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Звіт за 2018 рік

В Житомирській міській раді головним спеціалістом з питань запобігання
та виявлення корупції міської ради розміщено на офіційному веб-сайті
Житомирської міської ради, в розділі «Антикорупційна політика» нормативноправові акти антикорупційного законодавства, рішення Національного агентства з
питань запобігання корупції (далі-НАЗК) від 11.08.2016 № 3 «Роз’яснення щодо
застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції»
стосовно заходів фінансового контролю, рішення НАЗК від 14.07. 2016 № 2
«Методичні рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, та прирівняних до них осіб» та інші документи щодо
запобігання і виявлення корупції.
Подано на ім’я голови міської ради 4 доповідних , які стосуються
антикорупційного законодавства щодо інформування з різних питань.
Надано консультації посадовим особам виконавчих органів ради та
працівникам комунальних підприємств міської ради щодо заповнення та подання
декларацій посадовими особами виконавчих органів міської ради з різних питань
згідно розпорядження міського голови від 16.01.2018 № 24 «Про забезпечення
заходів щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування».
На протязі 2018 року головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення
корупції приймав участь у засіданні тендерного комітету виконавчого комітету
міської ради, в комісії з питань розгляду висновків органів перевірки відповідно
до Закону України «Про очищення влади», участь у засіданні конкурсної комісії з
визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів в
м. Житомирі, в комісії при міськвиконкомі з формування та використання фонду
житла для тимчасового проживання громадян, участь у спільних координаційних
нарадах з правоохоронними органами з питань злочинності та протидії корупції
та ін.

Щоквартально надавалися звіти та інші відповіді на листи до сектору з
питань запобігання корупції ОДА в Житомирській
області
щодо
антикорупційних заходів відповідно до Закону України «Про запобігання
корупції».
В 2018 році зареєстровано 38 листів, звернень, повідомлень, запитів з різних
питань, пов’язаних з корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, які
пов’язані з корупцією, які опрацьовано в установленому порядку та надано
відповіді.
За 2017 рік перевірено е-декларіції посадових осіб виконавчих органів ради
та посадових осіб підприємств, установ та закладів, що належать до комунальної
власності територіальної громади м. Житомира, депутатів міської ради на
офіційному веб-сайті НАЗК, та встановлено порушення щодо фінансового
контролю ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», а саме неподання
декларацій та несвоєчасне подання декларацій .
Про дані факти
повідомлено Національне агентство згідно чинного
законодавства України у встановлені терміни для притягнення
осіб до
відповідальності.
Відповідно до припису НАЗК та подання Житомирської місцевої
прокуратури, головним спеціалістом з питань запобігання корупції міської ради
проводились службові перевірки та розслідування щодо порушення статті 36
«Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи
корпоративних прав» та статті 28 «Запобігання та врегулювання конфлікту
інтересів» Закону України «Про запобігання корупції», з метою попередження та
виявлення причин і умов щодо корупційних правопорушень та притягнення
посадових осіб до відповідальності.
Відповідно до плану роботи від 12.09.2018 року «Про навчання посадових
осіб виконавчих органів міської ради» головний спеціаліст, уповноважений з
питань запобігання та виявлення корупції міської ради проводив навчання для
працівників виконавчих органів міської ради та працівників комунальних
підприємств міської ради щодо законодавства з питань запобігання корупції, а
саме повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, про передачу в
управління підприємств та корпоративних прав з метою запобігання конфлікту
інтересів, та з деяких питань фінансового контролю. Навчання проводилось один
раз в неділю, з 12.09.2018 по 12.12.2018 року в залі засідань міської ради.
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