УКРАЇНА

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 04.02.2020 р.

м. Бурштин

№ 41

Про затвердження звіту за результатами проведення заходів
у сфері запобігання корупції за 2019 рік

З метою виконання Закону України «Про запобігання корупції», керуючись ст.42,
ч.8 ст.59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити Звіт за результатами проведення заходів у сфері запобігання корупції
за 2019 рік (Додаток).
2. Розпорядження від 01.03.2019 року №123 Про затвердження Плану заходів
виконавчого комітету та виконавчих органів Бурштинської міської ради Івано –
Франківської області щодо запобігання корупції на 2019 рік вважати таким, що
виконане.

Міський голова

Роксолана Джура

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 04.02.2020 № 41

ЗВІТ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ
У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ПРОТЯГОМ 2019 РОКУ
На виконання Закону України «Про запобігання корупції»,
антикорупційної
програми на 2017-2020 роки Івано – Франківської обласної ради сьомого демократичного
скликання затвердженої рішенням від 23.12.2016 року № 400-12/2016, виконуючи План
заходів виконавчого комітету та виконавчих органів Бурштинської міської ради Івано –
Франківської області щодо
запобігання корупції на 2019 рік, затвердженого
розпорядженням від 01.03.2019 року № 123:
1. протягом 2019 року:
- проведено особистий прийом громадян міським головою (опрацьовано 934
звернень громадян, з них: 30 усних, 28 запитів на публічну інформацію, 11
електронних звернень, 77 звернень на гарячу урядову лінію), заступниками
міського голови (проведено нарад – 15), керуючим справами виконавчого
(проведено нарад - 6);
- впродовж 2019 року надано 32 консультації юридичним відділом з питань
запобігання проявам корупції;
- за 2019 рік подано 19 заяв про врегулювання конфлікту інтересів (3
одноосібно, 16 в діяльності колегіальних органів);
- окрім наведеного відповідальним із запобігання корупції здійснено ряд
превентивних заходів: проведено наради із працівниками апарату з питань
застосування антикорупційного
законодавства в органах місцевого
самоврядування та поінформовано суб’єктів декларування про роз’яснення від
НАЗК щодо заповнення електронних декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2018 рік ; про рекомендації від НАЗК
суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в
України; про навчальні відео від НАЗК; звернуто увагу на порядок та строки
подання електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни в майновому
стані; про відповіді НАЗК на найбільш запитувані питання від декларантів;
щодо визначення кола осіб – суб’єктів декларування на яких покладено
обов’язок подати електронну декларацію відповідно до ст.3 Закону України
«Про запобігання корупції»;
- наголошено на дотриманні Загальних правил етичної поведінки державних
службовців посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених Наказом
Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №
158;
- поінформовано суб’єктів декларування про заходи фінансового контролю
передбачені ЗУ «Про запобігання корупції» та обов’язок подати е-декларацію,
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-

-

-

-

-

порядок та форми подачі щорічної декларації: депутатів міської ради –
начальником юридичного відділу на 68 сесії Бурштинської міської ради Івано –
Франківської області, яка відбулась 22.02.2019 року (відео трансляція на сайті);
27.02.2019 року проведено нараду у виконавчому органі Бурштинської
міської ради щодо застосування антикорупційного законодавства в органах
місцевого самоврядування;
проведено інформування суб’єктів декларування про роз’яснення
щодо
заповнення електронної декларації та повідомлення про суттєві зміни в
майновому стані, про відкриття валютного рахунку (ст..52 Закону);
повідомлено суб’єктів декларування про можливість звернення за технічною
підтримкою чи додатковими роз’ясненнями щодо заповнення електронної
декларації на офіційний веб – сайт (https://nazk.gcv.ua/ ) Національного
агентства запобігання корупції;
надіслано на електронні адреси суб’єктів декларування роз’яснення від НАЗК,
надано роздатковий матеріал на паперових носіях: загальні рекомендації НАЗК
про термін дії ЕЦП при роботі з Єдиним державним реєстром декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
суб’єкт декларування подай вчасно повідомлення про суттєві зміни в
майновому стані; Про обмеження щодо одержання подарунків ( ст.23 Закону),
сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (ст..25 Закону),
обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій
держави, місцевого самоврядування (ст..26 Закону), запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів (ст..28 Закону), передачу корпоративних
прав протягом 30 днів з дня призначення на посаду (ст..36 Закону); про
дотримання антикорупційного законодавства, про відповідальність, яка може
наступити у разі неподання, несвоєчасного подання електронної декларації та
подання недостовірної інформації тощо;
на нараді з діловодства у виконкомі Бурштинської міської ради поінформовано
посадових осіб щодо дотримання термінів подачі ел. декларацій за 2018 рік,
про роз’яснення НАЗК щодо чергового етапу електронного декларування про
он-лайн курс «конфлікт інтересів треба знати», про повідомлення щодо
суттєвих змін в майновому стані, про методичні рекомендації НАЗК щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
в березні 2019 року депутатам міської ради надано роздатковий матеріал
роз’яснення НАЗК щодо чергового етапу електронного декларування;
В телефонному режимі 27.02.2019р. додатково повідомлено суб’єктів
декларування
- депутатів міської ради, про граничний термін подачі
ел.декларацій;
надіслано на ел.адреси суб’єктів декларування лист - нагадування «Увага...»
щодо граничного терміну подачі ел.декларації;
22.03.2019 року на електронні адреси суб’єктів декларування направлено
Пам’ятку декларанта, попередження про відповідальність
за завідомо
недостовірні відомості, роз’яснення щодо конфлікту інтересів та встановлені
законом обмеження

- Отримавши від сектору кадрової роботи список посадових та службових осіб,
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згідно штатного розпису, здійснено перевірку подачі ел.декларацій, зокрема
наявності декларацій в ЄДР суб’єктів декларування, про що в подальшому
поінформовано міського голову;
Проведено попередню перевірку подачі ел.декларацій депутатами міської ради
та наявності е-декларацій в ЄДР, про що поінформовано міського голову;
За результатами перевірки сформовано та надіслано Національному агентству
запобігання корупції України п’ять Повідомлень про виявлені факти неподання
щорічних декларацій: 3 повідомлення про факт неподання щорічних ел.декларацій за 2018 рік посадовими особами;
На вимогу Національної поліції України Департаменту захисту економіки
Управління захисту економіки в Івано – Франківській області за резолюцією
керівника, направлено належним чином завірені копії витребуваних матеріалів
щодо 7 посадових осіб, 6 відповідей з витребовуваними документами щодо
депутатів Бурштинської міської ради щодо факту порушення вимог Закону
України Про запобігання корупції;
до міської ради надійшло 1 повідомлення Управління захисту економіки в Івано
– Франківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції
України про складання протоколу про вчинення адміністративного
правопорушення, пов’язаного з корупцією, за ч.2 ст.172-6 КУпАП, відносно
посадової особи;
в 2019 році за результатами розгляду матеріалів адміністративного
корупційного
правопорушення Галицьким районним судом Івано –
Франківської області винесено 23.10.2019 року, 11.12.2019 року Постанови
про закриття провадження у справі на підставі п.7 ч.1 ст.247 КУпАП у зв’язку із
закінченням на момент розгляду справи строків накладення адміністративного
стягнення, передбачених ст.38 КУпАП;
сформовано та подано на затвердження міському голові проект Плану заходів
виконавчого комітету та виконавчих органів Бурштинської міської ради Івано –
Франківської області щодо запобігання корупції (далі – План заходів) на 2020
рік, який буде доведено до відома посадових та службових осіб виконавчих
органів міської ради та виконавчого комітету.

Начальник
юридичного відділу

М. Михайлишин

