ЗВІТ
про проведену антикорупційну роботу
за період з квітня 2015 року по травень 2016 року.
Керуючись Законом України «Про запобігання корупції» та іншими нормативноправовими актами антикорупційного характеру, у Тиврівській районній раді постійно
проводиться робота щодо забезпечення реалізації заходів, спрямованих на боротьбу з
корупцією.
З метою постійного інформування працівників виконавчого апарату щодо небезпеки
корупції та наслідків корупційної поведінки, поширення знань та проведення спеціальних
занять, необхідних для підвищення рівня правової культури, розроблені заходи щодо
запобігання і протидії проявам корупції. Заходи передбачають забезпечення і неухильне
дотримання антикорупційних нормативно-правових актів.
При підготовці проектів рішень та розпоряджень голови, як з основної діяльності,
так і з кадрової роботи, їх розгляді та візуванні, проводиться постійний контроль щодо
виявлення і усунення чинників, які могли б мати ризики вчинення корупційних
правопорушень.
З метою широкого інформування громадськості та дотримання вимог чинного
законодавства України на офіційному веб-сайті районної ради вчасно розміщуються
розпорядження голови районної ради з основної діяльності, проекти рішень та рішення
районної ради, а також інформації про результати роботи у сфері протидії корупції у
виконавчому апараті районної ради, інформації дотримання вимог законів України "Про
доступ до публічної інформації", звіти, графіки прийому громадян, тощо. У районній раді
створено належні умови для особистих прийомів громадян головою районної ради у
визначені графіком дні. На всі запити громадян, що входять до компетенції районної ради,
реагування проводиться об"єктивно і оперативно. За звітний період до районної ради не
надходило звернень чи скарг громадян щодо дій посадових осіб виконавчого апарату
районної ради.
На офіційному веб-сайті районної ради ведеться рубрика «Запобігання проявам
корупції», де розміщені нормативно-правові акти з питань запобігання корупції,
роз’яснення, коментарі, методичні рекомендації та публікації антикорупційного
законодавства України.
Обрання та призначення на посади в Тиврівській районній раді здійснюється, як це
передбачено Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування”,
Постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку проведення
конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців” від 25.02.2002 року
№169. У виконавчому апараті районної ради розпорядженням голови районної ради
затверджено «Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових
осіб місцевого самоврядування у виконавчому апараті районної ради», «Порядок
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого
самоврядування у виконавчому апараті районної ради» згідно чинного законодавства та
розроблено екзаменаційні білети з переліком питань відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції». Начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної
ради, відповідальний за ведення кадрової роботи у виконавчому апараті районної ради,
ретельно перевіряє документи при подачі до конкурсної комісії претендентів на
заміщення вакантних посад та ознайомлює їх зі спеціальними обмеженнями,
встановленими Законом України «Про запобігання корупції», а також Законом України

«Про службу в органах місцевого самоврядування» щодо заборон для посадових осіб
місцевого самоврядування при проходженні служби та прийнятті на службу в органи
місцевого самоврядування.
За звітний період в районній раді обрано голову районної ради та призначено
радника голови районної ради.
Відповідно до Указу Президента України від 25.01.2012 року №33/2012 (із змінами)
«Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, пов»язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування», статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»,
яка регламентує проведення спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого
самоврядування, у виконавчому апараті районної ради було забезпечено організацію
спеціальної перевірки відомостей щодо радника голови районної ради.
За результатами проведеної спецперевірки щодо радника голови районної ради
обмежень не виявлено.
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” юридичний відділ виконавчого апарату районної ради, визначено
відповідальним за проведення перевірки.
Начальником юридичного відділу виконавчого апарату районної ради Рудик Н. В. у
терміни визначені законодавством України, забезпечено розміщення на офіційному вебсайті Тиврівської районної ради інформації про початок проведення очищення влади (крім
відомостей, що віднесені законом до інформації з обмеженим доступом).
Відповідно до пункту 46 постанови Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014
року №563 “Деякі питання реалізації Закону України “Про очищення влади” начальником
юридичного відділу виконавчого апарату районної ради Рудик Н. В. на другий день після
. призначення особи на посаду радника голови районної ради одночасно надіслано до
органів перевірки у порядку, передбаченому пунктами 17 - 19 Порядку, запити із
засвідченими відповідними додатками. В день надіслання запитів органам перевірки
надіслано в паперовій формі Мін'юсту повідомлення про початок проходження перевірки
особою за встановленою формою.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171
(із змінами) «Про затвердження 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, і
внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка регламентує
проведення перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають
зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним
корупційним ризиком, у районній раді було забезпечено організацію спеціальної
перевірки відомостей щодо голови районної ради.
З працівниками виконавчого апарату районної ради проведено роз’яснювальну
роботу шодо виконання заходів з реалізації державної антикорупційної політики,
основних положень етики поведінки державних службовців та Загальних правил
поведінки державних службовців, затверджених наказом Головного управління державної
служби України від 04.08.2010 року
№ 214 (із змінами). Протягом звітного періоду всі
працівники виконавчого апарату районної ради дотримувались Загальних правил
поведінки державного службовця. На постійному контролі знаходились питання
дотримання Правил внутрішнього трудового розпорядку районної ради.
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.
Посадових осіб виконавчого апарату районної ради ознайомлено під особистий
підпис про спеціальні обмеження, встановлені згідно Закону України «Про запобігання

корупції», а також Законів України «Про державну службу», «Про службу в органах
місцевого самоврядування» щодо заборон для посадових осіб місцевого самоврядування
при проходженні служби та прийнятті на державну службу або службу в органах
місцевого самоврядування. Ці попередження знаходяться в особових справах зазначених
осіб.
Систематично проводиться роз’яснення основних положень антикорупційних
законів, способів запобігання та шляхів врегулювання конфліктів інтересів.
В залі засідань районної ради відбулися семінар-нарада з питань декларування
доходів посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів районної ради та осіб
уповноважених на виконання функцій держави:
- о 10год. 00хв. 24 березня 2016 року серед депутатів районної ради 7 скликання;
- о 09год. 00хв. 25 березня 2015 року - серед голів та секретарів місцевих рад та
керівників об’єктів права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Тиврівського району.
Відповідно до ч. 7, 8 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» 20 квітня 2016 року уповноваженою особою завершена перевірка своєчасності
подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за
2015 рік посадовими особами Тиврівської районної ради та депутатами районної ради 6 та
7 скликань.
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 перевірки декларації за 2015 рік вказаної особи здійснено
головою Тиврівської районної ради.
З метою уникнення конфлікту інтересів начальником юридичного відділу
виконавчого апарату районної ради Рудик Н.В. написано заяву відповідно до статті 14
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
Всі посадові особи районної ради своєчасно подали декларації про доходи,
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. Протягом ЗО календарних днів від дати
подання декларації, відомості про доходи та майновий стан за 2015 рік голови районної
ради були оприлюднені на офіційному веб-сайті районної ради в підрозділу
«Декларування доходів» розділу «Доступ до публічної інформації».
31 серпня 2015 року звільнена посадова особа районної ради подала декларацію про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період з 01.01.2015 року
по 01.09.2015 року відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання
і протидії корупції».
Відповідно до ч. 8, ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції» 21 квітня 2016 року закінчена перевірка декларації на наявність конфлікту
інтересів суб’єктів декларування районної ради, яка полягала у порівнянні службових
обов'язків суб'єкта декларування з його та членів його сім'ї фінансовими інтересами.
Під час перевірки декларацій на наявність конфлікту інтересів встановлено, що
посадові особи районної ради безпосередньо не підпорядковані близьким їм особам, а
також у їх безпосередньому підпорядкуванні близькі особи відсутні; суперечності між
службовими обов’язками посадових осіб та членів їх сімей фінансовими інтересами не
виявлено.
Службових розслідувань у виконавчому апараті районної ради, з метою виявлення
причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконанню вимог
антикорупційного законодавства, за звітний період не проводилось.
Посадових осіб районної ради, притягнутих до дисциплінарної та кримінальної
відповідальності за факти корупції, за звітний період не було.
На виконання Закону України «Про запобігання корупції» у звітному періоді
посадові особи районної ради та депутати районної ради повідомляли про наявність
конфлікту інтересів.

Начальником юридичного відділу виконавчого апарату районної ради Рудик Н.В.
підготовлено статті антикорупційної тематики, які були опубліковані в районній газеті
«Маяк», а саме: «Стара гра за новими правилами» від 11 вересня 2015 року № 71-72,
«Рада запровадила електронне декларування» від 04 березня 2016 року № 18-19, «Хто і як
декларує доходи за 2015 рік» від 25 березня 2016 року №24-25.
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 34 депутата 7 скликання, 11 з яких
згідно з інформацією, наявною у районній раді станом на 1 квітня 2016 року, не
працюють, є пенсіонерами та/або самозайнятими особами.
Станом на 01 квітня 2016 року особисто подали уповноваженій особі декларації про
майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік:
-15 депутатів Тиврівської районної ради 7 скликання;
- 8 депутатів Тиврівської районної ради 6 скликання.
Засвідчені копії декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру за 2015
рік посадових осіб районної ради та депутатів районної ради 6 та 7 скликань були
надіслані до Тиврівського відділення Вінницької ОДПІГУДФС У Вінницькій області
відповідно до абз. 2 ч. 9 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії
корупції».
Про обов’язок депутатів районної ради подавати зазначену декларацію у
встановлений законодавством строк неодноразово повідомлялося на засіданнях постійних
комісій та пленарних засіданнях районної ради, були опубліковані статті в районній газеті
«Маяк».
Депутатам районної ради 6 та 7 скликань надаслані рекомендовані листи від 28
березня 2016 року №03.2.17/107 щодо необхідність подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік
до 01 квітня 2016 року.
Один депутат районної ради перебуває за межами України, і не мав можливості
подати до 1 квітня до районної ради декларацію за 2014 рік. Таку Декларацію за звітний
рік він зобов’язаний подати до 31 грудня 2015 року.
Однак, один лист був повернутий до районної ради у зв’язку з тим що адресат
відсутній.
До 01 квітня 2016 року 8 депутатів районної ради 6 скликання не подали декларації
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за
2015 рік.
Начальником юридичного відділу виконавчого апарату районної ради Рудик Н. В.
подано голові районної ради доповідну записку про неподання вказаних декларацій.
Листом від 05 травня 2016 року № 03.1.17/164 повідомлено Національне агентство з
питань запобігання корупції про неподання декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік депутатами районної ради 6
скликання.

Начальник юридичного відділу
виконавчого апарату
районної ради

Н. В. Рудик

