ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДСНС

ІНСТРУКЦІЯ
з провадження антикорупційних заходів у територіальних органах
Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підприємствах,
установах та організаціях, що належать до сфери її управління
І. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає систему планування роботи, провадження
антикорупційних заходів та подання звітності уповноваженими підрозділами
(особами) з питань запобігання та виявлення корупції, а також особами,
визначеними відповідальними за напрямом запобігання та виявлення корупції в
підрозділах ДСНС (далі - суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та
виявлення корупції) у територіальних органах Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, підприємствах, установах та організаціях, що належать
до сфери її управління (далі - підрозділи ДСНС).
1.2. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:
круглий стіл - форма публічного обговорення чи висвітлення деяких
питань, коли учасники висловлюються у визначеному порядку;
лекція - основна форма проведення навчальних занять, призначених для
засвоєння теоретичного матеріалу. Усний виклад предмета викладачем;
моніторинг - система постійного спостереження за явищами і процесами,
що відбуваються в навколишньому середовищі і суспільстві, результати якого
служать для обгрунтування управлінських ріщень щодо забезпечення безпеки
людей та об'єктів;
навчальна (інструктивна) нарада - форма наради, яка має чітке
призначення - ознайомлення працівників з окремою ділянкою роботи, новими
нормативними актами, законами та іншими відомчими документами;
превентивні заходи - запобіжні заходи, тобто ті, що випереджують певні
дії;
пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової
залежності підлеглої особи від її керівника, зокрема через вирішення (участь у
вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування
заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо,
контролю за їх виконанням;
семінар - форма групових дискусійних занять з певного предмета або теми,
що відбуваються під керівництвом одного або декількох викладачів для
обговорення питань, що становлять взаємний інтерес.
Інші терміни в цій Інструкції вживаються у значеннях, наведених у Законі
України «Про запобігання корупції».

I.3. Реалізація заходів запобігання та протидії корупції в підрозділах ДСНС
забезпечується шляхом:
організації дотримання вимог законів України, актів Президента України,
Кабінету Міністрів Уіфаїни та інших нормативно-правових актів з питань
запобігання та протидії корупції, доручень і наказів МВС та ДСНС;
проведення превентивних антикорупційних заходів;
визначення (ідентифікація) сприятливих для
правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб;

вчинення

корупційних

взаємодії з громадськістю з метою запобігання та протидії корупції;
співробітництва з іншими суб'єктами, які здійснюють заходи щодо
запобігання і протидії корупції;
моніторингу виконання антикорупційного законодавства.
II. Практичні аспекти діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи щодо
запобігання та виявлення корупції
2.1. Основними завданнями діяльності суб'єктів, які здійснюють заходи
щодо запобігання та виявлення корупції, є:
підготовка, забезпечення
запобігання корупції;

та контроль

за здійсненням

заходів щодо

надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства;
проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання,
виявлення і протидії корупції;
здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів та здійснення контролю за дотриманням
антикорупційного законодавства.
2.2. Взаємодія з правоохоронними органами та судами
З метою належної реалізації суб'єктами, які здійснюють заходи щодо
запобігання та виявлення корупції, превентивної діяльності щодо попередження
корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних із корупцією,
забезпечення всебічної обізнаності (шляхом якісного ведення обліку осіб, які
вчинили ці правопорушення, та більш ретельного відстеження процесуальної
динаміки) суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції за сприяння керівництва підрозділів ДСНС, вживаються заходи щодо
налагодження систематичного інформування їх правоохоронними органами про
випадки складання протоколів про адміністративні правопорушення, пов'язані з
корупцією, вчинені співробітниками підрозділів ДСНС, а також щодо внесення
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Стан організації
взаємодії в обов'язковому порядку щокварталу має розглядатися на оперативних
нарадах (колегіях) з керівництвом підрозділів ДСНС з одночасним визначенням
заходів щодо покращення зазначеного напряму діяльності.

2.3. Організація роботи із повідомленнями про корупцію
Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення корупції,
проводять вивчення громадської думки, своєчасний збір і перевірку інформації
про негативні факти діяльності підрозділів ДСНС, можливі корупційні прояви
серед посадових осіб ДСНС через особисте спілкування з громадянами,
повідомлення працівників особисто під час прийому, засобами поштового
зв'язку, а також через спеціальні канали для повідомлень про корупцію, зокрема,
через офіційний веб-сайт, «Поштову скриньку для звернень та скарг громадян»,
засіб електронного зв'язку (електронну пошту), спеціальну телефонну лінію
"Телефон довіри (з питань протидії корупції)".
Отримана інформація, що надійшла на "Телефон довіри (з питань протидії
корупції)", фіксується в окремому журналі, аналізується та доводиться до
керівництва підрозділу ДСНС. Копії отриманої інформації (в друкованому вигляді)
та матеріали перевірки зберігаються в установленому порядку.
Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону Уіфаїни «Про
запобігання корупції» підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація
стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення
вимог Закону України «Про запобігання корупції» керівник відповідного підрозділу
вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та
притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності та інформує Відділ
власної безпеки та протидії корупції апарату ДСНС (далі — уповноважений
підрозділ апарату ДСНС), а у разі виявлення ознак кримінального або
адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених
суб'єктів у сфері протидії корупції.
Посадові особи підрозділів ДСНС у разі виявлення корупційного або
пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення
такого правопорушення повинні у межах своїх повноважень ужити заходів щодо
припинення такого правопорушення, негайно поінформувати уповноважений
підрозділ апарату ДСНС і письмово повідомити про його вчинення спеціально
уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.
З метою проведення постійного моніторингу виконання завдань у сфері
запобігання корупції, передбачених Законом Уіфаїни «Про запобігання корупції»,
потрібно проводити аналіз повідомлень про порушення вимог цього Закону.
2.4. Надання методичної, консультаційної допомоги та проведення
роз'яснювальної роботи з питань дотримання вимог антикорупційного
законодавства
До основних завдань суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та
виявлення корупції, належать надання структурним підрозділам і окремим
працівникам, методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства, проведення організаційної та роз'яснювальної
роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції.
Консультаційна допомога з питань дотримання вимог антикорупційного
законодавства полягає у розгляді конкретних ситуацій, які виникли у працівників, та

наданні рекомендацій щодо порядку їх дій. Така допомога також може надаватися
окремим структурним підрозділам, якщо певні ситуації для їх працівників є
типовими.
Роз'яснювальна робота із запобігання, виявлення і протидії корупції є одним
із пріоритетних напрямів роботи та має спрямовуватися на забезпечення
належного рівня знань та розуміння працівниками положень антикорупційного
законодавства.
Однією з пощирених форм здійснення такої роботи є проведення з
працівниками занять та семінарів на відповідну тематику. В рамках організації
цієї роботи з метою забезпечення ефективності такого інструменту необхідно
планувати проведення відповідних заходів з урахуванням рівня поширеності
корупційних проявів серед працівників, характеру вчинюваних корупційних або
пов'язаних з корупцією правопорушень, а також проблемних питань, які
виникають під час застосування положень антикорупційного законодавства.
Залежно від тематики занять до їх проведення можна ініціювати залучення
представників інших органів, діяльність яких пов'язана із запобіганням та
протидією корупції.
Результати інформаційно-роз'яснювальної роботи мають в обов'язковому
порядку документуватися шляхом складання відповідних протоколів, довідок та
інших, передбачених відомчими інструкціями з діловодства, документів.
Також інформаційно-роз'яснювальна робота може здійснюватися шляхом
розміщення повідомлень на інформаційних стендах та офіційних веб-сайтах
підрозділів ДСНС.
Обов'язком суб'єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції також є проведення організаційно-роз'яснювальної роботи із
запобігання та виявлення корупційних і пов'язаних з корупцією правопорушень.
Для його виконання розробляється комплекс організаційних заходів щодо
роз'яснення основних положень актів антикорупційного законодавства, зокрема,
етичних норм поведінки державного службовця, дотримання обмежень щодо
використання службових повноважень, урегулювання конфлікту інтересів.
Забезпечуються впровадження систематичного внутрішнього навчання з
антикорупційних питань, організація тренінгів, підвищення кваліфікації тощо.
III. Планування роботи
3.1. З метою забезпечення системного здійснення заходів щодо запобігання
корупції суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції, розробляється та впроваджується план роботи щодо запобігання і
виявлення корупції терміном на один календарний рік, який є одним із основних
документів для здійснення діяльності.
3.2. План роботи складається на підставі моніторингу корупційних ризиків,
які виникають у процесі здійснення повноважень підпорядкованих підрозділів,
результатів проведення суб'єктами, які здійснюють заходи щодо запобігання та

виявлення корупції, попередніх антикорупційних заходів і характеру вчинених
корупційних правопорушень, річного аналізу антикорупційної діяльності
підрозділу ДСНС з урахуванням специфіки його діяльності.
З урахуванням таких даних у планах роботи передбачаються відповідні
аналітичні, організаційні, контрольні та навчальні заходи для реалізації
превентивної діяльності.
Такі плани робіт розробляються з чітким формулюванням заходу,
конкретним визначенням відповідальних осіб за виконання передбачених
заходів, чітких і зрозумілих строків їх реалізації, індикаторів виконання,
очікуваного результату. Після виконання відповідного заходу у Плані ставиться
відмітка про виконання.
Обов'язковим є проведення підсумкового аналізу стану виконання плану,
обговорення його виконання на нарадах або засіданнях колегій.
3.3. Графік проведення планових перевірок складається на підставі річного
аналізу антикорупційної діяльності кожного окремого підрозділу із урахуванням
результатів попередніх перевірок.
3.4. Річний план роботи та графік проведення планових перевірок на
наступний рік складається суб'єктами, які здійснюють заходи шодо запобігання
та виявлення корупції, погоджується керівником уповноваженого підрозділу
апарату ДСНС та затверджуються керівниками підрозділів ДСНС до 25 грудня
поточного року.
IV. Превентивні заходи
4.1. Превентивні заходи мають попереджувальний характер та спрямовані на
запобігання корупційним і пов'язаним з корупцією правопорушенням,
проведення профілактичної діяльності в питаннях боротьби з корупцією,
одержанням неправомірної вигоди, зловживанням службовим становищем та
іншими правопорушеннями, пов'язаними з виконанням службових обов'язків
особами рядового і начальницького складу, державними службовцями та
працівниками підрозділів ДСНС, шляхом проведення роз'яснювальної роботи,
метою якої є підвищення рівня обізнаності шодо чинних норм антикорупційного
законодавства і дотримання етичної поведінки, формування непохитних
принципів, відповідальності за їх порушення.
4.2. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції, з метою узагальнення діяльності підрозділів ДСНС з питань
здійснення
антикорупційних
заходів,
направлених
на
покращення
профілактичної роботи в цьому напрямі, ініціюють перед керівництвом
підрозділу ДСНС проведення щомісячних нарад з начальницьким (керівним)
складом структурних підрозділів, за результатами яких приймаються
протокольні рішення. Також стан роботи з протидії корупції може бути
розглянуто окремим питанням на колегії.

4.3. Кадрові підрозділи здійснюють попередження під особистий підпис
осіб начальницького складу, державних службовців та посадових осіб
підрозділів ДСНС, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання
корупції», та кандидатів на зазначені посади про неухильне виконання вимог
зазначеного Закону, а також недопущення корупційних і пов'язаних з корупцією
правопорушень.
Письмово доводяться до відома особи, які припиняють діяльність, пов'язану з
виконанням функцій держави, щодо їх обмежень після припинення вищезазначеної
діяльності, а також про обов'язок подання в установлені Законом Уіфаїни «Про
запобігання корупції» строки декларації особи, що припинила діяльність, пов'язану
з виконанням функцій держави, "декларації після звільнення" та відповідного
повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві
зміни в майновому стані.
Форма попереджень визначається уповноваженим підрозділом апарату ДСНС.
Бланки попередження про недопущення корупційних та пов'язаних із
корупцією правопорушень в триденний термін залучаються до особових справ
співробітників.
4.4. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції:
надають методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог
антикорупційного законодавства з фіксацією в журналі обліку за формою,
наведеною у додатку 1;
не менше ніж один раз на рік ініціюють проведення розширених семінарівнарад з начальницьким (керівним) складом підпорядкованого підрозділу, на які з
метою більш чіткого роз'яснення окремих положень антикорупційного
законодавства можуть запрошуватися представники інших органів виконавчої
влади, які здійснюють контроль у сфері запобігання і протидії корупції;
не менше ніж один раз на квартал з підпорядкованим персоналом підрозділу
ДСНС у системі службової підготовки проводять навчання з питань
антикорупційного законодавства та його практичного застосування;
розробляють тестові завдання з визначення рівня знань вимог
антикорупційних нормативно-правових актів, які використовуються під час
проведення заліків зі службової підготовки;
проводять роз'яснювальну роботу з новопризначеним особовим складом із
питань запобігання та протидії проявам корупції і дотримання етики поведінки;
під час проведення перевірок дотримання вимог антикорупційного
законодавства проводять роз'яснювальну та інструктивну роботу щодо
попередження і запобігання правопорушень, пов'язаних із виконанням
службових обов'язків особами рядового і начальницького складу, працівниками
і державними службовцями підрозділів ДСНС;
забезпечують щоквартальне оновлення інформації щодо антикорупційної
діяльності на веб-порталах підрозділів ДСНС;

здійснюють профілактичну роботу щодо запобігання корупції, іншим
правопорушенням та службовим злочинам у ДСНС, спрямовану на посилення
особистої відповідальності кожного працівника за належне виконання
службових обов'язків та дотримання антикорупційного законодавства.
4.5. З метою реалізації ДСНС повноважень у частині забезпечення здійснення
заходів щодо запобігання та виявлення корупції, інформування громадськості про
свою діяльність на головній сторінці офіційного веб-сайту підрозділів ДСНС
утворюються (розміщуються в разі утворення) рубрики "Запобігання корупції"" та
"Повідом про корупцію" і забезпечується організація їх ведення.
4.6. З метою якісного попередження та своєчасного виявлення корупційних
проявів суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції, проводять постійний моніторинг стану виконання вимог чинного
антикорупційного законодавства, причин і умов, що сприяють скоєнню злочинів
та правопорушень корупційного характеру, визначають категорії співробітників
та посади, діяльність яких пов'язана з підвищеним корупційним ризиком. Для
більш дієвого і всебічного моніторингу враховуються результати вивчення
службою психологічного забезпечення морально-психологічного клімату у
підрозділах ДСНС.
4.7. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції, забезпечують постійне розміщення на офіційних веб-сайтах та
інформаційних куточках підрозділів ДСНС матеріалів про права громадян;
механізми реалізації державних антикорупційних,
відомчих заходів,
направлених на попередження корупційних проявів, порядок та процедуру
розгляду звернень громадян (з фото-фіксацією (скріншот) розміщеного
матеріалу). Дані фотоматеріали долучаються до відповідної справи.
Інформаційні заходи мають забезпечувати розширення знань у сфері
антикорупційного законодавства, інформування про вжиття заходів щодо осіб,
яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення,
формування негативного ставлення співробітників ДСНС і громадськості до
корупції.
4.8. Керівники підрозділів ДСНС забезпечують виготовлення та розміщення
в приміщеннях адміністративних будівель підпорядкованих підрозділів
інформаційних стендів, а суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та
виявлення корупції, розмішують на них інформацію з антикорупційного
законодавства. Крім цього, на інформаційних стендах має бути розміщено
інформацію про права та обов'язки працівників у разі підозри або виявлення
порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції». Інформація має
включати методи і канали для повідомлень, а також гарантії для працівників.
4.9. З метою підвищення якості відбору кандидатів на службу суб'єкти, які
здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення корупції, у межах своїх
повноважень беруть участь у проведенні перевірки відомостей щодо осіб, які
претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави. За
результатами перевірки складається довідка, яка долучається до матеріалів
особової справи кандидата.
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4.10. У рамках профілактичної діяльності суб'єктами, які здійснюють заходи
щодо запобігання та виявлення корупції, можуть застосовуватись інші форми
превентивних заходів.
V. Здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного
законодавства
5.1. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції, здійснюють постійний контроль за діяльністю підрозділів ДСНС з
питань дотримання антикорупційного законодавства, особливо у діяльності,
пов'язаній із найбільш ймовірними корупційними ризиками, зокрема:
обмежень щодо використання службових повноважень чи свого становища;
обмежень щодо одержання подарунків;
обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
обмежень щодо спільної роботи близьких осіб;
вжиття заходів із запобігання, виявлення конфлікту інтересів та його
усунення, контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання
конфлікту інтересів.
5.2. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції:
здійснюють проведення перевірок дотримання вимог антикорупційного
законодавства, підготовку за їх результатами висновків, пропозицій та їх
реалізацію;
виконують завдання та мають права, визначені Законом України «Про
запобігання корупції»;
проводять перевірку фактів своєчасності подання е-декларацій суб'єктами
декларування шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині
Єдиного державного реєстру декларацій осіб, а у разі виявлення факту
неподання чи несвоєчасного подання декларацій суб'єктами декларування
повідомляють Національне агентство з питань запобігання корупції за
визначеною формою та в установленому порядку інформують ДСНС;
беруть участь у проведенні в установленому порядку службового
розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що призвели до
вчинення корупційного правопорушення або пов'язаного з корупцією
правопорушення, невиконання вимог антикорупційного законодавства, з
дотриманням вимог Порядку проведення службового розслідування стосовно
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, та осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання
корупції"" прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950, та Інструкції про порядок
проведення службових розслідувань в органах і підрозділах цивільного захисту,
затвердженої наказом МВС від 05.05.2015 № 515, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 20 травня 2015 р. за № 582/27027. При цьому під час

проведення службових розслідувань (перевірок) суб'єкти, які здійснюють заходи
щодо запобігання та виявлення корупції, мають право з урахуванням обмежень,
установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і
територій підрозділу ДСНС, документів та матеріалів, що стосуються предмета
службового розслідування (перевірки);
ведуть облік посадових осіб, притягнутих до дисциплінарної,
адміністративної чи кримінальної відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень, або правопорушень, пов'язаних із корупцією.
5.3. З метою дотримання вимог фінансового контролю суб'єкти, які
здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення корупції, опрацьовують
матеріали щодо призначення або звільнення з посад осіб рядового або
начальницького складу, державних службовців і працівників (суб'єктів, на яких
поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»).
Під час візування проектів наказів з кадрових питань (особового складу) під
час призначення осіб (кандидатів) на посади здійснюють перевірку інформації
про наявність (відсутність) у таких осіб конфлікту інтересів, подання декларацій
суб'єктів декларування, які є особами, що претендують на зайняття посад, та чи
були вони внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні
правопорушення.
Під час візування проектів наказів з кадрових питань (особового складу) під
час звільнення осіб з підрозділів ДСНС здійснюють перевірку подання особою
декларації перед звільненням, а у разі відсутності такої вживають заходів щодо
письмового попередження її про необхідність подання такої декларації, а також
про необхідність подання у наступному році декларації після звільнення за
звітній рік, у якому було припинено таку діяльність.
5.4. За дорученням (погодженням) з уповноваженим підрозділом апарату
ДСНС територіальні підрозділи з питань запобігання та виявлення корупції
ГУ(У) ДСНС України в областях та м. Києві можуть здійснювати перевірку
дотримання вимог антикорупційного законодавства у підрозділах центрального
підпорядкування ДСНС, закладах освіти, науково-дослідних установах,
підприємствах, організаціях за територіальним принципом.
VI. Узагальнення та збереження документації
6.1. З метою упорядкування організаційної роботи суб'єктами, які
здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення корупції, для узагальнення та
збереження документації формуються такі справи:
«антикорупційне законодавство» — закони України, акти Президента
України, Кабінету Міністрів України та інші нормативно-правові акти з питань
запобігання та протидії корупції, рішення колегій, протоколи нарад тощо;
«планування та моніторинг» — аналізи діяльності, плани робіт, графіки
проведення планових перевірок, матеріали, що підтверджують їх виконання та
здійснення превентивних заходів;
«облік корупційних правопорушень» — копії матеріалів службових
розслідувань за фактами корупційних правопорушень та матеріалів, що
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стосуються кримінальних та адміністративних проваджень, у тому числі копії
судових рішень і заходів щодо їх виконання тощо;
«фінансовий контроль» — повідомлення Національного агентства з питань
запобігання корупції, списки суб'єктів декларування, узагальнення інформації
щодо стану реалізації статті 45 Закону України «Про запобігання корупції».
6.2. У підрозділах ДСНС заводиться окрема номенклатурна справа для
зберігання матеріалів з організаційної діяльності, до якої долучаються: копії
аналізів діяльності, планів робіт та матеріали, що підтверджують їх виконання,
звіти, матеріали перевірок підпорядкованих підрозділів, копії доповідних
записок, акти звірок з правоохоронними органами, скарги, заяви стосовно фактів
та ознак корупційних правопорушень (зокрема анонімні звернення) тощо.
УП. Звітність та надання інформації
7.1. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції, щокварталу до першого числа місяця, наступного за звітним, за
підписом керівників підрозділів ДСНС у друкованому та електронному
(zvitu_upk@dsns.gov.ua) вигляді подають безпосередньо до уповноваженого
підрозділу апарату ДСНС звіт про проведену роботу з питань запобігання та
виявлення корупції за звітній період за формою, наведеною у додатку 2 до
Інструкції, з наростаючим підсумком та пояснювальною запискою.
7.2. З метою ведення якісного обліку осіб, стосовно яких правоохоронними
органами складено адміністративні протоколи або було внесено відомості до
Єдиного реєстру досудових розслідувань за порушення вимог і обмежень
антикорупційного законодавства, виключення можливих випадків наявності
розбіжностей між існуючими автоматизованими обліками стосовно таких осіб
та відомостями, що відомі ДСНС, та для уникнення в подальшому непорозумінь
з цього питання суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення
корупції, здійснюють систематичні (щокварталу) та ретельні звірки з
представниками цих органів. Про результати проведених звірок щокварталу до
першого числа місяця, наступного за звітним, інформують уповноважений
підрозділ апарату ДСНС. Форму звітності визначено наказом ДСНС
від 03.12.2018 № 701 "Про затвердження Порядку інформування ДСНС про
корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення, а також злочини у сфері
службової діяльності, вчинені персоналом органів та підрозділів цивільного
захисту".
Начальник Відділу власної безпеки
та протидії корупції
полковник служби цивільного захисту

Семидеепний

Додаток 1
до наказу ДСНС
(номер телефону)

№ _

(адреса електронної поштової скриньки)

ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ КОНСУЛЬТАЦІЙ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЇ
(найменування відділу/сектору територіального органу ДСНС)

Розпочато: «
Закінчено: «

»
»

20
20

р.
р.

Продовження додатка 1
до наказу ДСНС
№

№
з/п

1
1
2
3

Дата
реєстрації
потреби в
консультації

ПІБ особи, яка
потребує
консультації

Питання, що потребує роз'яснення

2

3

4

Спосіб
надання
консультації:
особистий
прийом;
у телефонному
режимі;
письмово;
електронними
засобами

Дата
надання
консультації

Час
надання
консультації

Місце
надання
консультації

Вид
консультації:
індивідуальна,
групова

ПІБ
відповідальної
особи, посада

5

6

7

8

9

10

«

кількість тем

кількість заходів

кількість заходів

Проведено семінарів та засідань круглих столів э
питань запобігання та протидії кс^упиії

Розглянутий на колегіях стан протидії корупції

Проведено навчальних (інструктивних), тематичних
нарад з питань запобігання та протидії корупції
у друкованих засобах масової
інформації

а
о

у мережі Інтернет

X

5 э"
Я
Розглянуто звернень щодо фактів корупції

Розглянуто повідомлень з питань запобігання та виявлення
корупції, що надійшли на «Телефон довіри»
Розглянуто повідомлень з питань запобігання та виявлення
к<ч>упшї, що надійшли через «Інт^нет-приймальню»
Розглянуто повідомлень з питань запобігання та виявлення
корупції, що надійшли на «Поштову скриньку»

О а

5
•ч
О
Я
О

н
и
а

^

щорічні декларації суб 'єктів
декларування *

X
ы

декларації суб 'єктів
декларування, які притняють
діяльність, пов 'язану з
виконанням футцій держави *

001
^

декларації суб 'єктів
декларування, які припинили
діяльність, пов 'язшу з
виконанням функцій держави *

X
§

щорічні декларації суб 'єктів
декларування *
декларації суб 'єктів
декларування, які припиняють
діяльність, пов 'язану з
виконанням функцій держави *

•6

сч
X
X
§

декларації суб 'єктів
декларування, які припинили
діяльність, пов 'язану з
виконанням фуюсцій держави *
Направлено повідомлень до НАЗК/Національноїпопіції
про неподання повідомлень про зміни в майновому стані

кількість

я

Направлено повідомлень (листів) до НАЗК про виявлені
факти конфлікту інтересів

У г н у т о корупційні ризики в організаційно-розпорядчих
документах

планові перевірки

позапланові перевірки

Взято участь у службових розслідуваннях за фактами
порушення службової дисципліни, надзвичайних подій

э

01

кількість

О.

Провеаено службових розслідувань за напрямом
дотримання вимог антикодтаційного законодавства

Направлено матеріалів (повідомлень) до правоохоронних
органів про факти вчинення кримінального або
адміністративного правопорушення

у відношенні співробітників
ДСНС

у відношенні інших громадян

е

кількість складених актів

І

З

Повіасялиення, які надійшли до підрозділу (особи) з
питань запобігання корупції, про працюючих в
органі близьких осіб (частина друга статті 27 Закону
України «Про запобігання коруїіціЬ)
Виявлені відносини прямого підпорядкування між
працюючими в органі близькими особами

...самостійно вжили заходів
щодо усунення обставин
прямого підпорядкування
...були переведені в
установленому порядку на
іншу посаду, що виключає
пряме підпорядкування
...особа, яка перебуває у
підпорядкуванні, була
звільнена із займаної посади

...вживались інші заходи

дотримано строки під час
вжиття заходів під час
усунення обставин прямого
підпорядкування
дотримано строки у випадках
переведення на іншу посаду
порушено строки під час
вжиття заходів під час
усунення обставин прямого
підпорядкування

порушено строки у випадках
переведення на іншу посаду

чйі

Повідомлення, які надійшли до підрозділу (особи) з
питань запобігання корупції, про конфлікт інтересів
(частина перша статті 28 Закону України «Про
запобігання корупції»)

м

Виявлені випадки конфлікту інтересів

03

ІЗ Ір
Іа І*
о !а

11
Іі
зІ
0§
1§
5 а
8я

|і |і

її

усунення особи від виконання
завдання, вчинення дій,
прийняття рішення чи участі
в його прийнятті в умовах
реального чи потенційного
конфлікту інтересів

Ш

І

застосування зовнішнього
контролю за виконанням
особою відповідального
завдання, вчиненням нею
певних дій чи прийняття
рішень
обмеження доступу особи до
певної інформації

перегляду обсягу службових
повноважень особи

переведення особи на іншу
посаду

звільнення особи

Здійснення повноважень під зовнішнім контролем
(стаття 33 Закону України «Про запобігання
корупції»)

