Звіт за 2017 рік
Протягом 2017 року особи рядового і начальницького складу та працівники
підрозділів Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі ГУ) до кримінальної відповідальності за скоєння корупційних правопорушень та
до адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень, пов’язаних з
корупцією, не притягались.
З 2017 року Головне управління перевіряє дотримання вимог фінансового
контролю та про виявлені порушення надає повідомлення до НАЗК. Так, у 2017
році Головним управлінням за порушення вимог фінансового контролю було
направлено до НАЗК 180 повідомлень, з них 174 повідомлення у відношенні
колишніх співробітників та 6 повідомлень у відношенні діючих співробітників
ГУ.
У відношенні колишніх співробітників ГУ у 2017 році було притягнуто до
адміністративної відповідальності 4 особи.
Питання стану виконання заходів щодо попередження правопорушень,
спрямованих на запобігання проявам корупції та скоєння злочинів серед
особового складу визнане пріоритетним напрямком у службовій діяльності
керівників всіх рівнів ГУ. Ці питання розглядаються на оперативних нарадах при
керівництві Головного управління та при керівництві районних підрозділів ГУ
(щомісяця), та окремо розглядаються під час роботи Колегії ГУ.
З метою попередження корупції, роз’яснення практичного застосування
нормативно-правових актів у галузі запобігання проявам корупції в 2017 році з
керівництвом підпорядкованих підрозділів Головного управління була проведена
розширена семінар-нарада з залученням співробітників управління СБУ в
Харківській області.
Головне управління проводить роботу щодо вивчення особовим складом
антикорупційного законодавства.
Так, у 2017 році співробітниками сектора з питань запобігання та виявлення
корупції (далі – Сектор) з співробітниками апарата ГУ було проведено заняття з
питань запобігання корупції з залученням представника управління захисту
економіки ДЗЕ Національної поліції у Харківській області.
У 2017 році співробітники Сектора прийняли участь у семінар-тренінгу
інформаційної компанії з роз’яснення законодавства про конфлікт інтересів
«Конфлікт інтересів: треба знати!».
Головним управлінням запроваджено у систему проведення круглих столів
щодо запобігання корупції з представниками інших державних органів. Так, у
2017 році у приміщенні Головного управління співробітниками Сектора був
проведений круглий стіл щодо запобігання корупції з представниками:
Харківської обласної державної адміністрації, Харківської міської ради,
Національного університету цивільного захисту України, Навчального центру
Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України.
Забезпечується відкритість та прозорість в роботі, інформаційні матеріали
про діяльність служби розміщуються на сайті Головного управління
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(http://www.kharkіv.v.mns.gov.ua «Антикорупційна діяльність»). Так, на протязі
2017 року за ініціативою Сектора:
1. На сайті ГУ було розміщено 1 статтю.
2. У ЗМІ було надруковано 3 статті.
В Головному управлінні в куточку прийому громадян, на сайті
(http://www.kharkіv.v.dsns.gov.ua) розміщений номер телефону «Довіри» ГУ (057737-13-59) на який громадяни звертаються у разі неправомірних дій з боку
співробітників ГУ. Крім того телефон «Довіри» публікується і у ЗМІ.
В Головному управлінні та підпорядкованих підрозділах, в куточках
прийому громадян, розміщена та щокварталу оновлюється інформація щодо
запобігання корупційним правопорушенням.
Сектор постійно проводить експертизи проектів організаційно-розпорядчих
документів ГУ (наказів), приймає участь в засіданнях постійно діючих комісіях
та погоджує проекти договорів.
Сектор постійно під час перевірки підрозділів ГУ проводить роз’яснювальну
роботу серед особового складу щодо застосування норм Закону України «Про
запобігання корупції». Зокрема, на протязі 2017 року проводилась
роз’яснювальна робота щодо порядку заповнення декларації особи,
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за
2016 рік.
На протязі 2017 року у ГУ конфлікту інтересів та порушення обмежень
щодо роботи близьких осіб не встановлено.

