Звіт
про проведену роботу
сектору з питань запобігання та виявлення корупції
у продовж 2016 року
Функції з виконання завдань у сфері запобігання та протидії корупції
покладено на Сектор з питань запобігання та виявлення корупції (далі - Сектор),
яким постійно вживаються організаційні та практичні заходи, спрямовані на
своєчасне попередження, виявлення та зниження рівня корупції у підрозділах
Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.
Штатний розпис Сектору передбачає 2 посади.
Упродовж 2016 року співробітниками Сектору в структурних підрозділах
Інституту проводились перевірки, щодо дотримання посадовими особами вимог
антикорупційного законодавства, своєчасного попередження та виявлення
корупційних правопорушень. Згідно з проведеним аналізом за звітній період
стосовно працівників органів і підрозділів ДСНС України правоохоронними
органами внесено 1 факт до Єдиного реєстру досудових розслідувань за злочини у
сфері службової діяльності, по якому проводиться досудове розслідування.
За порушення вимог Закону України “Про запобігання корупції”
адміністративні протоколи стосовно осіб начальницького складу служби цивільного
захисту та працівників інституту не складались. З метою забезпечення дієвого
механізму зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про виявлені
факти корупційних правопорушень та інших зловживань в інституті організовано
роботу телефонів довіри, опубліковано юридичні та електронні адреси, за якими
можна повідомити про корупційні правопорушення.
За звітній період працівниками Сектору розглядались звернення громадян,
та 2-х народних депутатів України яким надано обґрунтовані відповіді.
В інституті проводиться профілактика корупційних проявів, однією із
складових якої є навчання з антикорупційного законодавства, проведення лекцій,
семінарів і засідань круглих столів, Сектор з питань запобігання та виявлення
корупції щокварталу інформуює ДСНС України про стан здійснення превентивних
заходів і систематичне висвітлення у засобах масової інформації публікацій
антикорупційної спрямованості.
У структурних підрозділах інституту проведено 64 перевірки (у тому числі
позапланові), щодо дотримання посадовими особами вимог антикорупційного
законодавства.
Крім цього, проведено 18 нарад за участю керівного складу підрозділів, 40
семінарів, занять та засідань круглого столу.
З метою виявлення чинників, що можуть призвести до корупційних
правопорушень, фінансових збитків та інших негативних наслідків, Сектором
проводиться антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів та
організаційно-розпорядчих документів.
Організовано та забезпечено дотримання особами начальницького складу
служби цивільного захисту, уповноваженими на виконання функцій держави вимог
частини першої статті 12 Закону України “Про засади запобігання і протидії
корупції” щодо надання відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання
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фінансового характеру.
Сектором проведено аналіз подання декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру співробітниками ДСНС України, звільнених зі
служби цивільного захисту та роботи протягом 2015 року. За результатами
проведеної роботи списки осіб, які не подали декларації, направлено до спеціально
уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
Вжито дієвих заходів щодо забезпечення отримання особами
начальницького складу служби цивільного захисту та працівниками інституту
електронного цифрового підпису та дотримання особами уповноваженими на
виконання функцій держави вимог частини першої статті 45 Закону України “Про
запобігання корупції” щодо подання декларації особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування шляхом заповнення на офіційному
веб-сайті Національного агентства з питань протидії корупції.
Крім того, на виконання вимог Закону України “Про запобігання корупції”
та з метою виконання Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017
роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. №
265 (далі — Державна програма), Антикорупційної програми ДСНС України на
2016 рік (далі — Антикорупційна програма) затвердженої наказом ДСНС України
від 01.03.2016 № 96 в інституті розроблена та затверджена наказом № 93 від
28.03.2016 Антикорупційна програма на 2016 рік
Відповідно до вимог Закону України “Про засади державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 - 2017
роки” та з метою забезпечення виконання Антикорупційної програми наказом в.о.
начальника інституту від 31.03.2016 № 95 створено та затверджено склад комісії з
координації і моніторингу виконання Антикорупційної програми (далі — Комісія).
Проведення засідань Комісії передбачено не рідше одного разу на квартал.
Третє планове засідання Комісії відбулося 29.09.2016, на якому обговорено питання
про здійснені заходи з виконання Антикорупційної програми ДСНС України на
2016 рік, питання поточного моніторингу, виконання Антикорупційної програми
ДСНС України, приведення Положення про порядок проходження служби
цивільного захисту особами рядового і начальницького складу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 593, у відповідність
із Законом України “Про запобігання корупції”, а також повторно погоджено
перенесення строку визначення заходів, спрямованих на усунення корупційних
ризиків у системі ДСНС України, з метою належної їх оцінки.
На початку грудня місяця за участі представників департаменту захисту
економіки УЗЕ в Черкаській області Національної поліції України, громадськості
проведено круглий стіл за темою: «Права людини в Україні та проблеми їх
організації у сучасних умовах», де розглядались питання унеможливлення проявів
корупції в службові діяльності.
Сектор з питань запобігання
та виявлення корупції
16.01.2017 року

