УКРАЇНА
Тростянецька міська рада
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 15.02.2018 року
м. Тростянець

№ 166

Про виконання плану заходів
щодо запобігання корупції
в Тростянецькій міській раді за 2017 рік
На виконання Закону України «Про запобігання корупції», рішення
виконавчого комітету №146 від 14.04.2017 року «Про затвердження плану
заходів щодо запобігання корупції в Тростянецькій міській раді на 2017 рік»,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради вирішив:
1. Інформацію про виконання плану заходів щодо запобігання корупції
в Тростянецькій міській раді за 2017 рік взяти до відома. Додаток 1.
2. Уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення
корупції подати на наступне засідання виконавчого комітету для
затвердження заходи Тростянецької міської ради щодо запобігання корупції в
Тростянецькій міській раді на 2018 рік.

Міський голова

Ю.А. Бова

Додаток 1
до рішення виконкому
від 15.02.2018 року № 166

Інформація про виконання плану заходів щодо запобігання корупції в
Тростянецькій міській раді за 2017 рік
14.04.2017 року виконавчим комітетом Тростянецької міської ради
прийнято рішення № 146, яким затверджено План заходів щодо запобігання
корупції в Тростянецькій міській раді на 2017 рік.
Слід вважати, що зазначене рішення виконавчого комітету в цілому
виконане, упродовж 2017 року реалізацію Плану заходів щодо забезпечення
виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та здійснення
антикорупційних дій посадовими особами виконавчого комітету
Тростянецької міської ради на 2017 рік забезпечено.
Розгляд питання щодо виконання заходів запобігання корупції у
Тростянецькій міській раді постійно додається у План роботи виконавчого
комітету.
На апаратних нарадах при міському голові, засіданнях сесій міської
ради та виконавчого комітету постійно наголошується на виконанні норм
Закону України «Про запобігання корупції».
Відділом
правового
забезпечення
постійно
проводиться
антикорупційна експертиза проектів розпоряджень міського голови, рішень
сесій, виконавчого комітету.
На виконання розпорядження міського голови №19 від 28.02.2017 року
«Про проведення навчально-консультативного заняття щодо заповнення
електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування» проведено 03.03.2017 року навчальноконсультативне заняття із працівниками апарату міської ради, відділу освіти
міської ради, керівниками підвідомчих комунальних підприємств з питань
заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування.
На офіційному сайті Тростянецької міської ради існує рубрика
«Запобігання проявам корупції», де розміщена законодавча база та
нормативно-правові акти Тростянецької міської ради щодо корупційної
тематики.
Забезпечено для клієнтів міської ради зручні умови отримання і
доступності адміністративних послуг. З метою забезпечення прозорості,
відкритості, запобігання проявам корупції та підвищення якості надання
послуг мешканцям міста з 2013 року в міській раді функціонує Центр
надання адміністративних послуг. Центр надання адміністративних послуг

надає 68 видів послуг.
До Центру на 01.01.2018 року – 14705 звернень, із них задоволено 14075. Залишились на контролі - 420 звернень. Кількість відмов у наданні
адміністративних послуг – 210.
05 серпня 2016 року наказом Національного агентства України з питань
державної служби №158 затверджено Загальні правила етичної поведінки
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Тому на
виконання даного наказу було видано розпорядження міського голови «Про
порядок ознайомлення посадових осіб Тростянецької міської ради із
загальними правилами етичної поведінки державних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування». З жовтня місяця 2016 року всі
працівники міської ради були ознайомлені, і в подальшому загальний відділ
ознайомлює кандидатів на вакантні посади при прийнятті на службу в органи
місцевого самоврядування із загальними правилами етичної поведінки
посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженими наказом
Національного агентства України з питань державної служби під особистий
розпис із залученням до особової справи листка ознайомлення. У питаннях
до білетів кандидатів на вакантні посади у Тростянецькій міській раді
додається знання вказаного наказу.
У 2017 році порушення цих Загальних правил не виявлено,
повідомлення про порушення правил до Тростянецької міської ради не
надходило.
Для забезпечення виконання ст. 23 1Закону України «Про звернення
громадян» у Тростянецькій міській раді в рамках програми “Електронне
урядування задля підзвітності влади та участі громади” створено Єдину
систему місцевих петицій. Громадяни можуть звернутися з Петиціями до
Тростянецької міської ради через веб-сайт Єдиної системи місцевих
електронних петицій e-dem.in.ua, де зазначають суть звернення, прізвище,
ім’я, по батькові автора (ініціатора) електронної петиції, адресу електронної
пошти. Електронна петиція в установлений строк (90 днів) повинна набрати
необхідну кількість голосів на підтримку (100 підписів). Якщо електронна
петиція не набрала достатньої кількості голосів, то після завершення строку
збору підписів на її підтримку вона розглядається, як звернення громадян
відповідно до цього Закону.
Кадрова робота в апараті міської ради ведеться якісно і на належному
рівні, згідно із чинним законодавством України.
Слід відмітити, що розстановка та комплектація кадрів у апараті
міської ради проводиться тільки конкурсною комісією на заміщення
вакантних посад на основі конкурсного відбору.
Особи, які претендують на зайняття посад в органах місцевого
самоврядування, в обов’язковому порядку ознайомлюються зі спеціальними

обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органах місцевого
самоврядування та проходження служби встановленими Законом України
«Про запобігання корупції».
У лютому місяці 2017 року була проведена щорічна оцінка виконання
посадовими особами їх обов’язків і завдань за 2016 рік.
Відповідно до ст. 13 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування», Закону України «Про запобігання корупції» до 1 квітня
2017 року шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції посадовими особами апарату міської
ради були подані декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування.
Здійснено перевірку фактів своєчасності подання суб’єктами
декларування декларацій, перевірку декларацій на наявність конфлікту
інтересів. Всі декларації були подані в строк передбаченим законодавством,
порушень не виявлено.
Статтею 56 Закону України «Про запобігання корупції» передбачено
необхідність проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які
претендують на зайняття посад з підвищеним корупційним ризиком. Така
перевірка здійснюється відповідно до Порядку проведення спеціальної
перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які
передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального
становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 №171.
Національним агентством з питань запобігання корупції здійснено
спеціальну перевірку щодо достовірності відомостей, зазначених у декларації
кандидатів на посаду осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування за 2016 рік, а саме: кандидата на посаду
секретаря Тростянецької міської ради Ковальової Наталії Анатоліївни,
заступника міського голови з питань ЖКГ, благоустрою, транспорту та
зв’язку Тростянецької міської ради Заяц Юрія Миколайовича, заступника
міського голови з питань освіти, культури і туризму, охорони здоров’я
Тростянецької міської ради Заяц Оксани Юріївни, заступника міського
голови з питань регіонального розвитку, проектної діяльності, міжнародного
співробітництва, містобудування архітектури та державного архітектурнобудівельного контролю Тростянецької міської ради Синявіна Максима
Володимировича, заступника міського голови з питань економічного
розвитку, бюджету, залучення інвестицій, торгівлі, малого та середнього
підприємництва, управління комунальним майном, законності та
регулювання земельних відносин Тростянецької міської ради Злепка
Володимира Анатолійовича.
09.01.2018 року було видано розпорядженням міського голови за №
01/1 «Про розгляд листів щодо результатів спеціальної перевірки
Національного агентства з питань запобігання корупції та пояснень
посадових осіб апарату міської ради», яким утворено комісію для розгляду
вищевказаних листів.

Розглянувши комісією інформації про результати спеціальної
перевірки, пояснення посадових осіб, зважаючи на те, що встановлені
агентством розбіжності в поданій декларації не значні та не несли в собі
ознак корупції викладених в ст.ст. 22-27 Закону України «Про запобігання
корупції» та не принесли державі збитків, відмов у призначенні
вищевказаних осіб не було.
28.12.2017 року Охтирською місцевою прокуратурою, як спеціально
уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції, було проведено
моніторинг Реєстру та відповідно до Подання № 92-7784 вих.17 (вхід. №
2551 від 28.12.2017 року) встановлено факт можливого порушення вимог ст.
46 Закону України «Про запобігання корупції» спеціалістом 1 категорії із
комп’ютерно-технічного забезпечення Куц Ігорем Володимировичем.
З метою встановлення такого факту розпорядженням міського голови
від 02.01.2018 року № 01 «Про проведення службового розслідування за
фактом можливого порушення вимог ст.46 Закону України «Про запобігання
корупції» було призначено проведення службового розслідування та
утворено комісію.
Провівши розслідування комісія дійшла висновку: не вбачати у діях
начальника відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату
міської ради (який у 2016 році перебував на посаді спеціаліста І категорії
інформаційно-технічного забезпечення) Куц Ігора Володимировича ознак
вчиненого корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення під
час подання, шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції, щорічної декларації за 2016 рік у
зв’язку з тим, що у нього не було можливості внести всі виправлення, які він
планував, через недосконалу роботу системи. До того ж Куц Ігорем
Володимировичем було надіслано лист до НАЗК через особистий кабінет з
проханням надати можливість виправити допущені неточності, але до цього
часу відповідь не отримав.
Але в свою чергу комісія попередила його про більш уважніше
ставлення до заповнення е-декларацій, а також не допускати аналогічних
порушень у майбутньому та невідкладно вжити заходів щодо усунення
виявлених порушень вимог ст. 46 Закону України «Про запобігання
корупції».
Відповідно до Закону України «Про очищення влади», Постанови
Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 «Деякі питання
реалізації Закону України «Про очищення влади», розпорядження Кабінету
Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 1025-р «Про затвердження
плану проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення
влади» в Тростянецькій міській раді в грудні місяці 2015 року було розпочато
проведення перевірки стосовно начальників відділів, спеціалістів апарату
міської ради. В лютому місяці 2016 року від Тростянецького відділення
Охтирської ОДПІ ГУ ДФС у Сумській області Тростянецькою міською

радою було отримано позитивні висновки про результати перевірки
достовірності відомостей, передбачених пунктом 2 частини 5 статті 5 Закону
України «Про очищення влади». Також перевірка застосовується і відносно
осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування.
На офіційному сайті Тростянецької міської ради існує рубрика
«Очищення влади», де розміщена законодавча база, нормативно - правові
акти Тростянецької міської ради щодо проведення перевірки у міській раді,
розміщений реєстр осіб щодо яких здійснюється перевірка передбачена
Законом України «Про очищення влади».
Для висвітлення діяльності Тростянецької міської ради, надання
можливості для ознайомлення із нормативно-правовими актами громадян,
підприємств, установ і організацій усіх форм власності, громадських
організацій рубрика на веб - сайті міської ради постійно оновлюються.
Стосовно забезпечення реагування відповідно до вимог чинного
законодавства України до осіб, уповноважених на виконання функцій
держави, при надходженні до державного органу постанови суду про
корупційне діяння (при необхідності) та реагування по кожному факту
вчинення особами уповноваженими на виконання функцій місцевого
самоврядування корупційних правопорушень з прийняттям рішень згідно з
чинним законодавством (при необхідності). З огляду на те, що фактів
вчинення посадовими особами виконавчого комітету корупційних діянь не
встановлено, що у свою чергу є позитивним фактором, заходи відповідно
даного питання не вживалися.
Що стосується забезпечення оприлюднення інформації про вжиті
заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, то за 2017 рік
фактів вчинення корупційних діянь не встановлено, і це питання на день
складання інформації не висвітлювалось.

Керуюча справами виконкому

А.Л. Біловол

