
Звіт про стан виконання Закону України «Про запобігання корупції» та 

заходів, направлених на виявлення та усунення конфлікту інтересів, фактів 

сумісництва та інших корупційних проявів серед працівників Житомирського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області за 

I квартал 2017 року 

 

З метою виконання вимог Законів України “Про запобігання корупції” та “Про 

державну службу” в Житомирському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду 

України в Житомирській області (далі – об’єднане управління) постійно проводяться 

відповідна робота. 

На виконання наказу головного управління Пенсійного фонду України в 

Житомирській області від 15.03.2017 № 48 „Про затвердження заходів 

антикорупційного спрямування на 2017 рік” видано наказ по об’єднаному управлінню 

від 21.03.2017 № 475 „Про затвердження заходів антикорупційного спрямування на 

2017 рік”, яким затверджено Заходи антикорупційного спрямуванняу Житомирського 

об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області на               

2017 рік (далі - Заходи).  

В об’єднаному управлінні працює 113 державних службовці. Кожен державний 

службовець ознайомлений з Законами України «Про запобігання корупції» та “Про 

державну службу” під розписку та попереджений про недопущення порушень вимог 

даних Законів. 

В об’єднаному управлінні забезпечено проведення перевірки достовірності 

відомостей, щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 

четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” для працівників 

управління, які призначаються на та дотримання вимог нормативно - правових актів, 

спрямованих на реалізацію Закону України “Про очищення влади”. Станом на 

01.04.2017 кількість працівників щодо яких проводиться перевірка складає 93 

працівника та складено 70 довідок щодо працівників, до яких за результатами 

проведеної перевірки не застосовуються заборони, визначені частинами третьою та 

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади». 

В об’єднаному управлінні проводиться політика, спрямована на зміцнення 

кадрового потенціалу. Призначення на посади  державних службовців відбувається 

прозоро та відповідно до вимог Закону України “Про державну службу” тільки за 

конкурсом або за переведенням. 

Відповідно до Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування 

декларацій відповідно до Закону України „Про запобігання корупції та повідомлення 

Національного агенства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання таких декларацій”, затвердженого рішенням Національного 

агенства з питань запобігання корупції  від 08.09.2016 № 19, відділом по роботі з 

персоналом було проведено перевірку факту подання декларацій суб’єктами 

декларування. 

За результатами проведеної перевірки фактів неподання чи несвоєчасного 

подання декларацій суб’єктами декларування, що мали обовязок подати їх до                      

01 квітня 2017 року не виявлено. Усі особи, що мали обов’язок подати декларації до 

01.04.2017 року, виконали його своєчасно. 

Станом на 01.01.2017 року фактична чисельність субєктів декларування, які 

перебували у трудових відносинах становила 185 осіб, в тому числі 47 осіб 

перебували у соціальних відпустках та 1 працівника було призвано на строкову 

військову службу (в т. ч. 183 державних службовця та 2 працівника, що втратили 

статус державного службовця). За період з 01.01.2016 по 31.12.2016 звільнилось                 



17 осіб (подані декларації 10 особами), які були зобов’язані подати декларацію про 

майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік. Окрім 

того, протягом періоду з 01.01.2017 по 31.03.2017 на посади в управління було 

призначено 2 особи, які подала декларацію про майно, доходи, витрати та 

зобов’язання фінансового характеру за 2016 (в т. ч. 1 працівник за результатами 

конкурсного відбору було призначено з посади службовця на посаду державного 

службовця). Станом на 01 квітня 2017 року подано 197 декларацій про майно, доходи, 

витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік. 

Враховуючи зміни, внесені Законом України від 23.03.2017 № 1975 “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо особливостей фінансового контролю 

окремих категорій посадових осіб”, стосовно продовження до 1 травня 2017 року 

строку подання щорічної електронної декларації для осіб, які подають таку 

декларацію вперше, мають подати декларації 7 суб’єктів декларування, що 

звільнились протягом 2016 року та мають обов’язок щодо подання декларації. 

Виявленню конфлікту інтересів та його усуненню приділяється особлива увага. 

Зокрема, в об’єднаному управлінні постійно проводиться роз’яснювальна робота 

щодо обов’язкового повідомлення про наявність конфлікту інтересів та шляхи його 

врегулювання, як це передбачено Законом України «Про запобігання корупції».   

Однією з найпоширеніших причин виникнення конфлікту інтересів є 

порушення обмеження щодо роботи близьких осіб. Відтак, в об’єднаному управлінні 

забезпечується обов’язкове повідомлення державними службовцями відомостей щодо 

близьких осіб, які працюють в одній сфері і забезпечено недопущення їх 

безпосереднього підпорядкування.  

В управлінні забезпечено облік фактів (подій), які мають ознаки корупційних 

або пов’язаних з корупцією правопорушень.  

Упродовж першого кварталу 2017 року до управління не надходили 

повідомлення громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку 

працівників управління.  

Виключена можливість контактів між громадянами та працівниками, 

відповідальними за підготовку документів для прийняття рішень при призначенні 

пенсій (прийом громадян здійснюється за принципом «єдине вікно»). Впроваджено 

порядок обслуговування громадян та обробка пенсійної документації на базі 

централізованих інформаційних технологій з унеможливленням підготовки 

документів про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами об'єднаного 

управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян. Станом на 01.04.2017 

відцифровано 798 пенсійних справ. Окрім того, в об’єднаному управлінні 

організовано роботу щодо прийому громадян за принципом «єдиного вікна». 

Забезпечено підвищення рівня знань антикорупційного законодавства в 

об’єднаному управлінні, а саме: проведено 4 заняття з державними службовцями.  
 

Начальник відділу по роботі  

з персоналом                                         /підпис/                        Н. М. Григорчук 


