ЗВІТ
до міської програми
щодо запобігання і протидії корупції на 2016-2017 роки
за 2016 рік

№
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, сектори виконавчого
органу Торецької міської ради,
самостійні департаменти,
управління, відділи, служби та
центри Торецької міської ради

Центр надання адміністративних послуг виконавчого органу
Торецької міської ради на офіційному сайті міського голови і
міської ради м. Торецька в розділі «Центр
надання
адміністративних послуг» розміщує інформацію щодо:
- отримання громадянами (юридичними та фізичними
особами) адміністративних послуг, що надаються виконавчим
органом Торецької міської ради;
- оформлення та отримання документів дозвільного
характеру суб'єктами господарської діяльності (юридичними
особами та фіз ичними особами-підприємцями);
- отримання консультацій з питань функціонування
дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2

Забезпечення електронного
документообігу, запровадження
звітності в електронному вигляді

Керуючий справами
виконкому Андрусенко О.П.,
відділ організаційної роботи,
діловодства, контролю та
загальних питань

Виконавчий орган Торецької міської ради забезпечено
електронним документообігом. Звітність в електронному вигляді
не запроваджена у зв’язку з технічними можливостями.
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Дотримання спеціальних обмежень
щодо прийняття та проходження
служби в органах місцевого
самоврядування, встановлених
законами України «Про запобігання
корупції», «Про очищення
влади», «Про службу в органах місце
вого самоврядування»

Керуючий справами
виконкому Андрусенко О.П.,
сектор кадрової роботи,
Залізна міська рада, Північна,
Новгородська,
Щербинівська селищні ради
(за погодженням)

При прийнятті на роботу посадові особи письмово
попереджаються про обмеження, пов’язані з прийняттям на
службу в органи місцевого самоврядування та проходження
служби, ознайомлюються з Загальним правилами поведінки
державних службовців
та
посадових
осіб
місцевого
самоврядування, приймають Присягу посадових осіб місцевого
самоврядування. При прийнятті на роботу посадові особи
місцевого самоврядування проходять перевірку відповідно
до Закону України «Про очищення влади». Протягом 2016 року
інформації, що перешкоджає зайняттю посади, пов’язаної з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування
відносно кандидатів на посади до виконавчого органу Торецької
міської ради не надходило.
В виконавчих органах Торецької міської ради, Північної
селищної ради, Новгородської селищної ради, Щербинівської
селищної ради, Заліз ної 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».
Протягом 2016 року сектором кадрової роботи виконавчого
органу Торецької міської ради були проведені 11 засідань
конкурсної комісії Торецької міської ради з приводу заміщення
вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування
у виконавчих органах Торецької міської ради, де були розглянути
заяви і проведені іспити на заміщення вакантних посад посадових
осіб органів місцевого самоврядування у виконавчих органах
міської ради. За результатами письмових іспитів та співбесід
16 учасників конкурсів призначені на посади в органах місцевого
самоврядування.

В виконавчому органі Торецької міської ради в жовтні місяці
розпочато проведення перевірки посадових та службових осіб
виконавчого органу Торецької міської ради на вимогу Закону
України «Про очищення влади».
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Забезпечення принципів прозорості
та публічності в роботі місцевих
органів виконавчої влади і органів
місцевого самоврядування 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)

Виконавчим органом Торецької міської ради щомісяця
проводяться «прямі телефонні лінії» керівного складу. За 2016 рік
відбулося 30 «прямих телефонних ліній» з питань життєдіяльності
міста із запрошенням засобів масової інформації. Через офіційний
сайт Торецької міської ради застосовується електронна пошта та
звернення громадян.
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Організація навчання шляхом
перепідготовки та підв ищення
кваліфікації посадових осіб органів
місцевого самоврядування, до
посадових обов'язків яких належить
здійснення контролю за
дотриманням антикорупційного
законодавства

Керуючий справами
виконкому Андрусенко О.П.,
сектор кадрової роботи

Протягом 2016 року в виконавчому органі Торецької міської
ради посадові особи місцевого самоврядування:
- взяли участь в тренінгу «М ісцевий економічний розвиток:
базові поняття, механізми, інструменти та інституції»;
- пройшли підготовку по роботі з Єдиним реєстром
документів;
- взяли участь в нараді з актуальних питань розвитку фізичної
культури і спорту;
- взяли участь в регіональному семінарі-тренінгу «М іжнародна
технічна допомога: координація дій і ефективні комунікації»;
- взяли участь у тематичному короткостроковому семінарі за
темою «Підготовка аналітичних матеріалів. Технології публічного
виступу»;
- взяли участь в засіданні обласної комісії з питань реалізації
положень Закону України «Про засудження комуністичного
і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів
в Україні і заборона пропаганди їх символіки»;

- взяли участь в науково-практичному семінарі «Управління
багатоквартирними
житловими
будинками
сьогодні
і після 1 липня»;
- взяли участь в науково-методичному семінарі з питань змін
чинного законодавства щодо реалізації молодіжної, сімейної,
гендерної політики, протидії торгівлі людьми та питань
оздоровлення;
- пройшли навчання з питання здійснення державних
закупівель;
- взяли участь в обговоренні проекту Стратегії розвитку
Донецької області на період до 2020 року;
- пройшли навчання для доступу до державного реєстру
майнових прав на нерухоме майно;
- взяли участь в семінарі-нараді з керівниками органів
управління фізичної культури і спорту на засіданні колегії
управління
з
питань
фізичної
культури
і
спорту
облдержадміністрації;
- взяли участь в семінарі на тему «Актуальні питання
державного управління та місцевого самоврядування»;
- взяли участь у візиті з обміну досвідом на тему «М ісцевий
економічний розвиток і створення нових робочих місць» в рамках
проекту ПРООН «Економічне і соціальне відновлення Донбасу»;
- взяли участь в семінарі з питання «Система публічних
електронних закупівель ProZorro»;
- взяли участь у короткостроковому семінарі на тему
«Контроль у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно.
Земельні питання в нотаріальній практиці »;
- взяли участь у навчальній нараді щодо заповнення анкет
проектів Надзвичайної кредитної програми для відновлення
України в
рамках фінансової угоди між Україною
та Європейським інвестиційним банком;
- взяли участь у інформаційній сесії за Програмою малих
грантів ПРООН «Підтримка підприємництва серед ВПЛ

і місцевого населення Донецької та Луганської областей»;
- взяли участь у візиті з обміну досвідом з питань залучення
інвестицій, утилізації та переробки відходів, енергоефективності;
- пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації в
Національному
університеті
оборони
України
ім. І. Черняховського з питань оборонної та мобіліз аційної роботи;
- взяли участь в семінарі «Соціально-психологічні особливості
допомоги внутрішньо переміщеним особам, профілактика та
подолання професійного та емоційного вигорання при її наданні»;
- взяли участь у тренінгу з працівниками ЦНАПів;
- взяли участь у VIII М іжнародному бізнес-форумі
«Енергоефективність та відновлювана енергетика»;
- взяли участь у ХІІ М іжнародному конгресі «Інституційні та
технічні
аспекти
реформування
житлово-комунального
господарства»;
- взяли участь у розширеному засіданні колегії державного
архіву Донецької області «Про результати тематичних перевірок з
обліку архівних документів в архівних відділах»;
- взяли участь в обласному Форумі організаторів оздоровлення
та відпочинку дітей за підсумками літньої оздоровчої кампанії
«Єднання заради нових поколінь»;
- взяли участь у тренінгу «Стратегічне планування»,
«Підготовка проектів місцевого розвитку».
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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 Торецької міської
ради, Торецьке відділення
поліції Бахмутського відділу
поліції ГУ Національної
поліції в Донецькій області

Повідомлень про факти корупційних правопорушень за 2016 рік
не надходило.

(за погодженням)
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Висвітлення у засобах масової
інформації, мережі Інтернет,
антикорупцінних заходів, що
вживаються місцевими органами
виконавчої 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, сектор
внутрішньої політики, міська
газета «Торецький шахтар»,
структурні підрозділи
Торецької міської ради

Відділом організаційної роботи, діловодства, контролю та
загальних питань заплановано продовжити вивчення законів
України «Про запобігання корупції», «Про очищення влади»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування» на навчанні
посадових осіб виконавчих органів Торецької міської ради,
міськсельрад.
На підставі Закону України «Про очищення влади»
на офіційному сайті Торецької міської ради публікується
інформація про проведення люстрації співробітників виконавчого
органу.
На офіційному сайті Торецької міської ради розміщені
методичні рекомендації з питань запобігання та протидії корупції
та основні принципи очищення влади.
На офіційному сайті Торецької міської ради розміщена
пам’ятка щодо шля хів 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

М іський відділ освіти,
Дзержинське міське
управління юстиції Донецької
області
(за погодженням)

В середньоосвітніх школах міста Торецька протягом
2016 року:
- проведено виховні години за темами: «Що таке хабар?»,
«Бути чесним»;
- проведено конкурс оповідань-мініатюр «М и з законом
за одне»;
- оформлені стенди «Корупція і Закон», «На сторожі Закону»;
- проведено конкурс малюнків «Ні корупції» серед
учнів 6-11 класів міста.
У місті Торецьку створено молодіжну організацію «Ліга

майбутніх поліцейських» у складі учнів середньоосвітніх шкіл № 2,
№ 7, які планують проводити роз'яснювальні роботи щодо
профілактики корупції.
- проведена робота, спрямована на формування у педагогічних
працівників міського відділу освіти Торецької міської ради
негативного ставлення до фактів корупції, підвищення їх
громадської свідомості та активності у протидії корупції;
- була вивчена антикорупційна робота, яка проводиться в
області та країни, проведений її аналіз. Керівникам учбових
закладів надані методичні рекомендації щодо виконання Закону
України «Про запобігання корупції» в частині виникнення
конфлікту інтересів. Доведено, що згідно статті 1 Закону України
«Про запобігання корупції» є конфліктом інтересів, що таке
приватний інтерес, хто такі близькі особи. Вказано на
недопустимість виникнення конфлікту інтересів в очолюваному
закладі.

