ІНФОРМАЦІЯ
щодо ефективності діяльності уповноважених підрозділів
(уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції в
обласних державних адміністраціях за 2017 рік.
Департамент організації роботи із запобігання та виявлення корупції
відповідно до пункту 11 частини першої статті 11 Закону України «Про
запобігання корупції» (далі – Закон) провів аналіз ефективності діяльності
уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та
виявлення корупції (далі – уповноважені підрозділи) в обласних державних
адміністраціях за 2017 рік.
Уповноважені підрозділи облдержадміністрацій забезпечили проведення
1177 навчань, семінарів-нарад, тренінгів з питань запобігання та виявлення
корупції, щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, запобігання, врегулювання конфлікту
інтересів та визначених Законом обмежень тощо, зокрема:
- для співробітників апаратів облдержадміністрацій – 657 навчань;
- для працівників територіальних органів – 296 навчань;
- для працівників підприємств, установ, організацій, що входять до сфери
управління (підпорядкування) облдержадміністрацій – 224 навчання.
Проте відповідно до наданої інформації уповноважені підрозділи
Запорізької та Луганської облдержадміністрацій для співробітників провели
всього 2 та 1 навчання відповідно.
Розглянуто 366 повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення, зокрема 29 анонімних.
За результатами розгляду зазначених повідомлень проведено 92 (25%)
перевірки щодо встановлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення.
Жодної такої перевірки не провели уповноважені підрозділи
Дніпропетровської,
Житомирської,
Луганської,
Тернопільської
та
Хмельницької облдержадміністрацій.
При цьому до уповноважених підрозділів Волинської, Закарпатської,
Запорізької, Івано-Франківської, Київської та Львівської облдержадміністрацій
повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення не
надходили та відповідно не розглядалися.
За результатами перевірок у 27 випадках виявлені ознаки корупційного
або пов’язаного з корупцією правопорушення та вжито заходів щодо
притягнення до відповідальності працівників облдержадміністрацій. В
результаті цього 11 (41%) осіб притягнуто до відповідальності:
- 10 осіб – до дисциплінарної (Кіровоградська – 4, Одеська – 6 осіб);
- 1 особа – до адміністративної (КМДА).
Також відповідно до частини сьомої статті 53 Закону
облдержадміністрації повідомили спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері
протидії корупції (правоохоронним органам) про виявлені корупційні або
пов’язані з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вивчення
таких правопорушень працівниками облдержадміністрацій, підприємств,
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установ, організацій, що входять до сфери управління (підпорядковані)
державного органу про 135 фактів таких правопорушень.
З метою встановлення причин та умов, що призвели до вчинення
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень облдержадміністрації
провели 74 службових розслідувань, за результатами яких встановлено ознаки
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень в діях 11 (15%)
працівників, з яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності 6 осіб: у
Кіровоградський області 4 особи, Хмельницькій та місті Києві по 1 особі.
У сфері контролю за виконанням законодавства з питань запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, та інших обмежень щодо запобігання корупції
уповноважені підрозділи облдержадміністрацій виявили наявність в осіб
конфлікту інтересів та порушень інших обмежень щодо запобігання корупції у
323 працівників, з яких у 249 (77%) випадках врегульовано (усунуто) конфлікт
інтересів та порушення інших обмежень щодо запобігання корупції.
Слід зазначити, що інформацію при притягнення до відповідальності осіб
надали лише Тернопільська та Харківська облдержадміністрації, в яких до
відповідальності притягнуто 7 та 66 осіб відповідно, а саме:
- 72 особи – до адміністративної;
- 1 особу – до дисциплінарної.
При здійсненні уповноваженими підрозділами перевірок вимог
фінансового контролю встановлено 352 факти несвоєчасного подання та
неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.
Повідомлено Національному агентству про 346 встановлених фактів
несвоєчасного подання або неподання декларації особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування (не повідомила
лише Київська міська державна адміністрація щодо 6 таких осіб). Станом на 01
лютого 2018 року в облдержадміністраціях наявна інформація про фактичне
притягнення до відповідальності 20 осіб (0,06 %), зокрема 19 осіб до
адміністративної та 1 особи до дисциплінарної відповідальності. Так, в
Харківській області притягнуто 11 осіб, Тернопільській та місті Києві по 3
особи, Донецькій, Житомирській та Хмельницькій по 1 особі. В інших
облдержадміністраціях інформація щодо притягнення до відповідальності осіб,
які несвоєчасно подали або взагалі не подали декларації, відсутня.
Результати аналізу діяльності уповноважених підрозділів свідчать, що
загалом в облдержадміністраціях здійснюється робота із запобігання та
виявлення корупції. Проте в більшості облдержадміністрацій недостатня увага
приділяється організаційній та роз’яснювальній роботі, проведенню
навчальних заходів з питань запобігання корупції для працівників, що
призводить до вчинення ними порушень антикорупційного законодавства.

