
АНАЛІЗ
виконання плану заходів щодо запобігання корупції 

у виконавчому апараті Бериславської районної ради за 2019 рік

№
з/п З м іст  за х о д у В иконання плану за х о д ів В ід п ов ід ал ьн і
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1 . Відповідно до тематики навчання посадових осіб 
виконавчого апарату районної ради на 2019 рік, 
провести навчання щодо вимог Закону України 
«Про запобігання корупції»:

в частині подання декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, за минулий рік 
посадовими особами виконавчого апарату 
районної ради;
- про перевірку факту подання декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, посадовими 
особами виконавчого апарату районної ради за 
2018 рік;
- статті 59 і Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» щодо виникнення 
реального, потенційного конфлікту інтересів та 
способи їх врегулювання, поводження з майном, 
що може бути неправомірною вигодою та 
подарунками;
- про особливості зовнішнього контролю в 
органах місцевого самоврядування

Проведено навчання з працівниками 
виконавчого апарату районної ради (протоколи 
навчання від 27 лютого 2019 року №2; від 05 
червня 2019 року №3; від 02 жовтня 2019 року 
№4)

Зазначені вимоги також доведено керівникам 
комунальних підприємств, установ, організацій 
Бериславської районної ради листом 
від 05 лютого 2019 року №02-37/24/010
Постійною комісією районної ради мандатною, 
з питань регламенту, депутатської діяльності та 
етики, законності і правопорядку 08 липня 
2019 року заслухано інформацію щодо 
забезпечення виконання депутатами районної 
ради VII скликання вимог Закону України 
«Про запобігання корупції», статті 59і Закону 
України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» щодо виникнення реального, 
потенційного конфлікту інтересів та способи їх 
врегулювання, поводження з майном, що може 
бути неправомірною вигодою та подарунками 
(протокол засідання постійної комісії 
від 08 липня 2019 року №28)

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради
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2. Проінформувати керівників органів місцевого 
самоврядування району щодо необхідності 
забезпечення виконання вимог Закону України 
«Про запобігання корупції» посадовими 
особами місцевого самоврядування та 
депутатами місцевих рад в частині подання 
декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування

Вимоги Закону були доведені до посадових 
осіб місцевого самоврядування місцевих рад 
району листом від 05 лютого 2019 року 
№02-37/025/09 «Про виконання вимог Закону 
України «Про запобігання корупції» 
в частині подання декларацій особами, 
уповноваженими на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради

3. Довести депутатам районної ради інформацію 
щодо необхідності виконання положень Закону 
України «Про запобігання корупції» в частині 
подання декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, шляхом:

- інформування на пленарному засіданні сесії 
районної ради, засіданнях постійних комісій 
районної ради;

- висвітлення інформації на офіційному сайті 
районної ради;

- передачі телефонограм, повідомлень через 
електронні поштові скриньки тощо

Положення зазначеного закону було доведено 
депутатам районної ради шляхом:

- інформування на пленарному засіданні 
ЗО сесії районної ради VII скликання, що 
відбулася 28 лютого 2019 року, на засіданнях 
постійних комісій районної ради, що відбулися 
19, 20, 21 лютого 2019 року;

- висвітлення інформації на офіційному сайті 
Бериславської районної ради від 05 лютого 
2019 року;

- передачі телефонограм (23 січня 2019 року 
та 15 березня 2019 року);

- направлення інформації на електронні 
адреси 05 лютого 2019 року;

- направлення листів (від 05 лютого 2019 року 
№02-37/27/011)

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
районної ради, началь
ники відділів виконав
чого апарату районної 
ради: юридичного, за
гального, організацій
ного

4. Забезпечувати якісний добір кадрів на засадах 
неупередженого конкурсного відбору відповідно 
до вимог чинного законодавства

Протягом 2019 року конкурс на заміщення 
вакантних посад у виконавчому апараті 
районної ради не проводився

Заступник голови район
ної ради, керуючий 
справами виконавчого 
апарату районної ради, 
начальник загального 
відділу виконавчого 
апарату районної ради
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5. При проведенні щорічної оцінки виконання 
посадовими особами місцевого самоврядування 
виконавчого апарату районної ради покладених 
на них обов'язків і завдань враховувати знання та 
дотримання ними основних норм 
антикорупційного законодавства

В ході проведення співбесід безпосередніми 
керівниками зверталася увага на знання та 
дотримання особами, що підлягали щорічному 
оцінюванню, основних норм антикорупційного 
законодавства

Безпосередній керів
ник, який здійснює 
оцінювання

6. Згідно з вимогами Закону України «Про 
запобігання корупції» забезпечувати подання 
особами, які претендують на зайняття посад у 
виконавчому апараті районної ради, інформації 
щодо працюючих в апараті близьких осіб

Протягом 2019 року конкурс на заміщення 
вакантних посад у виконавчому апараті 
районної ради не проводився

Начальники відділів 
виконавчого апарату 
районної ради: загаль
ного, юридичного

7. Здійснювати попередження осіб, які 
претендують на зайняття посад посадових осіб 
місцевого самоврядування у виконавчому 
апараті районної ради, про спеціальні обмеження 
щодо прийняття на службу в органи місцевого 
самоврядування, встановлені Законом України 
«Про службу в органах місцевого 
самоврядування» та положеннями 
антикорупційного законодавства

Протягом 2019 року конкурс на заміщення 
вакантних посад у виконавчому апараті 
районної ради не проводився

Начальники відділів 
виконавчого апарату 
районної ради: загаль
ного, юридичного

8. Проводити навчання з новопризначеними 
посадовими особами щодо вимог 
антикорупційного законодавства та норм 
Загальних правил етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування

Протягом 2019 року конкурс на заміщення 
вакантних посад у виконавчому апараті 
районної ради не проводився

Начальники відділів 
виконавчого апарату 
районної ради: загаль
ного, юридичного
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9. Проводити перевірку фактів подання декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, 
посадовими особами виконавчого апарату 

районної ради

Відповідно до Порядку перевірки факту 
подання суб’єктами декларування декларацій 
відповідно до Закону України «Про 
запобігання корупції» та повідомлення 
Національного агентства з питань запобігання 
корупції про випадки неподання чи 
несвоєчасного подання таких декларацій, 
затвердженого рішенням Національного 
агентства з питань запобігання корупції 
від 06 вересня 2016 року №19, проведено 
перевірку факту подання декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, посадовими 
особами виконавчого апарату Бериславської 
районної ради за 2018 рік, осіб, які припинили 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій 
держави або місцевого самоврядування, 
у 2018 році, шляхом пошуку та перегляду 
інформації в публічній частині Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, на офіційному 
веб-сайті Національного агентства з питань 
запобігання корупції (службова записка на ім’я 
голови районної ради від 10 квітня 2019 року)

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради 
(уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції)

10. Повідомляти працівників, які звільняються 3 
посади, про необхідність подання декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за 
період, не охоплений раніше поданими 
деклараціями

Протягом 2019 року не було випадків 
звільнень серед посадових осіб виконавчого 
апарату районної ради

Начальник загального 
відділу виконавчого 
апарату районної ради
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11. Вживати заходів щодо виявлення конфлікту 
інтересів та сприяти його усуненню, 
контролювати дотримання вимог законодавства 
щодо врегулювання конфлікту інтересів та 
забезпечувати невідкладне повідомлення 
керівника про наявність конфлікту інтересів у 
разі його виникнення

Протягом року не виявлено суперечності між 
особистими майновими, немайновими 
інтересами посадових осіб чи близьких їм осіб 
та їх службовими повноваженнями, наявність 
яких може вплинути на об'єктивність або 
неупередженість прийняття рішень, а також на 
вчинення чи не вчинення дій під час виконання 
наданих їм службових повноважень.

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради 
(уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)

12. Виявляти сприятливі для вчинення корупційних 
правопорушень ризики в діяльності посадових і 
службових осіб виконавчого апарату, вносити 
пропозиції керівнику щодо усунення таких 
ризиків

Системна робота по забезпеченню контролю за 
виконанням вимог Закону дозволила запобігти 
виникненню умов для вчинення корупційних 
правопорушень в діяльності посадових і 
службових осіб виконавчого апарату районної 
ради

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради 
(уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)

13. Здійснювати облік працівників районної ради, 
притягнутих до відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень

Працівники виконавчого апарату районної 
ради не притягувалися до відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради 
(уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)

14. Взаємодіяти з підрозділами з питань запобігання 
та виявлення корупції державних органів, 
органів влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та 
організацій, спеціально уповноваженими 
суб’єктами у сфері протидії корупції

Проводиться в міру потреби Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради 
(уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)

15. В межах повноважень розглядати повідомлення 
щодо причетності працівників районної ради до 
вчинення корупційних правопорушень

Протягом 2019 року до виконавчого апарату 
районної ради не надходили повідомлення 
щодо причетності працівників .районної ради 
до вчинення корупційних правопорушень

Керівництво районної 
ради, начальник юри
дичного відділу вико
навчого апарату район
ної ради (уповно
важена особа з питань 
запобігання та вияв
лення корупції)
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16. Сприяти підвищенню кваліфікації працівників 
виконавчого апарату районної ради за 
програмами короткотермінових тематичних 
семінарів з питань запобігання та протидії 
корупції відповідно до розпорядження Кабінету 
Міністрів України від 6 липня 2011 року 
№  642-р

Начальник загального відділу виконавчого 
апарату районної ради в період з 23 по 
25 вересня 2019 року пройшла підвищення 
кваліфікації за програмою короткотермінового 
семінару -  36 год. для керівників (спеціалістів) 
загальних відділів міських та районних рад при 
Херсонському обласному центрі пере
підготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів 
місцевого самоврядування, державних 
підприємств, установ і організацій

Керівництво районної 
ради

17. Проводити службові розслідування щодо 
кожного факту недодержання посадовими 
особами місцевого самоврядування районної 
ради законодавства про службу в органах 
місцевого самоврядування, про запобігання 
корупції, вчинення корупційного 
правопорушення з метою виявлення причин та 
умов, що сприяли недодержанню вимог 
законодавства та вчиненню вказаного 
правопорушення

Протягом року службові розслідування не 
проводилися, так як не було ознак 
корупційного правопорушення серед 
посадових осіб місцевого самоврядування 
районної ради

За поданням началь
ника юридичного від
ділу виконавчого апа
рату районної ради 
(уповноваженої особи 
з питань запобігання та 
виявлення корупції) у 
порядку, визначеному 
законодавством

18. Здійснювати аналіз результатів проведених 
службових розслідувань (перевірок) з метою 
виявлення причин та умов вчинення корупційних 
правопорушень і порушень вимог 
антикорупційного законодавства, законів 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» та «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»

Протягом року службові розслідування не 
проводилися, так як не було ознак 
корупційного правопорушення серед 
посадових осіб місцевого самоврядування 
районної ради

Керуючий справами 
виконавчого апарату 
районної ради, началь
ник юридичного відділу 
виконавчого апарату 
районної ради (упов
новажена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)

19. Забезпечувати інформування керівництва 
районної ради та правоохоронних органів у разі 
виявлення фактів, що можуть свідчити про 
вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, посадовими чи 
службовими особами виконавчого апарату 
районної ради

Протягом року не виявлено випадків 
порушення антикорупційного • законодавства 
при виконанні посадовими особами своїх 
посадових обов’язків

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради 
(уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)
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20. Здійснювати моніторинг змін, що відбуваються у 
антикорупційному законодавстві, та, у разі 
необхідності, проводити навчання у виконавчому 
апараті районної ради

Протягом року проводився моніторинг змін в 
антикорупційному законодавстві

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради 
(уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)

21. Забезпечувати безумовне виконання вимог 
Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» в частині доступу громадськості для 
ознайомлення з проектами нормативно-правових 
актів та прийнятими нормативно-правовими 
актами шляхом розміщення зазначених проектів 
на офіційному сайті районної ради

Протягом року всі проекти рішень сесій 
районної ради, що вносилися на розгляд 
районної ради, прийнятті рішення сесій 
районної ради, розпорядження голови районної 
ради з основної діяльності оприлюднювалися 
на веб-сайті районної ради

Керуючий справами ви
конавчого апаразу район
ної ради, начальники 
організаційного, загаль
ного відділів виконав
чого апарату районної 
ради

22. Здійснювати аналіз виконання плану заходів 
щодо запобігання корупції у виконавчому 
апараті Бериславської районної ради 
за 2019 рік

Підготовлено проект аналізу виконання плану 
заходів щодо запобігання корупції у 
виконавчому апараті Бериславської районної 
ради за 2019 рік

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради 
(уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції)

23. Підготувати проект плану заходів щодо 
запобігання корупції у виконавчому апараті 
Бериславської районної ради на 2020 рік

Підготовлено проект плану заходів щодо 
запобігання корупції у виконавчому апараті 
Бериславської районної ради на 2020 рік

Начальник юридичного 
відділу виконавчого 
апарату районної ради 
(уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)

Керуючий справами 
виконавчого апарату районної ради Л.В. Рак


