ЗВІТ
заходів, які були передбачені
міською програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2016-2017 роки
за вересень-листопад 2017 року
№
з/п
1

Найменування заходу
2

Відповідальні
за виконання
3

Строк виконання
4

1

Функціонування, ведення та
своєчасне оновлення веб-сторінок,
інших електронних ресурсів органів,
залучених до надання
адміністративних послуг, що містять
інформацію, необхідну для
отримання адміністративних послуг

Відділи, сектор військовоцивільної адміністрації міста
Торецьк Донецької області
(далі ВЦА м. Торецьк),
самостійні структурні
підрозділи ВЦА м. Торецьк

Центр надання адміністративних послуг військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області на офіційному вебсайті військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької
області (далі ВЦА м. Торецьк) в розділі «Центр надання
адміністративних послуг» розміщує інформацію щодо:
- отримання громадянами (юридичними та фізичними
особами) адміністративних послуг, що надаються (далі ВЦА
м. Торецьк);
- оформлення та отримання документів дозвільного
характеру суб'єктами господарської діяльності (юридичними
особами та фізичними особами-підприємцями);
- отримання консультацій з питань функціонування
дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2

Забезпечення електронного
документообігу, запровадження
звітності в електронному вигляді

В.о. заступника керівника
ВЦА м. Торецьк
Андрусенко О.П., відділ
організаційної роботи,
діловодства, контролю та
загальних питань

ВЦА м. Торецьк забезпечено електронним документообігом.
Звітність в електронному вигляді не запроваджена у зв’язку з
технічними можливостями.

1
3

2
Дотримання спеціальних обмежень
щодо прийняття та проходження
служби в ВЦА м. Торецьк,
встановлених законами України
«Про запобігання корупції», «Про
очищення влади»

3
В.о. заступника керівника
ВЦА м. Торецьк
Андрусенко О.П., відділ
кадрової роботи, Залізна
міська рада, Північна,
Новгородська,
Щербинівська селищні ради
(за погодженням)

4
При прийнятті на роботу посадові особи письмово
попереджаються про обмеження, пов’язані з прийняттям на
службу в військово-цивільну адміністрацію та проходження
служби, ознайомлюються з Загальними правилами етичної
поведінки. При прийнятті на роботу посадові особи військовоцивільної адміністрації проходять
перевірку
відповідно
до Закону України «Про очищення влади». При прийнятті на
роботу керівників відділів, сектору, самостійних структурних
підрозділів до призначення на посади, проходять спеціальну
перевірку відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції».
З метою призначення Антитерористичним центром при
Службі безпеки України на посади заступників керівника,
керівників підрозділів (у тому числі самостійних) - відділом
кадрової роботи ВЦА м. Торецьк в вересні розпочато проведення
спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про
запобігання корупції» стосовно 23 осіб.
Протягом вересня - листопада 2017 року інформації, що перешкод
жає зайняттю посади, відносно кандидатів на посади до військовоцивільної адміністрації не надходило.
Протягом вересня-листопада засідань конкурсної комісії на
заміщення вакантних посад посадових осіб військово-цивільної
адміністрації міста Торецьк Донецької області – не проводилось.
В виконавчих органах Північної селищної ради, Новгородської
селищної ради, Щербинівської селищної ради, Залізної міської
ради посадові особи місцевого самоврядування при проходженні
служби дотримуються обмежень, встановленими законами
України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про
службу в органах місцевого самоврядування».
В ВЦА м. Торецьк, виконавчих органах Північної селищної
ради, Новгородської селищної ради, Щербинівської селищної

4

Забезпечення принципів прозорості
та публічності в роботі військовоцивільної адміністрації міста
Торецьк Донецької області шляхом
проведення телефонних «гарячих
ліній» та застосування мережі
Інтернет

Відділ організаційної роботи,
діловодства, контролю та
загальних питань, відділ з
питань НС та ЦЗН, Торецьке
відділення поліції
Бахмутського відділу поліції
ГУ Національної поліції в
Донецькій області
(за погодженням)

5

Організація навчання шляхом
перепідготовки та підвищення
кваліфікації посадових осіб органів
місцевого самоврядування, до
посадових обов'язків яких належить
здійснення контролю за
дотриманням антикорупційного
законодавства

В.о. заступника керівника
ВЦА м. Торецьк
Андрусенко О.П., відділ
кадрової роботи

ради, Залізної міської ради проводиться робота, спрямована на
формування у працівників негативного ставлення до фактів
корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у
протидії корупції.
В ВЦА м. Торецьк, виконавчих органах Північної селищної
ради, Новгородської селищної ради, Щербинівської селищної
ради, Залізної міської ради надаються консультації та практична
допомога посадовим особам під час подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування.
ВЦА м. Торецьк щомісяця проводяться «прямі телефонні лінії»
керівного складу. За вересень-листопад 2017 року відбулося 15
«прямих телефонних ліній» з питань життєдіяльності міста із
запрошенням засобів масової інформації. Через офіційний сайт
ВЦА м. Торецьк застосовується електронна пошта та звернення
громадян.
З метою забезпечення принципів прозорості і публічності
в роботі Торецьке відділення поліції Бахмутського відділу поліції
ГУ Національної поліції в Донецькій області на офіційному
веб-сайті Торецького відділення поліції постійно розміщує
своєчасну і повноцінну інформацію, яка стосується роботи
відділення поліції, боротьби зі злочинністю.
Протягом вересня-листопада 2017 року посадові особи ВЦА
м. Торецьк:
- взяли участь у семінарі-тренінгу для державних
службовців, посадових осіб місцевого самоврядування,
депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів,
посадових осіб юридичних осіб публічного права щодо
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,
дотримання встановлених заборон та обмежень;
- взяли участь у форумі «Публічні закупівлі. Нові складові
2018».
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Запровадження механізму
зворотнього зв'язку з громадськістю
щодо повідомлень про факти
корупційних правопорушень

Відділ організаційної роботи,
діловодства, контролю та
загальних питань, структурні
підрозділи ВЦА м. Торецьк,
Торецьке відділення поліції
Бахмутського відділу поліції
ГУ Національної поліції в
Донецькій області
(за погодженням)

Повідомлень про факти корупційних правопорушень
за вересень-листопад 2017 року від громадськості не надходило.
22 листопада 2017 року до ВЦА м. Торецьк надійшло
Подання Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області
від 22.11.2017 № 90-14936 вих-17 з вимогою проведення
службового розслідування стосовно посадової особи юридичної
особи публічного права в частині дотримання нею вимог Закону
України «Про запобігання корупції». Розпорядженням керівника
військово-цивільної адміністрації м. Торецьк від 30.11.2017 № 316р
розпочато проведення службового розслідування (дата початку
службового розслідування 01 грудня 2017 року, закінчення - 29
грудня 2017 року).
Інформація, яка надходить від громадян за повідомленнями
про факти корупційних порушень до Торецького відділення
поліції Бахмутського відділу поліції ГУ Національної поліції
в Донецькій області в обов’язковому порядку реєструється
в журналі єдиного обліку Торецького ВП та рішення за всіма
фактами приймаються у встановленому Законом порядку.
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Висвітлення у засобах масової
інформації, мережі Інтернет,
антикорупцінних заходів, що
вживаються місцевими органами
влади та органами місцевого
самоврядування з метою
формування негативного ставлення
громадян до проявів корупції,
залучення громадськості до участі в
антикорупційній діяльності

Відділ організаційної роботи,
діловодства, контролю та
загальних питань, відділ
внутрішньої та інформаційної
політики, міська газета
«Дзержинський шахтар»,
структурні підрозділи ВЦА
м. Торецька

Відділом організаційної роботи, діловодства, контролю
та загальних питань заплановано продовжити вивчення Законів
України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», на
навчанні посадових осіб ВЦА м. Торецьк, міськселищрад.
На офіційному веб-сайті ВЦА м. Торецьк розміщені методичні
рекомендації з питань запобігання та протидії корупції та основні
принципи очищення влади.
На офіційному веб-сайті ВЦА м. Торецьк розміщена пам’ятка
щодо шляхів врегулювання конфлікту інтересів в діяльності осіб,
уповноважених на виконання функцій держави та органів
місцевого самоврядування.
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Формування антикорупційної
правосвідомості учнівської молоді
через поширення знань про
антикорупційне законодавство
шляхом проведення тематичних
занять, лекцій з питань протидії
корупції в загальноосвітніх,
професійно-технічних закладах

Міське управління освіти,
Дзержинське міське
управління юстиції Донецької
області
(за погодженням)

Загальноосвітніми навчальними закладами міста проводяться
заходи, спрямовані на формування в учнівської молоді
антикорупційної правосвідомості через поширення знань про
антикорупційне законодавство, а саме:
- тематичні уроки «Правова хвилинка», «Формування
людської гідності» (СЗОШ № 3);
- круглі столи «Як запобігти корупції у судовій сфері»
(СЗОШ № 3), «Суспільна солідарність задля подолання
корупції» (ЗОШ № 7), корупція та кримінальна
відповідальність за її прояви» (ЗОШ № 13);
- години з психологом «Правова держава: прояви корупції
в державних установах» (НВК «Школа-гімназія»);
- інформаційні дайджести, хвилини «Закон і ми: незнання
закону
не
звільняє
від
відповідальності»
(НВК «Школа-гімназія»),
«Громадська
свідомість
запобігання корупції» (ЗОШ № 9);
- акція Ліги поліцейських «Корупції – ні!» (ЗОШ № 7);
- виховні години «Корупції – ні!» (ЗОШ № 12), «Без корупції
з дитинства» (ЗОШ № 16);
- єдині виховні години «Як протистояти корупції»
(ЗОШ № 9);
- дискусії «Учні проти корупції» (ЗОШ № 9), «Увійти в свою
браму» (ЗОШ № 17);
- факультативні заняття «Психологія спілкування», внутрішні
конфлікти особистості» (ЗОШ № 9);
- тренінги «Закон та протидія корупції» (ЗОШ № 9),
«Подолаємо корупцію разом» (НВК «Школа-сад»), «Молодь
проти корупції» (ЗОШ № 20);
- перегляди відеороликів «Казка про корупцію», «Скажи «ні»
корупції» (ЗОШ № 21);
- урок-диспут «Як протидіяти корупції в Україні»
(ЗОШ № 16), «Джерела та причини корупції» (ЗОШ № 2);

-

-

бесіди за участю соціального педагога «Мої права»
(ЗОШ № 10), «Що таке хабар?» (ЗОШ-інтернат);
- усний журнал «Учні проти корупції» (ЗОШ № 5), «З чого
починається корупція» (ЗОШ-інтернат);
- просвітницький лекторій «Що таке корупція та в чому
її відповідальність» (НВК «Школа-ліцей»).
- тематичні уроки «Знайомимось з антикорупційним
законодавством України» (ЗОШ № 2), «Що таке корупція
і як її протидіяти» (ЗОШ № 10);
- круглі столи «Чи стискався ти в житті з корупцією?»
(СЗОШ № 10), «Корупція: суть, причини, наслідки»
(ЗОШ № 17), «Молодь проти корупції» (ЗОШ № 9), «Україна
без корупції» (ЗОШ № 5);
просвітницькі години «Подолаємо корупцію разом»
(ЗОШ № 7);
- виховні години «Що таке корупція?», «Як протидіяти
корупції?» (ЗОШ № 10), «Ні корупції» (ЗОШ № 17);
- інформаційно-пізнавальні
години
«Антикорупційне
законодавство», «Корупції - ні» (ЗОШ № 10), «Громадська
свідомість запобігання корупції» (ЗОШ № 9), «Права
і обов’язки громадянина України» (ЗОШ-інтернат);
- бесіди «Що таке хабарі?», «Як зупинити корупцію?»,
«Антикорупційні правовідносини» (ЗОШ № 10), «Корупція.
Шляхи її подолання в Україні» (ЗОШ № 5);
- дискусії «Учні проти корупції» (НВК «школа-сад» № 1);
- тренінги «Молодь проти корупції» (ЗОШ № 17), «Подолаємо
корупцію разом» (ЗОШ № 2), «Щодо запобігання та протидії
корупції» (ЗОШ № 9);
брейнстарлінги «Демократія – бар’єр для корупції»
(ЗОШ № 2);
- години спілкування «Корупція як соціально негативне явище
в суспільстві» (ЗОШ № 12), «Запобігання корупції очима
школярів» (НВК «школа-гімназія»);

-

усні журнали «Корупція. Що це?», «Корупції - ні»
(ЗОШ № 10);
- засідання правового клубу «Коло ідей» - обговорення
доповіді «Боротьба з корупцією – справа кожного»
(СЗОШ № 3);
- конкурс творів «Щоб я запропонував для подолання корупції в
моїй державі?» (ЗОШ № 5), «Місце корупції в сучасному
світі» (ЗОШ № 9);
- тестування «Що я знаю про корупцію?»

