Звіт
про проведену роботу
Відділу власної безпеки та протидії корупції
за 2015 рік
Завдання у сфері запобігання та протидії корупції забезпечується
Відділом власної безпеки та протидії корупції ДСНС України (далі – Відділ),
яким постійно вживаються організаційні та практичні заходи спрямовані на
своєчасне виявлення, попередження та зниження рівня корупції у підрозділах
ДСНС України, штатний розпис якого передбачає 7 посад.
За 2015 рік працівниками Відділу в територіальних підрозділах ДСНС
України проведено 29 перевірок та 7 службових розслідування щодо перевірки
відомостей викладених у зверненнях громадян та дотримання посадовими
особами вимог антикорупційного законодавства, своєчасного виявлення та
попередження корупційних правопорушень. За результатами яких складені
відповідні довідки та направлені до підрозділів для усунення недоліків та
застосування заходів дисциплінарного впливу до порушників.
Згідно з проведеним аналізом за 2015 рік стосовно працівників органів і
підрозділів ДСНС України правоохоронними органами внесено 20 відомостей
до Єдиного реєстру досудових розслідувань за злочини у сфері службової
діяльності, з яких по 18 – рішення не прийнято, по 2 - рішенням суду
працівників притягнуто до кримінальної відповідальності.
За порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»
складено 1 адміністративний протокол стосовно особи начальницького складу
служби цивільного захисту та притягнуто до адміністративної відповідальності.
Відділом виявлено ряд фактів, що можуть свідчити про вчинення
корупційних правопорушень або злочинів у сфері службової діяльності. За
даними фактами до правоохоронних органів для прийняття відповідних рішень
направлено 7 матеріалів.
В рамках нормотворчої діяльності Відділом розроблено наказу МВС
України «Про затвердження Інструкції про порядок проведення службових
розслідувань в органах і підрозділах цивільного захисту».
З метою забезпечення дієвого механізму зворотного зв’язку з
громадськістю щодо повідомлень про виявлені факти корупційних
правопорушень та інших зловживань в апараті ДСНС України та її
територіальних органах організовано роботу телефонів довіри, опубліковано
юридичні та електронні адреси, за якими можна повідомити про корупційні
правопорушення.
За 2015 рік працівниками Відділу розглянуто 158 звернень та надано
обґрунтовані відповіді кожному заявнику.
У системі ДСНС України проводилася профілактика корупційних проявів,
однією із складових якої є навчання з антикорупційного законодавства,
проведення лекцій, семінарів і круглих столів. Підпорядковані підрозділи з

питань запобігання корупції щокварталу інформують ДСНС України про стан
здійснення превентивних заходів і систематичне висвітлення у засобах масової
інформації публікацій антикорупційної спрямованості, а саме: 104 – виступи на
телебаченні та радіо; 57 – публікації у друкованих засобах масової інформації;
41 – публікації у мережі Інтернет.
В територіальних органах та підрозділах ДСНС України проведено
297 перевірок (у тому числі позапланових) щодо дотримання посадовими
особами вимог антикорупційного законодавства.
Крім цього, проведено 90 нарад за участі керівного складу підрозділів,
206 семінарів, занять та засідань за круглим столом.
З метою виявлення чинників, що можуть призвести до корупційних
правопорушень, завдати фінансових збитків та інших негативних наслідків або
таких, що не відповідають вимогам чинного законодавства, проводиться
антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів та
організаційно-розпорядчих документів.
Організовано та забезпечено дотримання державними службовцями,
особами начальницького складу служби цивільного захисту, уповноваженими
на виконання функцій держави, вимог частини першої статті 12 Закону щодо
надання відомостей про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового
характеру.
Територіальними підрозділами виявлено ряд фактів, що можуть свідчити
про вчинення корупційних правопорушень або злочинів у сфері службової
діяльності. За даними фактами до правоохоронних органів для прийняття
відповідних рішень направлено 1 матеріал.
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