Інформація про виконання виконання вимог Закону України
«Про запобігання корупції»
Голованівською районною державною, місцевими органами виконавчої влади,
спільно з правоохоронними органами вживаються заходи щодо виконання вимог Закону
України «Про запобігання корупції».
Одним із важливих напрямів діяльності райдержадміністрації є кадрове
забезпечення державної служби. Відповідно до зазначеного, реалізується комплекс
заходів, спрямованих на добір, розстановку та підвищення кваліфікації державних
службовців, дотримання вимог законів України «Про державну службу» та «Про
запобігання корупції».
З метою попередження посадових злочинів та інших правопорушень, пов'язаних із
службовою діяльністю працівників райдержадміністрації, здійснюється комплекс заходів,
які розпочинаються з проведення прозорого відбору кандидатів на державну службу,
ознайомлення їх із положеннями нормативно-правових актів з питань державної служби
та боротьби з корупцією в частині спеціальних обмежень, пов’язаних з прийняттям на
державну службу та проходженням державної служби, узгодження призначення
працівників на керівні посади.
В райдержадміністрації забезпечується добір і розстановка кадрів на засадах
неупередженого конкурсного відбору, а також щорічна оцінка виконання службових
обов’язків, періодична ротація державних службовців. Державні службові, які вперше
приймаються на державну службу, приймають Присягу державного службовця. При
прийнятті на службу державні службовці ознайомлюються із загальними правилами
поведінки державного службовця.
Члени конкурсної комісії ретельно перевіряють дані щодо кандидатів на посади
державних службовців районної державної адміністрації. Обов’язковими є питання на
знання Закону України «Про запобігання корупції» в білетах на іспитах по прийому
претендентів на державну службу. В особистих річних планах осіб, зарахованих до
кадрового резерву управління, передбачено ознайомлення з вимогами законів України
«Про державну службу» та «Про запобігання корупції». Вивчення вимог зазначених вище
законів передбачається і в індивідуальних планах осіб, які проходять стажування на
посадах державних службовців райдержадміністрації.
Державними службовцями щорічно подаються відомості про доходи та
зобов'язання фінансового характеру стосовно себе та членів своєї сім'ї. Контролюється
своєчасність подання декларацій. У звітному періоді порушень вимог фінансового
контролю в райдержадміністрації не виявлено.
Робота з профілактики та протидії корупційним проявам серед державних
службовців органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування
району протягом 2018 року була організована і проводилась відповідно до правових актів
антикорупційного характеру.
З метою вдосконалення заходів щодо протидії корупції в районі проводиться
інформування населення про здійснювані заходи із запобігання та протидії корупції,
організація проведення періодичних консультацій з громадськістю щодо корупційних
ризиків, що виникають чи можуть виникнути в діяльності підлеглих, проведення для
державних службовців, які працюють на посадах (у сферах), де існує високий ризик
прояву корупції, спеціальних семінарів з питань запобігання проявам корупції, етики
поведінки державних службовців, забезпечення неухильного дотримання вимог Закону
України «Про державну службу» в частині припинення державної служби відповідно до
вимог пункту 2, 7 статті 30 зазначеного Закону.
Райдержадміністрація у взаємодії з органами місцевого самоврядування,
правоохоронними та контролюючими органами здійснювала організаційні та практичні
заходи, спрямовані на профілактику та недопущення корупції з боку державних

службовців, органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого
самоврядування району.
Державними службовцями дотримуються спеціальні обмеження, встановлені для
державних службовців, спрямовані на запобігання та попередження корупції. Кожен
державний службовець при прийнятті на державну службу та її проходження
ознайомлюється під особистий підпис із попередженням про спеціальні обмеження,
встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».
З метою реалізації заходів, спрямованих на підвищення рівня правової свідомості
державних службовців, активізації роботи з питань запобігання проявам корупції в апараті
райдержадміністрації відповідальним за координацію роботи з питань запобігання
корупційним правопорушенням визначено керівника апарату райдержадміністрації, в
структурних підрозділах райдержадміністрації - начальників управлінь (заступників
начальників управлінь), начальників відділів, завідуючих секторів. Відповідальним за
організацію роботи з питань запобігання корупції визначено завідувача сектору
запобігання і виявлення корупції, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату
райдержадміністрації.
Спільно з районним відділом поліції ГУ НП в Кіровоградській області розроблені
комплекс заходів з метою забезпечення особистої безпеки громадян та протидії
правопорушенням і злочинам, де передбачені заходи щодо запобігання злочинам та
правопорушенням, проведення заходів недопущення корупційних діянь серед державних
службовців в районі.
Протягом 2018 року в райдержадміністрації вживалися заходи на виконання актів
Президента України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення відкритості та
прозорості роботи райдержадміністрації, з метою усунення причин та умов, що сприяють
вчиненню корупційних діянь, інших правопорушень, пов’язаних з корупцією.
У місцевих засобах масової інформації та на сайті Голованівської районної
державної адміністрації систематично розміщується інформація з актуальних питань
економічного та соціального розвитку Голованівського району, про роботу
райдержадміністрації, відповіді на звернення громадян, інформування громадськості у
сфері протидії корупційним проявам серед представників державної влади, оголошення
про проведення конкурсів на заміщення вакантних посад державних службовців.
Питання дотримання вимог антикорупційного законодавства та реалізація заходів із
запобігання проявів корупції знаходяться на постійному контролі у керівництва
райдержадміністрації
Для налагодження системного діалогу з громадськістю, поліпшення роботи із
зверненнями громадян в райдержадміністрації діє постійна «пряма» телефонна лінія та
графік особистого прийому голови райдержадміністрації, заступників голови
райдержадміністрації, начальників управлінь та відділів райдержадміністрації.
Голованівська районна державна адміністрація подовжує проводити роботу,
спрямовану на запобігання і припинення корупційних проявів та роз’яснення діючого
антикорупційного законодавства.
Аналізуючи вищевикладене, питання дотримання вимог чинного антикорупційного
законодавства, Закону України «Про державну службу» та інших законодавчих
документів, які регулюють діяльність органів виконавчої влади знаходиться на
постійному контролі.

