ЗВІТ
по Плану здійснення заходів щодо запобігання корупції в Державній службі
України з надзвичайних ситуацій за 2017 рік
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Захід № 1 Аналіз нормативно-правових актів, які регламентують
діяльність ДСН С з метою виявлення в них можливих корупційних
чинників та ризиків
Відповідно до Загального положення про юридичну службу
міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства,
установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 26.11.2008 № 1040, Порядку проведення Юридичним управлінням ДСНС
юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів і перевірки на
відповідність законодавству проектів інших документів, затвердженого
наказом ДСНС від 20.05.2013 № 256, Юридичне управління проводить
юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, що розробляються
структурними підрозділами ДСНС.
Під час здійснення юридичної експертизи проектів нормативно-правових
працівниками Юридичного управління також визначається:
- відповідність нормативно-правового акта вимогам антикорупційного
законодавства;
- наявність чи відсутність у нормативно-правовому акті корупціогенних
чинників, таких як: нечітке визначення функцій, прав, обов'язків і
відповідальності посадових осіб (наявність дискреційних повноважень);
прогалини в правовому регулюванні; колізії норм.
За період з 01.01.2017 по 31.12.2017 Юридичним управлінням проведено
юридичну експертизу близько 75 проектів нормативно-правових актів,
розроблених структурними підрозділами ДСНС. Під час проведення
експертизи у зазначених проектах нормативно-правових актів норм, які б
містили у собі корупціогенні чинники, не виявлено.
Захід № 2 Залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів
та моніторингу діяльності ДСНС
За період з 01.01.2017 по 31.12.2017 опубліковано, оприлюднено статей,
роз'яснень, коментарів антикорупційної спрямованості:
через канали ТБ та радіозв'язку вийшло у ефір сюжетів — 6899;
у друкованих засобах масової інформації — 1147;
у мережі Інтернет опубліковано матеріалів, спрямованих на
недопущення службових зловживань — 823;
Крім цього, розглянуто на колегіях, тематичних нарадах стан протидії
корупції — 5784.

Захід № 3 Запровадження системного навчання працівників апарату,
закладів, установ, організацій, що належать до сфери управління ДСНС, з
питань, пов'язаних із запобіганням корупції
На виконання наказу ДСНС від 23.12.2016 № 689 «Про організацію
навчання у системі післядипломної світи ДСНС у 2017 році» на базі вищих
навчальних закладів цивільного захисту протягом 4 кварталу 2017 року
навчанням з підвищення кваліфікації було охоплено 89 осіб середнього та
старшого начальницького складу служби цивільного захисту. Слухачі вказаних
курсів під час занять окрім вивчення актуальних поточних питань з проблем
цивільного захисту, сучасних і перспективних методів і моделей прийняття
управлінських рішень, також оновили свої знання з питань запобігання та
протидії корупції.
Відповідно до окремого доручення ДСНС від 20.11.2017 № В -189 у
період з 27 листопада по 8 грудня 2017 року четверо державних службовців
ДСНС взяли участь у навчанні за професійною програмою підвищення
кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної
академії державного управління при Президентові України де ознайомилися із
сучасним станом справ щодо запобігання та протидії корупції в органах
державної влади.
Згідно із окремим дорученням ДСНС від 18.10.2017 № В-166 у період з
30 жовтня по 10 листопада 2017 року 29 працівників апарату та Управління
забезпечення Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту пройшли
підвищення кваліфікації на базі Інституту державного управління у сфері
цивільного захисту під час якого оновили свої знання з питань запобігання та
протидії корупції.
Відповідно до листа Національної академії державного управління при
Президентові України від 21.07.2017 № 28-11600/285 у курсах підвищення
кваліфікації з питань протидії корупції на базі Інституту підвищення
кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при
Президентові України у жовтні - листопаді 2017 року взяли участь
З співробітника ДСНС. Також, у жовтні 2017 року 4 співробітника ДСНС взяли
участь у навчанні з питань протидії корупції в органах державної влади, що
проводилося в Національній академії внутрішніх справ України.
Проведено семінарів, занять та лекцій з питань запобігання та протидії
корупції — 866, а також круглих столів — 673.
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