«Затверджую»
Заступник голови районної ради
__________________Ж. О. Сілко
23 квітня 2014 року.

ЗВІТ
про проведену антикорупційну роботу у 2013 році
Протягом 2013 року на виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і
протидії корупції», Закону України «Про правила етичної поведінки», Постанови Кабінету
Міністрів України від 04.09.2013 р. № 706 інших антикорупційних законодавчих актів
Тиврівською районною проводилася певна робота, спрямована на попередження та
посилення боротьби з корупцією, а саме:
- розпорядженням голови районної ради від 31 жовтня 2013 року № 25рк начальника
юридичного відділу виконавчого апарату районної ради Рудик Наталію Василівну визначено
уповноваженою особою з питань запобігання та протидії корупції (далі – уповноважена
особа);
- заходи щодо запобігання та протидії корупції на 2014 - 2015 роки у Тиврівській
районній раді затверджені розпорядженням голови районної ради від 25 грудня 2013 року
№ 40р.
25 листопада 2013 року на адресу міського, селищних, сільських рад було надіслано
лист за №02-11/317 разом з методичними рекомендаціями Міністерства юстиції
«Запобігання та протидія корупції в державних органах та органах місцевого
самоврядування».
Питання виконання антикорупційного законодавства розглядались на семінар-нарадах:
- 17 грудня 2013 року серед уповноважених осіб з питань запобігання та протидії
корупції міської, селищних та сільських рад;
- 24 грудня 2013 року - серед керівників об’єктів права спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району.
На зазначених семінар-нарадах розглядалися питання: «Роз’яснення щодо створення
уповноважених підрозділів з питань запобігання та протидії корупції», «Конфлікт інтересів
ст. 14 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Проведена робота по заповненню декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру за 2013 рік та наголошено про необхідність оприлюднення
відомостей зазначених у декларації в офіційних друкованих виданнях відповідних
державних органів та органів місцевого самоврядування та на офіційних веб-сайтах
державних органів та органів місцевого самоврядування, оприлюднюється на термін не
менше одного року.
Крім того, усім присутнім уповноваженим особам з питань запобігання та протидії
корупції міської, селищних та сільських рад було надано роздатковий матеріал на СD-диску
з інформацією зазначеної тематики.
Уповноваженою особою підготовлено та розповсюджено серед керівників об’єктів
права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району
Методичні рекомендації «Щодо утворення (визначення) та забезпечити функціонування
підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах
та організаціях, що перебувають у комунальній власності» у яких наведено роз’яснення для
вирішення типових питань у сфері запобігання і протидії корупції.
В структурі Тиврівської районної ради відсутні особи, які б перебували у
безпосередньому підпорядкуванні близьким їм осіб або були безпосередньо
підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
Спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на заняття посад пов’язаних із
виконанням функцій держави у 2013 році не проводилося, участь у перевірках не
приймалась.

Посадові особи Тиврівської районної ради у 2013 році не притягувалися до
відповідальності за порушення антикорупційного законодавства.
Відповідно до вимог чинного законодавства 22 квітня 2014 року уповноваженою
особою завершена перевірка своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік посадовими особами Тиврівської районної
ради та депутатами районної ради.
Усі посадові особи районної ради подали особисто декларації до 01 квітня 2014 року.
Це підтверджується Журналом обліку документів і використання відомостей, зазначених у
декларації про майно доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру суб'єктів
декларування у Тиврівській районній раді (додається для ознайомлення).
Начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради Рудик Н.В.
є єдиною уповноваженою особою у Тиврівській районній раді, яка не має права
підтверджувати факти своєчасності подання декларації щодо себе через наявність конфлікту
інтересів. Тому факт своєчасності подання декларації за 2013 рік уповноваженою особою
особисто перевіряє та засвідчує заступник голови Тиврівської ради.
Відомості зазначені у декларації про доходи, витрати і зобов’язання фінансового
характеру за 2013 рік керівників Тиврівської районної ради оприлюднені протягом 30 днів з
дня їх подання шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Тиврівської районної ради та в
офіційних друкованих виданнях відповідних державних органів та органів місцевого
самоврядування.
Відповідно до пункту 3 статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на
депутатів місцевих рад поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України
«Про засади запобігання і протидії корупції», а саме: «Депутати місцевих рад зобов'язані
щороку до 1 квітня подавати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за минулий рік за формою, що додається до Закону України "Про
засади запобігання і протидії корупції", за місцем роботи (служби), крім самозайнятих осіб,
безробітних або пенсіонерів, які подають зазначені декларації до апаратів відповідних
місцевих рад або їх виконавчих комітетів».
До складу Тиврівської районної ради обрано 56 депутатів, 16 з яких згідно з
інформацією, наявною у районній раді, не працюють, є пенсіонерами та/або самозайнятими
особами.
Станом на 01 квітня 2014 року лише 4 депутати Тиврівської районної ради особисто
подали уповноваженій особі декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання
фінансового характеру за 2013 рік.
12 депутатів Тиврівської районної ради зобов’язані були подати декларації про майно,
доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік у строк до 01 квітня 2014
року до виконавчого апарату районної ради.
Про обов’язок депутатів подавати зазначену декларацію у встановлений
законодавством строк неодноразово повідомлялося на засіданнях постійних комісій та
пленарних засіданнях районної ради.
В районній газеті «Маяк» уповноваженою особою розміщено статтю «Актуально декларування доходів депутатами та керівниками» (копія додається). Оголошення про
порядок подання декларації та зразок форми декларації розміщено на офіційному веб-сайті
Тиврівської районної ради.
Таким чином, у бездіяльності 12 депутатів районної ради вбачаються ознаки
адміністративного правопорушення у вигляді неподання декларації.
Начальник юридичного відділу
виконавчого апарату
районної ради,
уповноваженої особи з
питань запобігання та протидії корупції
23 квітня 2014 року.
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