Додаток 1
до
Антикорупційної
програми
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України на 2017 рік
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Мінрегіоном у 2017 році Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки
№
з/п

Найменування
завдання

Найменування
Заходу

Найменування заходу
Мінрегіону

Строк
виконання

Відповідальні за
виконання

відповідно до
строків,
визначених
Агентством

Сектор з питань
запобігання та
виявлення
корупції

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України
від 29.04.2015 № 265
I. Формування та реалізація державної антикорупційної політики
1.

1.
Створення
інституціонального
механізму
формування та моніторингу
реалізації
державної
антикорупційної
політики,
зокрема
започаткування
роботи
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції (далі Агентство),
сприяння
активній
діяльності
Національної ради з питань
антикорупційної політики

2) забезпечення реалізації
Агентством усього комплексу
функцій у сфері державної
антикорупційної політики:
б) підвищення ефективності
роботи
уповноважених
підрозділів (уповноважених
осіб) з питань запобігання та
виявлення корупції, зокрема:
проведення аналізу роботи
уповноважених
підрозділів
(уповноважених осіб) та на
його основі:
забезпечення
проведення
тренінгів для працівників

Участь
у
тренінгах,
семінарах, робочих нарадах
для працівників уповноважених
підрозділів
(уповноважених
осіб)
з
питань
запобігання
та
виявлення корупції (далі уповноважений підрозділ)

2
уповноважених
підрозділів
(уповноважених
осіб)
не
рідше ніж двічі на рік
Створення доброчесної публічної служби
2.

8.
Створення
ефективної
5) забезпечення на основі
системи
виявлення, результатів
аналізу
запобігання та врегулювання корупційних
ризиків
конфлікту інтересів
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

а) виявлення корупційних
ризиків
в
діяльності
працівників
апарату
Мінрегіону;

2016-2017 роки

Сектор з питань
запобігання та
виявлення
корупції

б) Мінрегіону в межах
компетенції
підготувати
Агентству
відповідну
інформацію

-"-

-"-

щороку
до 1 березня

Сектор з питань
запобігання та
виявлення
корупції

Запобігання корупції в діяльності органів виконавчої влади
3.

14. Впровадження системного
підходу
до
запобігання
корупції в органах виконавчої
влади та органах місцевого
самоврядування на основі
результатів
аналізу
корупційних ризиків

1)
запровадження
Підготовка, затвердження
виконання антикорупційних та
виконання
програм в органах виконавчої Антикорупційної програми
влади відповідно до Закону Мінрегіону
України «Про запобігання
корупції»:
б) забезпечення затвердження
антикорупційних
програм у центральних та
місцевих органах виконавчої

Керівники
структурних
підрозділів

3

4.

16. Посилення спроможності
протидіяти
корупції
на
державних підприємствах, у
господарських товариствах (у
яких
державна
частка
перевищує 50 відсотків)

влади
1) забезпечення:
а)
затвердження
антикорупційних програм та
призначення уповноважених
осіб
на
державних
підприємствах,
у
господарських товариствах (у
яких
державна
частка
перевищує
50
відсотків)
відповідно до Закону України
«Про запобігання корупції»

а)
розробка
та
затвердження
антикорупційної
програми
державного
підприємства,
установи, організації, що
належать
до
сфери
управління
Мінрегіону,
господарських
товариств,
щодо
яких
Мінрегіон
здійснює
управління
корпоративними
правами
держави;

щороку
до 1 квітня

Керівники
державних
підприємств,
установ,
організацій, що
належать до сфери
управління
Мінрегіону,
господарських
товариств, щодо
яких Мінрегіон
здійснює
управління
корпоративними
правами держави

б) подання інформації
протягом 10
Керівники
Мінрегіону про затвердження
календарних
державних
антикорупційної
програми
днів після
підприємств,
державного
підприємства,
затвердження
установ,
установи, організації, що антикорупційної
організацій, що
належать
до
сфери
програми
належать до сфери
управління
Мінрегіону,
управління
господарських
товариств,
Мінрегіону,
щодо
яких
Мінрегіон
господарських
здійснює
управління
товариств, щодо
корпоративними
правами
яких Мінрегіон
держави;
здійснює
управління
корпоративними
правами держави

В.о. завідувача Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

О.О. Бутік

