)

Виготовлення та розміщення в місцях, де здійснюється
прийом громадян, інформаційних стендів ”Суспільство
проти корупції” з розміщенням на них витягів з
антикорупційного
законодавства,
інформації
про
антикорупційні лінії прямого зв’язку, вжиті заходи щодо
запобігання і протидії корупції, осіб які притягнуті судами
до відповідальності та звільнені з державної служби за
скоєння корупційних правопорушень тощо

У приміщенні облдержадміністрації, біля кімнати, де здійснюється
прийом громадян, розташовано інформаційний стенд ”Суспільство
проти корупції” на якому розміщено витяги з антикорупційного
законодавства, інформації про антикорупційні лінії прямого зв’язку,
вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції, осіб які притягнуті
судами до відповідальності та звільнені з державної служби за
скоєння корупційних правопорушень тощо
В структурних підрозділах обласної державної адміністрації,
райдержадміністраціях, міськвиконкомах також виготовлено та
розміщено в місцях, де здійснюється прийом громадян,
інформаційні стенди ”Суспільство проти корупції” або куточки
роз’яснювальної інформації антикорупційного спрямування

5)

Оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів
про вжиті місцевими органами виконавчої влади заходи
щодо запобігання і протидії корупції та про осіб,
притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень, звітність про результати проведення
заходів щодо запобігання і протидії корупції в області

Друковані засоби масової інформації області у звітному періоді
оприлюднили 52 публікації на антикорупційну тематику. Публікації
інформували про факти виявлення правоохоронними органами
корупційних правопорушень посадовими особами уповноваженими
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
про новели антикорупційного законодавства, результати ревізій
та перевірок використання бюджетних коштів, державного та
комунального майна тощо.
З метою поширення знань про антикорупційне законодавство серед
представників громадськості області на радіо ”Житомирська хвиля”
Житомирської обласної державної телерадіокомпанії щотижня в
середу з повтором у п’ятницю виходила в ефір програма
”Антикорупція”. Інформаційні сюжети програми в більш стислому
об’ємі також звучали у випусках новин

6)

Запровадження дистанційного навчання посадових осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, з питань підвищення знань у
сфері антикорупційного законодавства шляхом утворення
на офіційних веб-сайтах сторінки ”Запобігання проявам
корупції”
з
розміщенням
на
ній
матеріалів
антикорупційного спрямування

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації на сторінці
”Запобігання проявам корупції” у розділі ”Роз’яснення та
коментарі окремих положень антикорупційного законодавства”
розміщуються матеріали які направлені на підвищення знань
посадових осіб регіону у сфері антикорупційного законодавства
У розділі ”Закони та інші нормативно-правові акти з питань
антикорупційної
політики”
розміщено
законодавчу
та
нормативно правову базу з питань антикорупційної політики
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7)

Стимулювання розвитку діяльності студентських рад щодо За інформацією управління освіти і науки облдержадміністрації
запобігання та протидії корупції у вищих навчальних з метою виконання доручення Президента України В.Ф.
закладах області
Януковича за результатами зустрічі з представниками
студентської молоді, з метою забезпечення більш широкої
участі молодих громадян у вирішенні актуальних питань
розвитку
суспільства
і
держави
студентку 4
курсу
Житомирського державного університету ім. І.Франка, голову
студентського братства, введено до складу колегії управління
освіти і науки Житомирської облдержадміністрації

8)

Проведення щорічного конкурсу на кращий плакат з За інформацією управління освіти і науки облдержадміністрації
антикорупційної тематики серед студентів вищих відповідні конкурси проведено в навчальних закладах області
навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл
області

9)

Проведення щорічної молодіжної профілактичної акції За інформацією управління освіти і науки облдержадміністрації
проведення акції ініціювала молодіжна громадська організація,
”Молодь Житомирщини проти корупції”
яка в результаті не подала до департаменту сім'ї , молоді та
спорту необхідний пакет документів

10) Проведення щорічного конкурсу на кращий журналістський Інформація про проведення заходу не надходила
матеріал антикорупційного спрямування
11) Сприяння у проведенні на Житомирському обласному
державному телебаченні щотижневої телепередачі
„Антикорупція” з залученням для участі в ній
представників
структурних
підрозділів
обласної
державної адміністрації, спеціально уповноважених
суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї
компетенції заходи щодо виявлення, припинення та
розслідування корупційних правопорушень, громадськості

На радіо ”Житомирська хвиля” Житомирської обласної державної
телерадіокомпанії щотижня в середу з повтором у п’ятницю
виходила в ефір програма ”Антикорупція” з залученням для
участі
в
ній
представників
структурних
підрозділів
облдержадміністрації, спеціально уповноважених суб’єктів у
сфері протидії корупції тощо. Інформаційні сюжети програми в
більш стислому об’ємі також звучали у випусках новин
радіостанції

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

