ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства
України
_
_____

Щ Г.

2019 року

ЗВІТ
про виконання плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції М іністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України на 2018 рік
№
з/п
1.

Найменування
завдання
Організація підготовки,
забезпечення
та
контроль за здійсненням
заходів
щодо
запобігання
корупції.
Взаємодія
з
громадськістю.

Найменування
заходу
1)
Проведення
підсумкового
узагальнення
стану
виконання Плану роботи
Сектору
з
питань
запобігання та виявлення
корупції на 2017 рік

Строк
виконання
до 15 січня
І

Відповідальні за
виконання
Завідувач
Сектору

Відмітка
про виконання
Виконано
Звіт про виконання плану роботи
Сектору з питань запобігання та
виявлення корупції на 2017 рік
затверджено першим заступником
Міністра В. А. Негодою.

2)
Розробка
та
прийняття проекту наказу
Мінрегіону
про
затвердження Стандартів
(правил)
етичної
поведінки
працівників
апарату Мінрегіону

І-ІІ квартал

Працівники
Сектору

Виконано
Правила
етичної
поведінки
Працівників апарату Міністерства
регіонального розвитку, будівництва
та
житлово-комунального
господарства України, затверджено
наказом Мінрегіону від 12 вересня
2018 року № 240, зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 24
вересня 2018 року за № 1093/32545.
Правила розміщено для ознайомлення
на офіційному веб-сайті Мінрегіону.
Крім того, Сектором організовано
проведення ряду навчальних заходів
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для працівників апарату Мінрегіону
на тему: «Етичні стандарти поведінки-осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування1».

3)
Розробка
та
впровадження
Антикорупційної
програми
Мінрегіону на 2018 рік

І-ІУ квартал

Працівники
Сектору

Виконано
Антикорупційна
програма
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України на 2018 рік,
затверджена наказом Мінрегіону від
27 липня 2018 року № 191. Крім того,
Антикорупційна програма Мінрегіону
на 2018 рік, погоджена рішенням
Національного агентства з питань
запобігання корупції від 31 серпня
2018 року № 1908.

4) Реалізація Стратегії
комунікацій
у
сфері
запобігання та виявлення
корупції у 2017 році

І квартал

, Завідувач
Сектору

Виконано
Відповідно
до
пункту
2
розпорядження Кабінету Міністрів
України від 18.10.2017 № 765-р «Про
затвердження
плану
заходів
з
реалізації Стратегії комунікацій у
сфері
запобігання
та
протидії
корупції на 2017 рік» Мінрегіон
листом від 05.02.2018 № 7/25-1205 в
межах компетенції надав інформацію
про стан виконання плану заходів з
реалізації Стратегії комунікацій у
сфері
запобігання
та
протидії
корупції на 2017 рік.
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5)
Узагальнення
інформації про здійснення
заходів щодо запобігання
корупції та забезпечення
подання її до Кабінету
Міністрів
України
(розпорядження Кабінету
Міністрів
України
від
05.10.2016-р
№
803-р
«Деякі
питання
запобігання корупції в
міністерствах,
інших
центральних
органах
виконавчої влади»)

6)
Узагальнення
інформації
про
стан
виконання
Державної
програми щодо реалізації
засад
державної
антикорупційної політики
в
Україні
(Антикорупційної
стратегії) на 2015-2017
роки
та
забезпечення
подання
її
до
Національного агентства з
питань
запобігання
корупції
7)
Забезпечення
можливості повідомлення
працівниками
апарату
Мінрегіону
про
порушення вимог Закону

до 5 березня
до 5 червня
до 5 вересня
до 5 грудня

І
до 15 лютого

Працівники
Сектору

Виконано
На виконання абзацу четвертого - •
пункту 2 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 05 жовтня 2016
року № 803-р «Деякі питання
запобігання корупції в міністерствах,
інших
центральних
органах
виконавчої влади» Мінрегіон надав
Кабінету Міністрів України звіти про
здійснення заходів щодо запобігання
корупції
в
Мінрегіоні
(листи
Мінрегіону від 03.03.2018 № 12/2025-535, від 05.06.2018 № 12/20-251396, від 04.09.2018 № 12/20-25-2182,
від 07.12.2018 № 1/25/28707-18).

Працівники
Сектору

Виконано
Відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 265 «Про затвердження
Державної програми щодо реалізації
засад
державної антикорупційної
політики в Україні (Антикорупційної
стратегії) на 2015 - 2017 роки»
Мінрегіон
надав
Національному
агентству з
питань
запобігання
корупції
інформацію
про
стан
виконання
зазначеної
Державної
програми (лист від 23.01.2018 № 7/25782).
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постійно

Працівники
Сектору

Відповідно
статті 53
запобігання
Мінрегіон

Виконано
до частини четвертої
Закону України «Про
корупції» (далі - Закон)
забезпечує умови для
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України «Про запобігання
корупції» іншою особою,
зокрема через спеціальну
телефонну
лінію,
офіційний
веб-сайт
Мінрегіону,
засоби
електронного зв’язку

повідомлень його працівниками про
порушення вимог цього Законуіншою
особою,
зокрема
через
спеціальну телефону лінію, офіційний
веб-сайт?
засоби
електронного
зв’язку.
На
виконання
листа
Національного агентства з питань
запобігання корупції від 19.07.2017 №
30-20/24386/17 з метою зручного та
загальнодоступного
використання
можливості потенційного викривача
здійснити
повідомлення
про
корупцію
Мінрегіон
забезпечив
розміщення на головній сторінці
офіційного
веб-сайту
банеру
«Повідом про корупцію». Рубрика
«Співпраця з викривачами корупції»
офіційного
веб-сайту
Мінрегіону
складається з таких категорій:
Повідомити
про
корупційне
правопорушення;
Методичні рекомендації щодо
організації роботи із повідомленнями
про
корупцію,
внесеними
викривачами;
Гарантії
державного
захисту
викривачів;
- Спеціально уповноважені суб’єкти у
сфері протидії корупції.
Крім того, у категорії «Повідомити
про корупційне правопорушення»
міститься інформація про створені
канали надходження повідомлень про
корупцію, а саме:
письмово з позначкою «Про
корупцію» на адресу Мінрегіону:
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01601,
м.
Київ,
вул.
Велика
Житомирська, 9;
- у скриньку для кореспонденції
Мінрегіону;
- електронною пошт ою на адресу апітсоггир1:іоп@ тіт^іоп. gov.ua;
- на особистому прийомі громадян,
що проводиться завідувачем Сектору
з питань запобігання та виявлення
корупції Мінрегіону (графік) кожну
четверту п ’ятницю місяця з 14:00 до
16:00 год;
за
телефоном
безкоштовної
«гарячої» лінії Мінрегіону (044) 28406-28 (графік) кожну другу п ’ятницю
місяця з 14:00 до 16:00 год;
через
офіційний
веб-сайт
Мінрегіону,
шляхом
заповнення
спеціальної
онлайн
форми
(Повідомлення
про
корупційне
правопорушення).
Також на сайті зазначена інформація
про
керівника
уповноваженого
підрозділу з питань запобігання та
виявлення корупції, номер його
телефону та електронна пошта.
Протягом 2018 року від працівників
апарату Мінрегіону не надходили до
Сектору з питань запобігання та
виявлення корупції повідомлення (в
тому числі анонімні) про порушення
вимог Закону іншою особою.
Розгляд
анонімних
повідомлень
здійснюється з урахуванням частини
п ’ятої статті 53 Закону.
Крім того, в Мінрегіоні встановлений
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Порядок
організації
роботи
з
повідомленнями
про
корупцію; •
внесеними викривачами, в апараті
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва
’’ та
житловокомунального господарства України
(наказ),
затверджений
наказом
Мінрегіону від 07.11.2018 № 303,
який 12 листопада 2018 року подано
для проведення державної реєстрації
до Міністерства юстиції України.
8) Розгляд в межах
повноважень повідомлень
щодо
причетності
працівників
апарату
Мінрегіону,
державних
підприємств, до вчинення
корупційних
. або
пов’язаних з корупцією
правопорушень
9) Забезпечення прове
дення
спеціальної
перевірки стосовно осіб,
які
претендують
на
зайняття посад в апараті
Міністерства,
які
передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо відповідального
становища, та посад з
підвищеним корупційним
ризиком
10)
Проведення
експертизи
проектів
нормативно-правових

у строки
встановлені
чинним
законодавством

Працівники
Сектору

Виконано
Протягом звітного періоду Сектором
розглянуто відповідно до вимог
чинного
законодавства
2
повідомлення про порушення вимог
Закону України «Про запобігання
корупції».

постійно

Працівники
Сектору

Виконано
У
звітному
періоді
Сектором
проведено 18 спеціальних перевірок
стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад в апараті Мінрегіону,
які
передбачають
зайняття
відповідального
або
особливо
відповідального становища, та посад
з підвищеним корупційним ризиком
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постійно

Працівники
Сектору

Виконано
Відповідно до пункту 76 Інструкції 3
діловодства
у
Міністерстві

7
актів,
організаційнорозпорядчих документів,
що
видаються
Мінрегіоном,
з метою
виявлення причин, що
призводять чи можуть
призвести до вчинення
корупційних
або
пов’язаних з корупцією
правопорушень

регіонального розвитку, будівництва
та
житлово-комунального*
господарства України, затвердженої
наказом Мінрегіону від 03 липня 2012
року № 3 3 0 ,г*проекти наказів з
основної діяльності та додатки до них
візуються працівником, який створив
документ, керівником структурного
підрозділу в якому його створено,
посадовими особами, які визначені у
проекті документа як виконавці
завдань, що містяться в ньому,
заступником міністра - керівником
апарату, директором Департаменту
адміністративно-організаційного
забезпечення, завідувачем Сектору з
питань запобігання та виявлення
корупції,
іншими
посадовими
особами, яких стосується документ.
Крім того, пунктом 77 Інструкції з
діловодства визначено, що проекти
наказів з кадрових питань (особового
складу)
візуються
працівником
Управління роботи з персоналом,
який створив документ, та його
керівником, а також залежно від видів
наказів
посадовими
особами
Сектору з питань запобігання та
виявлення
корупції,
Фінансового
департаменту, іншими посадовими
особами, яких стосується документ.
Враховуючи вищевикладене, проекти
нормативно-правових
актів,
організаційно-розпорядчих
документів,
що
видаються
Мінрегіоном, обов’язково візуються
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працівником
Сектору
з
питань
запобігання та виявлення корупції.
У
звітному
періоді
проведено
експертизу 374 проектів нормативноправових
актів,
організаційнорозпорядчих
документів,
що
видавались Мінрегіоном.
11) Проведення прямої
телефонної «гарячої лінії»
та особистого прийому
громадян

за окремим
графіком

Працівники
Сектору

Виконано
Відповідно до наказу Мінрегіону від
28.04.2016 № 104 «Про внесення змін
до наказів Мінрегіону від 04 жовтня
2011 року № 219 та від 12 грудня
2011 року № 339» визначено графік
особистого
прийому
та
графік
проведення
телефонної
«Г арячої
лінії» завідувачем Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції.
Протягом звітного періоду Сектором
забезпечено проведення телефонної
«гарячої лінії» та особистого прийому
громадян.

12) Проведення (участь
у
проведенні)
в
установленому
порядку
службового розслідування
(перевірки)
в
апараті
Міністерства
з
метою
виявлення
причин
та
умов, що призвели до
вчинення
корупційного
або
пов’язаного
з
корупцією
правопорушення
чи
невиконання вимог Закону

за дорученням
керівництва

Завідувач Сектору

У
звітному
періоді
службових
розслідувань за участі працівників
Сектору не проводилось
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9
в
інший
спосіб,
за
поданням
спеціально
уповноваженого суб’єкта
у сфері протидії корупції
або
приписом
Національного агентства з
питань
запобігання
корупції
за
рішенням
керівника Мінрегіону, а у
разі його відсутності особи, яка виконує його
обов’язки
13) Участь в межах
компетенції у проведенні
внутрішнього
аудиту
апарату
Міністерства,
державних підприємств, в
частині дотримання вимог
антикорупційного
законодавства

•:

за дорученням
керівництва

Працівники
Сектору
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2.

Надання
методичної,
консультаційної
допомоги та проведення

1) Надання самостійним
структурним підрозділам
апарату
Міністерства,

у разі звернення

Працівники
Сектору

Виконано
Протягом 2018 року Сектор з питань
запобігання та виявлення корупції
взяв участь у проведенні планового
аудиту відповідності та фінансового
аудиту
діяльності
Державного
підприємства «Український науководослідний
і
проектноконструкторський
інститут
будівельних матеріалів та виробів
«НДІБМВ»,
Державного
підприємства «Львівський державний
інститут проектування комунального
будівництва «Львівдіпрокомунбуд»,
Державного
підприємства
«Дніпропетровський
державний
проектний інститут житлового і
цивільного
будівництва
«Дніпроцивільпроект».
Виконано
Протягом звітного періоду Сектором
постійно проводилась організаційна,
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роз’яснювальної роботи
з питань дотримання
вимог антикорупційного
законодавства

державним
підприємствам, а також
окремим
працівникам
роз’яснення
щодо
застосування
антикорупційного законо
давства

інформаційна
та
роз’яснювальна
робота з питань запобігання та8•
виявлення корупції серед працівників
апарату Мінрегіону, а також на
підприємствах, »; в
установах
і
організаціях, що належать до сфери
управління
Мінрегіону,
та
в
акціонерних
товариствах,
повноваження
з
управління
корпоративними правами держави
щодо яких здійснює Мінрегіон (далі державні
підприємства),
шляхом
надання письмових роз’яснень іншим
структурним підрозділам
апарату
Мінрегіону,
державним
підприємствам,
надання
індивідуальних
консультацій,
проведення
інструктажів
для
новопризначених працівників апарату
Мінрегіону,
проведення
координаційних
нарад
із
представниками
уповноважених
підрозділів
(осіб)
з
питань
запобігання та виявлення корупції
державних підприємств, проведення
навчальних
заходів
(семінарів,
тренінгів) антикорупційної тематики,
розміщення
інформаційних
повідомлень в категорії «Роз’яснення
щодо
застосування
норм
антикорупційного
законодавства»
розділу «Запобігання та протидія
корупції»
офіційного
веб-сайту
Мінрегіону,
а
також
у
папці
«Запобігання та протидія корупції»
рубрики «Документи Мінрегіону»
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внутрішнього порталу Мінрегіону та
інформаційних стендах.
Облік
наданих
індивідуальних
консультацій
ведеться
в
електронному 'вигляді у Журналі
обліку працівників, які звертаються за
роз’ясненнями/консультаціями
з
питань
дотримання
вимог
антикорупційного законодавства. У
2018 році Сектором надано 87
індивідуальні консультації.
Облік наданих письмових роз’яснень
іншим
структурним
підрозділам
апарату
Мінрегіону
ведеться
Сектором в електронному вигляді у
Журналі
обліку роз’яснювальних
листів. У 2018 році надано 28
роз’яснень.
2)
Забезпечення
попередження
осіб,
які
припиняють
діяльність, пов’язану з
виконанням
функцій
держави, про зобов’язання
наступного року після
припинення
діяльності
подавати в установленому
ч. 1 ст. 45 Закону України
«Про
запобігання
корупції»
порядку
декларацію
особи,
уповноваженої
на
виконання
функцій
держави або місцевого
самоврядування

постійно

Працівники
Сектору

4

Виконано
Протягом звітного періоду Сектором
попереджено
про
виконання
встановленого обов’язку 34 особи, які
припиняють діяльність, пов’язану 3
виконанням функцій держави.

12
3)
Проведення
навчальних заходів для
працівників самостійних
структурних
підрозділів
апарату Міністерства з
питань дотримання вимог
антикорупційного законо
давства,
фінансового
контролю, етичної пове
дінки,
запобігання
та
врегулювання конфлікту
інтересів у діяльності осіб,
уповноважених
на
виконання
функцій
держави або місцевого
самоврядування

щоквартально

Працівники
Сектору

Виконано
У
звітному
періоді
Сектором-•
проведено 11 навчальних заходів
(семінарів, тренінгів, тощо) для
працівників самостійних структурних
підрозділів апарату Міністерства з
питань
дотримання
вимог
антикорупційного
законодавства,
фінансового
контролю,
етичної
поведінки,
запобігання
та
врегулювання конфлікту інтересів у
діяльності осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування.

4)
Проведення
індивідуальної бесіди з
новопризначеними праців
никами
апарату
М іні
стерства
щодо
ознайомлення
з
обмеженнями,
встано
вленими Законом України
«Про
запобігання
корупції»
5)
Координація
діяльності уповноважених
підрозділів
(уповноважених осіб) з
питань
запобігання
та
виявлення
корупції
утворених (визначених) на
підприємствах, установах
та
організаціях,
що

постійно

Працівники
Сектору

Виконано
Облік проведених інструктажів з
питань
дотримання
вимог
антикорупційного
законодавства
ведеться у Журналі проведених
інструктажів для новопризначених
працівників апарату Мінрегіону. У
2018 році проведено 77 інструктажів.

4

постійно

Працівники
Сектору

Виконано
На виконання пункту 2 наказу
Мінрегіону від 02 грудня 2013 року
№ 564 «Про утворення (визначення)
уповноважених підрозділів (осіб) з
питань запобігання та виявлення
корупції»
Сектору
доручено
забезпечувати
координацію
діяльності уповноважених підрозділів
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належать
до
сфери
управління
Мінрегіону,
надання їм методичної та
консультативної допомоги
з
питань
дотримання
вимог антикорупційного
законодавства

і надання керівникам державних
підприємств
методичної
та •
консультаційної допомоги з питань
дотримання вимог антикорупційного
законодавства. '
Координація
діяльності
уповноважених підрозділів (осіб) з
питань запобігання та виявлення
корупції
здійснюється
шляхом
видання
наказів,
доручень,
проведення
нарад,
надання
методичної
та
консультаційної
допомоги з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства.
Зокрема,
з
метою
підвищення
ефективності роботи уповноважених
підрозділів
(осіб)
з
питань
запобігання та виявлення корупції
державних
підприємств,
за
погодженням з першим заступником
Міністра Негодою В.А. Сектором з
питань запобігання та виявлення
корупції 20 лютого
2018 року
проведена
координаційна
нарада
стосовно
результатів
роботи
уповноважених підрозділів за 2017
*
рік,
основних
заходів
щодо
запобігання і протидії корупції на
2018 рік.
Крім того, Сектор координує на
державних
підприємствах
стан
виконання наказу Мінрегіону від
23.05.2018
№ 122 «Про перев
факту подання декларацій осіб,
уповноважених
на
виконання
___________ функцій держави».___________________
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6) Надання методичної
та
консультаційної
допомоги щодо виявлення
підприємствами
корупційних ризиків у
своїй
діяльності
та
реалізації ними заходів
щодо їх усунення, у тому
числі
підготовки
та
виконання
антикорупційних програм

постійно

Працівники
Сектору

Виконано
Сектор координує на державних* •
підприємствах стан виконання наказу
Мінрегіону від 21.07.2017 № 178
«Про проведення оцінки корупційних
ризиків у діяльності підприємств,
установ та організацій, що належать
до сфери управління Мінрегіону». До
сфери управління Мінрегіону входить
одна юридична особа публічного
права
(Державне
підприємство
«Спеціалізована державна експерта
організація - Центральна служба
Української державної будівельної
експертизи»
(далі
ДП
«Укрдержбудекспертиза»),
що
відповідає критеріям, визначеним у
частині другій статті 62 Закону
України «Про запобігання корупції».
Відповідно
до
наказу
ДП
«Укрдержбудекпертиза»
від
31
березня 2017 року № 14 з метою
організації роботи із запобігання
корупції на державному підприємстві
затверджено
Антикорупційну
програму. На виконання рішення
Національного агентства з питань
запобігання корупції від 02 березня
2017 року № 75 «Про затвердження
Типової антикорупційної програми
юридичної особи», зареєстрованого у
Міністерстві юстиції України 09
березня 2017 року за № 326/30194, з
урахуванням
змін
у
антикорупційному законодавстві, ДП
«У крдержбудекспертиза»
видало
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наказ від 26 квітня 2018 року № 29
«Про затвердження Антикорупційног •
програми
ДП
«У кр д ержбудекспертиза».
програма
■. Антикорупційна
опублікована на офіційному веб-сайті
ДП «Укрдержбудекспертиза».

о
О.

Участь
в
інформаційному
та
науково-дослідному
забезпеченні здійснення
заходів
щодо
запобігання
та

7) Проведення навчальних
заходів (семінарів, тренінгів,
тощо)
для
керівників
державних підприємств, а
також уповноважених осіб з
питань
запобігання та
виявлення
корупції
підприємств, установ і
організацій, що належать
до
сфери
управління
Міністерства,
■ та
акціонерних
товариств,
повноваження
з
управління
корпоратив
ними правами держави
щодо
яких
здійснює
Міністерство, з метою
роз’яснення
та
популяризації
норм
антикорупційного законо
давства

за окремим
графіком

1)
Забезпечення
періодичного оновлення
інформації розміщеної на
офіційному
веб-сайті
Міністерства в рубриці
«Запобігання та протидія

постійно

Працівники
Сектору

Виконано
Протягом звітного періоду Сектором
проведено 4
навчальних заходи
(семінари,
тренінги,
тощо)
для
керівників державних підприємств, а
також уповноважених осіб з питань
запобігання та виявлення корупції
підприємств, установ і організацій, що
належать
до
сфери
управління
Міністерства,
та
акціонерних
товариств, повноваження з управління
корпоративними правами держави
щодо яких здійснює Міністерство, 3
метою роз’яснення та популяризації
норм
антикорупційного
законодавства.

4

Працівники
Сектору

Виконано
Протягом звітного періоду Сектором
розміщено
66
публікацій
на
офіційному веб-сайті Міністерства в
рубриці «Запобігання та протидія
корупції».
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виявлення корупції, а
також
міжнародному
співробітництві
в
зазначеній сфері

4.

Проведення перевірки
фактів
своєчасності
подання декларацій про
майно, доходи, витрати
і
зобов’язання

корупції»
2) Інформування ке
рівників
самостійних
структурних
підрозділів
апарату Мінрегіону на
апаратних нарадах про
вжитті Сектором заходи,
які
спрямовані
на
запобігання
проявам
корупції

у разі потреби

3)
Проведення
інформаційної
кампанії
присвяченої
Міжна
родному дню боротьби 3
корупцією

до 9 грудня

Працівники
Сектору

Виконано
На офіційному веб-сайті Мінрегіону у
рубриці
«Антикорупційні
повідомлення Мінрегіону» розділу
«Запобігання та протидія корупції»
розміщено
інформаційне
повідомлення щодо Міжнародного
дня боротьби з корупцією

4) Винесення періодично
на розгляд на засіданнях
колегії, громадської ради
при Міністерстві питання
здійснення заходів щодо
запобігання та виявлення
корупції
1)
Проведення
перевірки фактів подання
щорічних
декларацій
суб’єктами декларування

за рішенням
керівництва

Працівники
Сектору

Протягом
звітного
періоду
на
засіданнях колегії, громадської ради
при Мінрегіоні питання здійснення
заходів щодо запобігання та виявлення
корупції не розглядалось

Завідувач Сектору

Виконано
Відповідно до пункту 12 протоколу за
результатами апаратної
наради під
'
■ головуванням Віце-прем’єр-міністра
України - Міністра регіонального,
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
Зубка Г.Г. від 27 березня 2018 року
поінформовано
керівників
самостійних структурних підрозділів
щодо забезпечення подання особисто
та підлеглими працівниками до 1
квітня 2018 року щорічної декларації.
1

4

у строки
встановлені
чинним
законодавством

Працівники
Сектору

Виконано
Перевірка факту подання суб’єктами
декларування
декларацій
та
повідомлення
Національного
агентства
з
питань
запобігання

фінансового характеру

корупції про випадки неподання чи
несвоєчасного подання декларацій •
наказом Мінрегіону від 23.05.2018 №
122 «Про перевірку факту подання
декларацій осіб, уповноважених на
виконання
функцій
держави»
покладено на Сектор з питань
запобігання та виявлення корупції
Міністерства регіонального розвитку,
будівництва
та
житловокомунального господарства України.
Цим наказом затверджено Порядок
взаємодії
Сектору
з
питань
запобігання та виявлення корупції зі
структурними
підрозділами
Мінрегіону з метою обліку суб’єктів
декларування, у яких виник обов’язок
подати
декларації
осіб,
уповноважених
на
виконання
функцій держави.
Доповідною запискою від 04.04.2018
№ 9/25-96-18 Сектором повідомлено
керівництво
Мінрегіону
про
результати перевірки фактів подання
щорічних
декларацій
суб’єктами
декларування.
Про
випадки
виявлення
фактів
неподання або несвоєчасного подання
декларацій суб’єктами декларування
Сектором
поінформовано
Національне агентство з питань
запобігання
корупції
листами
Мінрегіону від 23.03.2018 № 7/252922, від 05.04.2018 № 7/25-3494, від
05.04.2018
№
7/25-3524,
від
05.04.2018
№
7/25-3525,
від
05.04.2018 № 7/25-3526.

18
2)
Ведення
обліку
працівників
апарату
Міністерства, державних
підприємств притягнутих
до
відповідальності за
вчинення
корупційних
правопорушень

постійно

Завідувач Сектору

Виконано
У Мінрегіоні в електронному ВИГЛЯДІведеться Журнал обліку працівників
апарату Мінрегіону, яких притягнуто
до кримінальної, адміністративної,
цивільно-правової та дисциплінарної
відповідальності
за
вчинення
корупційного або пов’язаного з
корупцією правопорушення. Разом з
тим, станом на 31 грудня 2018 року
до Мінрегіону не надходили копії
рішень (вироків) суду, що набули
законної сили, про визнання окремих
працівників
апарату
Мінрегіону
винними у вчинення корупційного
або
пов’язаного
з
корупцією
правопорушення та їх притягнення до
кримінальної,
адміністративної,
цивільно-правової та дисциплінарної
відповідальності.

Працівники
Сектору

Виконано
Протягом звітного періоду про всі
виявлені
Сектором
випадки
порушення
конфлікту
інтересів
повідомлено Національне агентство з
питань запобігання корупції.

©

5.

1) Вжиття заходів до
Здійснення контролю за
конфлікту
дотриманням
антико- виявлення
рупційного
законо інтересів та сприяння його
усуненню,
контроль
давства
дотримання
вимог
законодавства
щодо
врегулювання конфлікту
інтересів,
а
також
виявлення
сприятливих
для вчинення корупційних
правопорушень ризиків в
діяльності посадових і
службових осіб апарату
Міністерства, державних
підприємств,
внесення

постійно

4
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керівництву
пропозиції
щодо
усунення
таких
ризиків
2)
Інформування
державних
службовців
апарату Мінрегіону про
зобов’язання
щодо
передачі
в управління
іншій особі належних їм
підприємств
та
корпоративних
прав у
порядку
встановленому
законом
3)
Інформування
керівників
структурних
підрозділів
апарату
Мінрегіону про заборону
одержувати від фізичних,
юридичних
осіб
безоплатно грошові кошти
або
інше
майно,
нематеріальні
активи,
майнові переваги, пільги
чи послуги, крім випадків,
передбачених законом або
чинними
міжнародними
договорами,
згоду
на
обов’язковість
яких
надано Верховною Радою
України

Завідувач Сектору з питань
запобігання та виявлення корупції

.

постійно

Працівники
Сектору

Виконано
Протягом звітного періоду Сектором
проводились
інструктажі
про
зобов’язання
щодо
передачі
в
управління іншій особі належних їм
підприємств та корпоративних прав у
порядку встановленому законом.

постійно

Працівники
Сектору

Виконано
Листом від 28.02.2018 № 9/25-70-18
Сектор
поінформував
керівників
структурних
підрозділів
апарату
Мінрегіону про зазначену заборону.
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О.М. Гуріна

