ІНФОРМАЦІЯ
про підсумки роботи сектору з питань запобігання і виявлення корупції
Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції
(м. Одеса) за І півріччя 2021 року
в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року
Сектором з питань запобігання і виявлення корупції Південного
міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Одеса (далі – сектор)
здійснено аналіз проведеної роботи за І півріччя 2021 року в порівнянні з
аналогічним періодом 2020 року. В результаті проведеного аналізу
встановлено наступне.
Протягом І півріччя поточного року здійснено підготовку до чергового
етапу декларування, а саме: вивчено зміни в законодавстві з питань
заповнення декларацій. Крім того, головними спеціалістами сектору пройдено
на платформі Prometheus курс «Просто про е-декларування», про що отримано
відповідні сертифікати.
Після чого, сектором підготовлено матеріали для проведення заходів з
питань дотримання вимог антикорупційного законодавства для працівників
Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса)
(далі – Південного МУ МЮ) та його структурних підрозділів та проведено
28 семінарів та 3 внутрішніх навчання на тему: «Подання декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави, або місцевого
самоврядування. Інформація, що зазначається в декларації. Відповідальність
за несвоєчасне подання декларації, подання завідомо недостовірних
відомостей у декларації, або умисне неподання суб’єктом декларування
зазначеної декларації».
Аналогічна робота проводилась і в минулому році, так, протягом І
півріччя 2020 року проведено 42 семінари та 2 лекції на тему: «Подання
щорічних декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування за 2019 рік».
Також, протягом звітного періоду підготовлено 4 доручення щодо
організації кампанії декларування 2021, насамперед, складено та затверджено
рекомендований План-графік подання щорічних декларацій за 2020 рік.
Минулого року за такий самий період для організації кампанії декларування
2020 також підготовлено 4 доручення.
Водночас, під час кампанії декларування 2021 підготовлено та
направлено 237 листів-нагадувань щодо подачі «щорічних» декларацій
працівникам, які перебувають на лікарняних у зв’язку з вагітністю та
пологами, у відпустках по догляду за дитиною, проходять військову службу та
163 листи-нагадування щодо необхідності подання декларацій «після
звільнення» працівникам, які звільнились у 2020 році. Загалом підготовлено
та направлено 400 листів-нагадувань. За період кампанії декларування 2020
було направлено – 595 листів-нагадувань.
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Протягом І півріччя 2021 року здійснено 2193 перевірки фактів подання
щорічних декларацій та декларацій після звільнення, в 2020 році - 1974 таких
перевірки.
За
результатами
проведення
широкомасштабної
правороз’яснювальної роботи в 2021 році, в порівнянні з кампанією
декларування минулого року, значно знизився показник неподання та
несвоєчасного подання декларацій. У 2021 році встановлено 3 випадки
неподання декларацій, в той час, як у 2020 році таких випадків було 21. По
всім випадкам підготовлені та направлені повідомлення до Національного
агентства з питань запобігання корупції.
Протягом І півріччя 2021 року проведено моніторинг подання
декларацій суб’єктами декларування Південного МУ МЮ та його структурних
підрозділів, які звільнились протягом 2021 року, та які зобов’язані подати
декларацію «перед звільненням», аналогічна робота проводилась і в минулому
році.
Загалом у 2021 року значно збільшилась кількість звільнених. Так,
протягом І півріччя поточного року перевірено 239 фактів подання декларацій
перед звільненням та встановлено 2 факти неподання таких декларацій, про
що підготовлені відповідні повідомлення, які направлені до Національного
агентства з питань запобігання корупції. За аналогічний період 2020 року
здійснено 56 перевірок фактів подання декларацій «перед звільненням», за
результатами яких факти неподання чи несвоєчасного подання таких
декларацій не встановлені.
Протягом звітного періоду працівниками сектору надано 448 роз’яснень
та 389 консультацій з питань заповнення і подання декларацій та особливостей
повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів. Крім того, надано 124 практичних
допомоги під час заповнення і подання декларацій та подання повідомлення
про суттєві зміни у майновому стані (всього 960 роз’яснень). Аналогічна
робота проводилась і в минулому році (в 2020 році надано 741 роз’яснення
стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства).
Протягом І півріччя 2021 року по Одеській, Херсонській, Миколаївській
областях на розгляд до сектору надійшло 6 звернень. Звернення стосувались
напрямку роботи органів державної виконавчої служби. За результатом
перевірки, інформація, яка викладена у зверненнях щодо незаконних дій
працівників державної виконавчої служби не знайшла свого підтвердження.
Протягом І півріччя 2020 року розглянуто 4 звернення, 1 з яких (анонімне)
визнане обґрунтованим, сектором здійснено перевірку зазначеної в зверненні
інформації, матеріали перевірки спрямовано до правоохоронних органів.
Застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
Службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов,
що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією
правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства в
установленому порядку службових розслідувань (перевірок) в Південному
МУ МЮ та його структурних підрозділах не проводились у зв’язку з
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відсутністю потреб. Натомість за аналогічний період 2020 року проведено 5
перевірок та на розгляд до сектору надійшло 2 подання в порядку частини 3
статті 65 ЗУ «Про запобігання корупції». У проведенні службових
розслідувань на підставі вказаних подань було відмовлено у зв’язку з
відсутністю підстав для проведення;
Протягом І півріччя 2021 року виявлено та врегульовано наказом 1
потенційний конфлікт інтересів, в аналогічному періоді 2020 року було
виявлено та врегульовано 2 потенційні конфлікти інтересів. Протягом
І півріччя 2021 року проведено 18 семінарів та 2 внутрішніх навчання на тему:
«Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Права та гарантії захисту
викривача» в аналогічному періоді 2020 року семінари проводились лише
щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Також в звітному
періоді 2021 схвалений Порядок впровадження механізмів заохочення
викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень
Закону України «Про запобігання корупції» та Порядок організації роботи по
перевірці повідомлень про корупційні правопорушення та правопорушення
пов’язані з корупцією, інших порушень вимог Закону України «Про
запобігання корупції» та роботи з викривачами.
Підготовлено та направлено 100% звітної інформації про виконання
заходів за основними напрямами роботи сектору, в аналогічному періоді
минулого року, так само, підготовлено та направлено 100% звітної інформації.
На постійному контролі залишається підтримка актуальної інформації
про канали повідомлень щодо фактів корупції, дана інформація протягом І
півріччя 2020 року також підтримувалась в актуальному стані.
З метою інформування населення про актуальні питання чинного
антикорупційного законодавства, головним спеціалістом сектору, здійснено
виступ на радіо Херсон в рубриці «Право знати» на тему: «Актуальні питання
щодо подання декларацій державними службовцями за 2020 рік», в І півріччі
минулого року працівники сектору не проводили виступів у засобах масової
інформації.
Підготовлено 6 статей для розміщення на офіційних веб-ресурсах
Південного МУ МЮ, що на 4 більше в порівнянні з аналогічним періодом 2020
року.
За звітний період розроблено 3 буклети/пам’ятки на антикорупційну
тематику, які розповсюджуються серед працівників управління.
З метою унеможливлення протиправного адміністративного впливу на
працівників (викривачів) органів і установ юстиції, у зв’язку з наданням ними
інформації про причетність працівників органів і установ юстиції до скоєння
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень проведено 18
семінарів на тему: «Права та гарантії викривачів», розроблений 1 буклет на
тему: «Гарантії та захист викривача».
Додатково повідомляємо, всі працівники сектору прийняли участь у
навчаннях для уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань
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запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України та заслухали
тематичні виступи державного секретаря Міністерства юстиції Богачової А.В.,
керівника Департаменту запобігання та виявлення корупції Національного
агентства з питань запобігання корупції Деркача А.С., головного спеціаліста
відділу навчання та оцінки роботи уповноважених підрозділів Управління
стратегічного аналізу з питань запобігання корупції
Департаменту
запобігання та виявлення корупції Національного агентства з питань
запобігання корупції Федоренко А.В., начальника Відділу з питань
запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України
Дем’яненка О.І. та його заступника Бутко С.Г.
Також, всі працівники сектору пройшли підвищення кваліфікації за
спеціальними короткостроковими програмами.
Щодо порядку виконання запланованих показників та
завдань на ІІ півріччя 2021 року, сектором планується наступне:
1. Надання роз’яснень, консультацій з питань додержання законодавства щодо
запобігання корупції
до 31.12.2021
2. Організація та проведення лекцій, семінарів та внутрішніх навчань з
працівниками Південного МУ МЮ та його структурних підрозділів на
антикорупційну тематику
до 20.12.2021
3. Здійснення моніторингу подання декларацій особами, які припинили
державну службу у Південному МУ МЮ та його структурних підрозділах у ІІ
півріччі 2021 року
до 31.12.2021
4. Висвітлення на інформаційних ресурсах Південного МУ МЮ інформації на
антикорупційну тематику – не менше 3-х публікацій
до 31.12.2021
Завідувач сектору з питань
запобігання і виявлення корупції
Південного міжрегіонального управління
Міністерства юстиції (м. Одеса)
Ірина МИГУР

