ЗВІТ
про виконання Антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України на 2018 рік та реалізацію визначених у ній заходів
№
з/п

1.

2.

Найменування
заходу, зазначеного
у антикорупційній
програмі

Нечітке визначення
завдань
та
функціональних
обов’язків кожного
працівника
Мінрегіону або їх
дублювання
у
положеннях
про
структурні
підрозділи,
посадових
інструкціях
Планування
ДІЯЛЬНОСТІ

3

внутрішнього
аудиту
без
належних підстав та
обґрунтувань

Строк
виконання
заходу

Відповідальні за
виконання

Стан виконання

Заходи з усунення виявлених корупційних ризиків
Організаційна діяльність Мінрегіону
Протягом року
Управління
Виконано (100%)
(служба)
Наказом Мінрегіону від 23.06.2018 № 151 затверджені
управління
положення про директорати апарату Міністерства регіонального
персоналом
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України. Крім того, розроблені та затверджені посадові
інструкції працівників директоратів апарату Мінрегіону.
Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2018 № 946
«Про завершення реформування структури апарату деяких
міністерств» затверджено вимоги до формування структури
апарату міністерства, відповідно до яких розроблено проект
структури апарату Мінрегіону та проекти положень про
самостійні
структурні
підрозділи
для
подальшого
їх
затвердження.
Протягом року
Сектор
Виконано (100%)
внутрішнього
Відповідно до наказу Мінрегіону від 30.08.2018 № 227 «Про
аудиту
затвердження Критеріїв, за якими оцінюються ступені ризиків у
діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України та підприємств,
установ, організацій, що належать до сфери його управління, а також
акціонерних товариств, щодо яких Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України здійснює повноваження з управління корпоративними
правами держави, здійснюється відбір об’єктів для проведення
планових внутрішніх аудитів та визначається періодичність
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3.

Надання
необ’єктивних
аудиторських
висновків

Протягом року

4.

Недоброчесність
членів
конкурсної
комісії,
утвореної
відповідно
до
Закону
України
«Про
державну
службу», втручання
третіх
осіб
у
діяльність
комісії
при
проведенні
конкурсу
на
зайняття вакантної
посади
державної
служби з метою
впливу
на

Протягом року

проведення таких аудитів» Сектор внутрішнього аудиту здійснив
попередній збір інформації про можливі недоліки та порушення
у діяльності Мінрегіону, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери управління Міністерства.
Плани діяльності з внутрішнього аудиту Мінрегіону на І та I I '
півріччя 2018 року затверджено керівництвом Мінрегіону та
оприлюднено
на
офіційному
веб-сайті
(http://www.minregion.gov.ua/about/vnutrishniy-audit/).
Сектор
Виконано (100%)
Накази Мінрегіону від 15.01.2018 № 4, від 01.03.2018 № 45,
внутрішнього
від 03.04.2018 № 81, від 15.08.2018 № 217 та від 19.11.2018
аудиту
№ 308 про результати внутрішнього аудиту затверджено,
рекомендації щодо усунення виявлених порушень та недоліків
надано.
Інформація про результати внутрішнього аудиту оприлюднено
на
офіційному
веб-сайті
Мінрегіону
(http://www.minregion.gov.ua/about/vnutrishniy-audit/).
Управління не}чсоналом
Управління
Виконано (100%)
Перед, початком роботи конкурсної комісії питання конфлікту
(служба)
інтересів та способів його врегулювання вноситься до порядку
управління
денного засідання. У разі наявності конфлікту інтересів у членів
персоналом
конкурсної комісії встановлюється відповідний спосіб його
врегулювання, про що відображається в протоколі засідання
Сектор з питань
конкурсної комісії.
запобігання та
Додатково зазначаємо, що під час проведення конкурсів на
виявлення корупції
вакантні посади фахівців з питань реформ, які віднесені до посад
державної служби категорій «Б» і «В», на громадських засадах
залучаються експерти з питань управління персоналом та у сфері
політики Мінрегіону, для проведення оцінки відповідності
професійної компетентності кандидатів.

з
5.

6.

7.

прийняття рішення
Недоброчесність
членів
КОМІСІЇ
3
розгляду матеріалів
щодо представлення
до
нагородження
державними,
урядовими
нагородами України
та
відомчими
відзнаками
Мінрегіону (далі комісія), можливість
впливу
сторонніх
осіб
під
час
прийняття
та
оформлення
документів
щодо
представлення
до
нагородження
державними,
урядовими
та
відомчими
нагородами
Встановлення
дискримінаційних
вимог до учасників
процедури закупівлі
під час підготовки
тендерної
документації
Розголошення

III квартал

Протягом року

III квартал

Управління
(служба)
управління
персоналом

Виконується (45%)
Проект наказу Мінрегіону «Про встановлення відомчих
заохочувальних відзнак Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України»,
проект Положення про відомчі заохочувальні відзнаки
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України розроблено та направлено
для здійснення експертизи проектів малюнків та описів відомчих
заохочувальних відзнак до Комісії державних нагород та
геральдики Адміністрації Президента України (лист Мінрегіону
від 09.11.2018 № 1/23.1/2845-18).
Станом на 26.03.2019 наказ Мінрегіону не прийнято.

Проведення процедур закупівель ,
Члени
Виконано (100%)
Порушень законодавства у сфері публічних закупівель, в
Тендерного
частині наявності в тендерній документації дискримінаційних
комітету
Мінрегіону
вимог до учасників, не виявлено.

Сектор з питань

Виконано (100%)
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8.

9.

посадовою особою
замовника
конфіденційної
інформації
щодо
пропозицій
учасників
Ймовірність
недоброчесної
поведінки
посадових
осіб
апарату Мінрегіону
при
визначення
постачальників
товарів, робіт та
послуг
при
здійсненні
допорогових
закупівель

Неврегульованість
процедури обробки
повідомлень
викривачів
про
порушення
вимог
Закону
України
«Про
запобігання
корупції» в апараті
Мінрегіону

запобігання та
виявлення корупції

Протягом року

Керівники
структурних
підрозділів

Сектором з питань запобігання та виявлення корупції
21 листопада 2018 року проведено тематичний навчальних захід
про етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в
якому взяли участь 5 членів тендерного комітету Мінрегіону.
Виконано (100%)
Допорогові
закупівлі
проводяться
попереднього аналізу цінових пропозицій.

за

результатами

Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції
III квартал
Сектор з питань
Виконується (75%)
Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію,
запобігання та
виявлення корупції внесеними викривачами, в апараті Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, затверджено наказом Мінрегіону від 07.11.2018 № 303.
Цей наказ неодноразово Мінрегіоном направлено до Мін’юсту
для проведення державної реєстрації (листи від 09.11.2018 №
7/25/12255-18, від 28.12.2018 № 7/25/15705-18, від 22.02.2019 №
7/25/2987-19). Крім того, наказ двічі було погоджено із
Національним агентством з питань запобігання корупції
(рішення від 29.12.2018 № 3219, від 22.03.2019 № 871).
Станом на 26.03.2019 наказ перебуває у Мін’юсті на
державній реєстрації.

5
10.

11.

12.

13.

Відсутність сервісу
подання
електронного
повідомлення
про
корупцію
за
допомогою
заповнення
та
відправки
спеціалізованої
форми
через
офіційний веб-сайт
Мінрегіону
Недоброчесність
працівників
Мінрегіону під час
виконання
ними
своїх
службових
повноважень

IV квартал

Відділ
інформаційних
технологій
Відділ взаємодії із
засобами масової
інформації

Виконано (100%)
3 метою зручного та загальнодоступного використання
можливості потенційного викривача здійсцити повідомлення про
корупцію Мінрегіоном забезпечено розміщення на головній
сторінці офіційного веб-сайту банеру «Повідом про корупцію» ■
(http://www.minregion.gov.ua/).

III квартал

Сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції

Виконано (100%)
Правила етичної поведінки працівників апарату Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України, затверджено наказом Мінрегіону від
12.09.2018 № 240, та зареєстровано у Міністерстві юстиції
України 24.09.2018 за№ 1093/32545.

Зовнішній ризик
Відсутність
закріплення
на
законодавчому рівні
чіткого визначення
терміну «посадова
особа
юридичної
особи
публічного
права»

III квартал

Сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції

Виконано (100%)
Лист Мінрегіону від 28.09.2018 № 7/25/9955-18 направлено до
Національного агентства з питань запобігання корупції.

Можливі
зловживання
посадовими
особами під

4

III квартал

час

Організація діловодства в Мінрегіоні
Департамент
Виконується (50%)
Проект Інструкції з діловодства в апараті Міністерства
адміністративнорегіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
організаційного
господарства України розроблено та погоджено із державною
забезпечення

6

14.

15.

16.

17.

підготовки,
архівною установою.
складання,
Станом на 26.03.2019 Інструкція з діловодства у Міністерстві
використання
і
регіонального розвитку, будівництва та .житлово-комунального
видачі документів
господарства України, затверджено наказом Мінрегіону від
Мінрегіону
14.02.2019 № 21.
Ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації,
що містять службову інформацію
Можливі
протягом року
Департамент
Виконано (100%)
порушення порядку
адміністративноВідповідно до наказу Мінрегіону від 15.10.2018 № 271
роботи
із
Комісію з питань проведення перевірки наявності документів з
організаційного
документами,
що
грифом «Для службового користування» у Міністерстві
забезпечення
містять
службову
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
інформацію
господарства України проведено перевірку вищезазначених
документів за 2017 рік.
За результатами перевірки складено акт.
Управління фінансовими та матеріальними ресурсами
Відсутність
1) III квартал
Департамент
Виконано (100%)
2) постійно
адміністративноналежного
Форма заявки на замовлення канцелярського приладдя
організаційного
контролю
за
розроблена та затверджена керівництвом Мінрегіону (службова
забезпечення
використанням
записка від 27.09.2018 № 9/6.2-799-18).
матеріальних
Щомісячний моніторинг видачі матеріальних цінностей
ресурсів
(канцелярського приладдя та паперу) ведеться в електронній
формі матеріально відповідальною особою в розрізі самостійних
структурних підрозділів апарату Мінрегіону.
Формування та реалізація державної політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування
Недосконалість
IV квартал
Департамент
Виконується (25%)
містобудування,
системи публічного
Проект
Концепції
публічного
управління
у
сфері
управління в галузі
архітектури та
містобудівної діяльності на 2019-2030 роки схвалено на засіданні
планування
будівництва
Редакційної колегії (протокол від 05.02.2019).
територій
Станом
на
26.03.2019
Концепція
не
затверджена
розпорядженням Уряду.
Зовнішній ризик
III квартал
Сектор з питань
Виконано (100%)
Лобіювання
при
запобігання та
Лист Мінрегіону від 28.09.2018 № 7/25/9955-18 направлено до
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виявлення корупції

розробленні
законодавчих
та
нормативноправових актів, змін
до них, що створює
передумови
для
отримання
неправомірної
вигоди
18.

Наявність
в
державних
будівельних нормах
положень,
які
є
предметом
регулювання
нормативноправових актів, та
положень,
які
зумовлюють
корупційні ризики

Протягом року

Національного агентства з питань запобігання корупції.

Організація нормування у будівництві
Виконано (100%)
Департамент з
Протягом поточного року Мінрегіоном затверджено 16
питань
державних будівельних норм та змін до них:
проектування
ДБН
В. 1.2-14:2018
«Загальні принципи забезпечення
об’єктів
надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» (наказ
будівництва,
Мінрегіону від 02.08.2018 № 198);
технічного
ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною
■ регулювання та
теплоізоляцією. Вимоги до проектування» (наказ Мінрегіону від
науково02.08.2018 № 199);
технічного
ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд.
розвитку
Основні положення» (наказ Мінрегіону від 02.08.2018 № 200).
ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні
положення» (наказ Мінрегіону від 28.09.2018 № 260).
ДБН В.2.3-19:2018 «Споруди транспорту. Залізниці колії 1520
мм. Норми проектування» (наказ Мінрегіону від 28.09.2018 №
261).
ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» (наказ Мінрегіону від
15.11.2018 № 305).
ДБН В.2.3-7:2018 «Споруди транспорту. Метрополітени»
(наказ Мінрегіону від 20.11.2018 № 311).
ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність
будівель і споруд. Основні положення» (наказ Мінрегіону від
29.11.2018 № 327).
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19.

Ймовірні
порушення
в
процесі здійснення
нормотворчої
функції Мінрегіону
(розробки,
прийняття,
зміни
або
скасування
нормативноправових актів чи
правових
актів
індивідуальної дії)

Протягом року

Зміна № 1 ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід та
каналізація. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво»
(наказ від 25.09.2018 № 251);
Зміна № 2 ДБН В.23-15:2007 «Автостоянки і гаражі для
легкових автомобілів» (наказ Мінрегіону від 25.09.2018 № 252); '
Зміна № 1 ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі
та споруди. Основні положення проектування» (наказ від
25.09.2018 № 253);
Зміна № 1 ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного
захисту» (наказ від 25.09.2018 № 254);
Зміна № 1 ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання. Зовнішні
мережі та споруди. Основні положення проектування» (наказ від
25.09.2018 №255);
Зміни № 1 ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі» (наказ Мінрегіону від
20.11.2018 № 312).
Зміни № 1 ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди.
Підприємства торгівлі» (наказ Мінрегіону від 20.11.2018 № 313).
Зміни № 1 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних
районах України» (наказ Мінрегіону від 20.11.2018 № 314).
Організація правової роботи
Юридичний
Виконано (100%)
Юридичним департаментом 26 вересня 2018 року було
департамент
проведено навчання для працівників апарату Мінрегіону та
працівників центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовує і координує Віце-прем’єр-міністр України Міністр регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України на теми: «Пояснювальна
записка у новій редакції» та «Прогноз впливу на ключові
інтереси заінтересованих сторін».
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20.

21.

Прозорість, відкритість органу влади та доступ до інформації
II півріччя
Сектор з питань
Можливість
Виконано (100%)
Сектором з питань запобігання та виявлення корупції 13
виникнення
запобігання та
виявлення корупції вересня 2018 року було проведено навчання для працівників
конфлікту інтересів
апарату Мінрегіону на тему: «Дотримання законодавства про'
у посадових осіб
конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання
Мінрегіону під час
корупції». У заході взяли участь 10 працівників.
опрацювання
Крім того Сектором на постійній основі проводиться
запитів на публічну
моніторинг
за виконанням
структурними
підрозділами
інформацію,
Мінрегіону
антикорупційного
законодавства
під
час
розгляду
звернень
(скарг,
запитів на публічну інформацію, звернень (скарг, пропозицій)
пропозицій)
громадян.
громадян тощо
Управління об'єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінрегіону
Сектор з питань
Втручання
третіх
III квартал
Виконано (100%)
Перед початком роботи конкурсної комісії питання конфлікту
запобігання та
осіб у діяльність
виявлення корупції інтересів та способів його врегулювання вноситься до порядку
конкурсної КОМІСІЇ 3
денного засідання. У разі наявності конфлікту інтересів у членів
відбору керівників
Відділ управління конкурсної комісії встановлюється відповідний спосіб його
підприємств,
врегулювання, про що відображається в протоколі засідання
державною
установ
та
конкурсної комісії.
власністю
організацій,
що
належать до сфери
управління
Мінрегіону,
та
акціонерних
товариств,
повноваження
з
управління
корпоративним
правами
держави
щодо яких здійснює
Міністерство (далі конкурсна комісія),
з метою впливу на
4

10
прийняття
рішень

нею
'

22.

Недоброчесність
членів регіональних
комісій,
які
здійснюють оцінку
інвестиційних
програм і проектів
регіонального
розвитку

III квартал

23.

Неврегульованість
процедури
інформування
населення
про
проекти (програми)
регіонального
розвитку,
які
реалізовуються
за
кошти Державного
фонду
регіонального
розвитку

III квартал

Реалізація бюджетних програм та субвенцій
Департамент
Виконано (100%)
Наказом Мінрегіону від 11.09.2018 № 238 внесено зміни до
впровадження
наказу Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки,
пріоритетних
оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів
проектів
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок
регіонального
коштів державного фонду регіонального розвитку». Зазначений
розвитку
наказ зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 вересня
2018 року за№ 1088/32540.
Протягом звітного періоду Департаментом проводились
навчання та наради, у тому числі в режимі он-лайн, для
представників регіональних комісій, а саме: 09.02.2018 року;
13.02.2018 року та 24.07.2018 року.

Департамент
впровадження
пріоритетних
проектів
регіонального
розвитку

Виконано (100%)
Наказом Мінрегіону від 27.07.2018 № 193, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 16.08.2018 за № 935/32387,
затверджено Порядок та вимоги щодо інформування населення
про
проекти
(програми)
регіонального
розвитку,
які
реалізовуються за кошти Державного фонду регіонального
розвитку.
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Міжнародне співробітництво, реалізація проектів (програм) міжнародної технічної допомоги у сфері діяльності Мінрегіону
Виконано (100%)
III квартал
Директорат
Неврегульованість
24.
Наказом Мінрегіону від 24.07.2018 .№ 183 затверджено
стратегічного
механізму роботи з
Порядок залучення, використання та моніторингу міжнародної
планування та
питань
залучення,
технічної допомоги у Міністерстві регіонального розвитку,
європейської
використання,
будівництва та житлово-комунального господарства України.
інтеграції
обліку
та
моніторингу
міжнародної
технічної допомоги

Реалізація державної цільової і бюджетної програми з питань: будівництва доступного житла; молодіжного житлового
будівництва; пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників;будівництва житла для окремих категорій громадян
Виконано (100%)
III квартал
Департамент
25.
Недосконалість
Прийнято постанови Кабінету Міністрів України від
впровадження
нормативно10.10.2018 № 819 «Деякі питання забезпечення громадян
пріоритетних
правової
бази
доступним житлом»; від 18.12.2018 № 1087 «Про збільшення
проектів
забезпечення
статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової
регіонального
реалізації
установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому
розвитку
Державної програми
будівництву»; від 18.12.2018 № 1090 «Про внесення змін до
в
частині
постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року
забезпечення молоді
№ 488».
житлом
Погодження відхилень від чинних державних будівельних норму проектній документації о б ’єктів будівництва
Протягом року
Департамент
Виконано (100%)
26.
Ймовірність
Мінрегіон
забезпечує
обов’язкове
оприлюднення
на
містобудування,
зловживань під час
офіційному веб-сайті сканкопій звернень замовників щодо
архітектури та
погодження
погодження відхилень від ДБН разом з обов’язковими додатками
планування
відхилень
від
та документацією (за наявності), відкритість та прозорість
територій
чинних державних
засідань секції з питань будівництва та архітектури Науковобудівельних норм у
технічної ради в частині, що стосується погоджень відхилень від
проектній
ДБН, онлайн-трансляцію засідань, оприлюднення відеозаписів
документації
засідань, оприлюднення сканкопій протоколів (витягів з
об’єктів
протоколів) засідань секції з фіксацією поіменного голосування,
будівництва
оприлюднення та оновлення таблиці матеріалів погодження
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27.

28.

відхилень від ДБН (http://www.minregion.gov.ua/napryamkiсІіуаІпозїі/ЬиіІсііпд/сіїу-ЬиіШ/зейзіуа- ЬисІіупіїзїуа-Іа-агЬіїекШгіпаикоУО-ІеЬпісЬпоуі-гасіі-тіпІ5ІЄґ8(уа/).
Здійснення функцій захисту інформації
Виконується (20%)
Протягом року
Відділ
Невиконання вимог
Наказ
Мінрегіону
не затверджено через незавершене
інформаційних
законодавства щодо
впровадження своїх програмних продуктів відповідними
технологій
захисту інформації з
самостійними структурними підрозділами апарату Мінрегіону.
обмеженим
Відділом інформаційних технологій було розгорнуто та
доступом, що може
налаштовано окремий виділений сервер, на якому налаштовано 4
призвести
до
її
віртуальних машини, що забезпечують роботу двох субдоменів
поширення,
(fm.minregion.gov.ua та hr.minregion.gov.ua);
налаштовано
пошкодження
або
мережеве обладнання та забезпечено окремий вихід в Інтернет;
втрати
проведено заміну комп’ютерів Фінансового департаменту та
Управління (служби) управління персоналом.
Таким чином корупційний ризик було значно зменшено.
Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
Виконано (100%)
III та IV квартал
Сектор з питань
Навчальний тренінг
21
листопада
та
14
грудня 2018 року проведено відповідні
запобігання та
на тему «Етичні
виявлення корупції навчальні заходи. В яких взяли участь 15 державних службовці
стандарти поведінки
апарату Мінрегіону.
осіб,
уповноважених на
виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування»
Сектор з питань
Виконано (100%)
Навчальний семінар
III квартал
13 вересня 2018 року проведено навчальний захід. В якому
запобігання та
на тему: «Правові
виявлення корупції взяли участь 13 посадових осіб підприємств, установ і
аспекти
організацій, що належать до сфери управління Міністерства.
організаційної
роботи
із
запобігання
корупції»
4

29.

13
зо.

31.

32.

33.

Навчальний
тренінг на тему:
«Дотримання
законодавства про
конфлікт інтересів
та інших обмежень
щодо
запобігання
корупції»
Навчальний
семінар на тему:
«Викривачі
корупції.
Гарантії
захисту викривачів
за законодавством
України»
Навчальний
тренінг на тему:
«Проведення оцінки
корупційних
ризиків
та
підготовка
антикорупційних
програм в органах
влади,
суб’єктах
господарювання
державної
форми
власності»
Навчальний
семінар на тему:
«Виявлення
в
нормативних актах
технічного
характеру

III та IV квартал

Сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції

Виконано (100%)
13 вересня та 25 жовтня 2018 року проведено відповідні
навчальні заходи. В яких взяли участь 35, державних службовці
апарату Мінрегіону, посадових осіб підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери управління Міністерства.

IV квартал

Сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції

Виконано (100%)
4 жовтня 2018 року проведено відповідний навчальний захід.
В якому взяли участь 9 державних службовці апарату
Мінрегіону.

IV квартал

Сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції

Виконано (100%)
20 грудня 2018 року проведено відповідний навчальний захід.
В якому взяли участь 21 особа.
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IV квартал

Виконується
Сектор з питань
Навчальний захід не відбувся у IV кварталі 2018 року у зв’язку
запобігання та
виявлення корупції з завантаженістю наприкінці календарного року експертів
Міжнародної організації з розвитку права в Україні (ГОЬО), яких
заплановано було залучити до проведення навчального семінару.
Станом на 26.03.2019 досягнуто попередньої домовленості
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34.

35.

36.

37.

корупціогенних
факторів»
Навчальний
тренінг на тему:
«Практичні аспекти
застосування Закону
України
«Про
звернення
громадян»
Навчальний тренінг
на
тему:
«Забезпечення
доступу
до
публічної
інформації в апараті
Мінрегіону»
Інформаційна
кампанія
до
Міжнародного
дня
боротьби
3
корупцією
щодо
прогресу
в
реалізації
Мінрегіоном
антикорупційних
ініціатив
Навчальний
тренінг
на
тему:
«Відповідальність за
порушення
вимог
фінансового
контролю»

провести семінар у II кварталі 2019 року.
IV квартал

Департамент
адміністративноорганізаційного
забезпечення

Виконано (100%),
13 грудня 2018 року проведено відповідний навчальний захід.
В якому взяли участь 17 осіб.

IV квартал

Департамент
адміністративноорганізаційного
забезпечення

Виконано (100%)
13 грудня 2018 року проведено відповідний навчальний захід.
В якому взяли участь 17 осіб.

IV квартал

Сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції

Виконано (100%)
Інформаційна компанія до Міжнародного дня боротьби з
корупцією проведена. 9 грудня 2018 року інформація про
антикорупційні ініціативи Мінрегіону розміщено на офіційній
ЕасеЬоок-сторінці Мінрегіону.
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IV квартал

Сектор з питань
запобігання та
виявлення корупції

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано (100%)
14 грудня 2018 року проведено відповідний навчальний захід.
В якому взяли участь 15 осіб.

Ольга Гуріна

