УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
31. 03. 2017

Свалява

№

103

Про районну антикорупційну програму на 2017 рік
Відповідно до статей 2, 25 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, Закону України „Про засади Державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 2017 роки ”,
постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 „Про
затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на
2015 2017 роки”, на виконання розпорядження голови облдержадміністрації
17.03.2017 № 122 „Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної
державної адміністрації на 2017 рік”:
1. Схвалити районну антикорупційну програму на 2017 рік (додається).
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації забезпечити виконання заходів програми, про що інформувати відділ з питань організаційної
роботи та управління персоналом апарату райдержадміністрації до 2 липня та 2
жовтня 2017 року.
3. Відділу з питань організаційної роботи та управління персоналом
апарату райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання
заходів програми подавати голові райдержадміністрації та відділу взаємодії з
правоохоронними органами, запобігання і виявлення корупції та оборонної
роботи облдержадміністрації до 4 квітня, 4 липня та 4 жовтня 2017 року.
4.Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації 26.06.2015 № 183.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова державної адміністрації

О.А. Дідович

СХВАЛЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
31.03.2017 № 103
Районна антикорупційна програма на 2017 рік
1.
Загальні положення
Районна антикорупційна програма на 2017 рік (далі – програма)
розроблена на виконання Закону України „Про засади Державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014 – 2017
роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265
„Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017
роки”, розпорядження голови облдержадміністрації 17.03.2017 № 122 „Про
Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації на
2017 рік”, з метою запровадження ефективної внутрішньої системи запобігання
корупції в рамках реалізації державної антикорупційної політики; підвищення
рівня професійної компетентності та правосвідомості посадових та службових
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, втіленні ідеї нетерпимості до проявів корупції та дотриманні
ними правил етичної поведінки, вимог та обмежень, встановлених чинним
законодавством, забезпеченні контролю за своєчасним поданням декларацій;
здійсненні контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів, вжитті заходів щодо виявленні конфлікту інтересів та його
усунення; виявлення сприятливих для вчинення корупційних та пов’язаних з
корупцією правопорушень, ризиків, які негативно впливають на виконання
загальних та спеціальних функцій і завдань райдержадміністрацією, її
структурними підрозділами.
Загальну характеристику програми відображено у паспорті програми
(додаток 1).
2. Мета програми
Метою програми є забезпечення ефективної реалізації державної
політики у сфері протидії корупції, розроблення та здійснення комплексу
заходів, спрямованих на усунення причин та умов вчинення протиправних
діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та
місцевих органів виконавчої влади у зазначеній сфері, створення ефективної
загальнодержавної системи запобігання і протидії корупції на основі нових
засад формування та реалізації антикорупційної політики.
Досягненню цієї мети сприятимуть заходи (додаток 2), спрямовані на:
створення атмосфери суспільної нетерпимості до корупції;
залучення громадськості до реалізації державної антикорупційної
політики;
ослаблення впливу корупції на економічні відносини;
підвищення якості адміністративних послуг;
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забезпечення прозорості в роботі органів державної влади;
впровадження механізмів врегулювання конфлікту інтересів.
3. Шляхи і способи розв’язання проблеми
Проблему передбачається розв’язати шляхом об’єднання зусиль
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
громадських організацій, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів
антикорупційної політики,визначених засадами державної політики в Україні
(Антикорупційна стратегія), на 2014 – 2017 роки, затвердженими Законом
України від 14 жовтня 2014 року № 1699 – VІІ, через:
ефективне застосування антикорупційного законодавства органами
державної влади і органами місцевого самоврядування;
створення ефективної системи протидії корупції в усіх сферах діяльності
органів державної влади і органів місцевого самоврядування на всіх рівнях;
забезпечення відкритості та поінформування громадськості про
здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до
корупції як суспільно – небезпечного явища;
посилення взаємодії об’єднань громадян з органами державної влади і
органами місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної
антикорупційної політики, забезпечення підтримки громадським суспільством
антикорупційних заходів.
4.Очікувані результати виконання заходів програми
У результаті виконання заходів програми очікується:
зниження рівня корупції, ослаблення суспільної напруги, викликаної її
впливом;
зменшення впливу корупції на економічну та політичну сфери
суспільства;
очищення органів державної влади від корумпованих державних
службовців, створення прозорої системи прийняття і виконання управлінських
рішень;
створення у суспільстві атмосфери нетерпимості до корупції,
підвищення рівня довіри населення до влади;
зміцнення кадрового потенціалу органів державної влади та органів
місцевого самоврядування.
5. Джерела фінансування програми
Реалізація визначених у програмі завдань здійснюватиметься за рахунок
коштів, передбачений для утримання відповідних місцевих органі виконавчої
влади.

Додаток 2
до програми
ЗАХОДИ
з виконання районної антикорупційної програми на 2017 рік
I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики
Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

1. Створення
інституціональ-ного
механізму
формування та моніторингу реалізації державної
політики, зокрема сприяння активній діяльності
Національної ради з питань антикорупційної
політики
2. Створення інструментів отримання достовірної
інфор-мації щодо кількісних та якісних
показників корупції
3. Підготовка нової антикоруп- ційної стратегії

Участь, у межах повноважень, у реалізації засад державної антикорупційної
політики в районі (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки

2017 рік

Забезпечення взаємодії із спеціально уповноваженими суб’єктами, які в
межах своєї компетенції безпосередньо здійснюють заходи щодо виявлення,
припинення та розслідування корупційних правопорушень
Сприяння у проведенні дослідження кількісних та якісних показників
корупції в районі, стану виконання Закону України „Про засади Державної
антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014
2017 роки”

2017 рік

Відд

Червень 2017 року

Відд

С

II. Запобігання корупції
Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

1. Створення ефективної системи виявлення,
запобі-гання та врегулювання конфлікту
інтересів

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення
моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та
притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також
відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту
інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2017 рік

С

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Проведення інформаційних кампаній з метою роз’яснення інституту
конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та прирівняних до
них осіб

2017 рік

С

Забезпечення на основі результатів аналізу корупційних ризиків проведення
моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та
притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також
відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту
інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах

2017 рік

С

2. Створення механізму захисту осіб, які
надають допомогу в запобіганні і протидії
корупції (викривач)

Проведення постійного моніторингу виконання закону у сфері захисту
викривачів, щорічного аналізу та перегляду державної політики у цій сфері

2017 рік

3. Впровадження системного підходу до
запобігання корупції в органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування
на основі результатів аналізу корупційних
ризиків
4. Усунення
корупційних
чинників
у
процедурах державних закупівель

Запровадження виконання антикорупційних заходів в органах виконавчої
влади та органах місцевого самоврядування відповідно до Закону України
„Про запобігання корупції”

2017 рік

С

Вжиття заходів щодо реалізації Закону України „Про внесення змін до Закону
України „Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення
системи державних закупівель та електронних закупівель)” після його
прийняття
Забезпечення
здійснення
короткострокових
заходів,
передбачених
„дорожньою картою” щодо імплементації положень Директив ЄС у сфері
державних закупівель

2017 рік

С

2017 рік

С

Відд
персо

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Вжиття заходів щодо реалізації Закону України „Про відкритість
використання публічних коштів”, зокрема забезпечити проведення аналізу
доступності публічних реєстрів, які містять суспільно важливу інформацію,
подання пропозицій щодо розкриття даних, які містяться в таких реєстрах, з
урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних, спрощення
доступу (у тому числі шляхом здешевлення)

2017 рік

III. Формування негативного ставлення до корупції
Найменування завдання
1. Зміна суспільних уявлень про корупцію

Найменування заходу
Проведення опитування населення з метою виявлення динаміки у сприйнятті
корупції

Строк виконання
Жовтень 2017 року

Розміщення у газеті „Вісті Свалявщини” відповідної інформації щодо
антикорупційного законодавства

2017 рік

Відді
перс

Забезпечення:
а) регулярного проведення інформаційних кампаній, спрямованих на
формування у населення не сприйняття корупції як способу розв’язання
проблеми
б) проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня правової
свідомості населення, зокрема в частині обізнаності громадян щодо своїх прав і
свобод, механізму їх реалізації та правових способів захисту
в) роз’яснення найбільш важливих антикорупційних заходів, що здійснюються
в державі, положень законодавства про запобігання та протидію корупції,
зокрема в частині визначення видів та форм корупційної поведінки, щодо
моделей правильної поведінки в ситуаціях з можливими корупційними
ризиками
г) проведення заходів, спрямованих на заохочення повідомлення спеціально
уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції про факти вчинення
корупційних правопорушень
д) Сприяння запроваджено в загальноосвітніх навчальних закладах вивчення
питань, пов’язаних з корупцією, її небезпекою та відповідальністю за корупцію,
а також проведення тренінгів з питань антикорупційного законодавства для

Відповідно до затвердженого плану
роботи

Відд
персо

Відповідно до затвердженого плану
роботи

Структ

Відповідно до затвердженого плану
роботи

Структ

2017 рік

Структ

2017 рік

Відді
перс

Найменування завдання

Найменування заходу
працівників таких закладів

Строк виконання

