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На виконання Закону України «Про запобігання корупції», нормативно-
правових актів з питань запобігання корупції, розпорядження голови обласної 
державної адміністрації від 13.03.2019 № 86  «Про затвердження 
Антикорупційної програми обласної державної адміністрації на 2019-2020 
роки» Департаментом фінансів протягом 2020 року було вжито системних та 
послідовних заходів у сфери запобігання корупції. 

У 2020 році проводилась організаційна та роз’яснювальна робота, яка 
полягала у систематичному проведенні занять з метою роз’яснення основних 
положень актів антикорупційного законодавства щодо: 

 заповнення та подання декларації особи,  уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування,  

дотримання законодавства з питань запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування , 

дотримання державними службовцями Департаменту фінансів правил 
етичної поведінки ті інші. 

На виконання вимог Порядку перевірки факту подання суб’єктами 
декларування декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції» вжито організаційні та практичні заходи, в результаті  усі  державні 
службовці  Департаменту  фінансів, а також ті, що звільнилися у 2019 році,   
вчасно    подали  е-декларації осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, відповідно до Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. 

Другим напрямком інформаційно-роз’яснювальної роботи  в 2020 році 
було підготовка матеріалів для інформаційного стенду «Суспільство проти 
корупції» та  сторінки «Запобігання проявам корупції» на офіційному веб-сайті 
Департаменту фінансів, де висвітлюється інформація щодо новин 
антикорупційного законодавства, здійснення відповідних заходів у 
Департаменті фінансів. На офіційному веб-сайті Департаменту розміщена 
електронна форма для відправлення звернення-повідомлення про порушення 
вимог Закону України «Про запобігання корупції»  (у тому числі анонімно). 

З метою виявлення в проектах наказів Департаменту фінансів факторів 
або чинників, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних 
правопорушень уповноваженою особою проводиться аналіз цих документів. 
Він полягає у виявленні в проектах наказів положень, які самостійно чи у 
поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних 
правопорушень або порушень, пов’язаних з корупцією. 
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Розпорядженням голови облдержадміністрації від 13.03.2019 № 86 
затверджена  Антикорупційна програми Житомирської області на 2019-2020 
роки. Програмою визначені корупційні ризики, які негативно впливають на 
виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних 
підрозділах, розроблені заходи щодо їх усунення. З метою забезпечення 
своєчасного усунення умов та причин виникнення цих ризиків в Департаменті 
фінансів здійснювались заходи. Про результати їх виконання  
облдержадміністрації щоквартально надавалася інформація.  

Як результат проведеної роботи з дотримання антикорупційного 
законодавства – відсутність у 2020 році в Департаменті фінансів випадків 
притягнення державних службовців до відповідальності за вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.  

Питання щодо стану проведеної роботи з питань запобігання корупції в 
Департаменті фінансів за результатами 2019 року та першого півріччя 2020 
року розглядалися на засіданнях колегії Департаменту фінансів. 

Основними завданнями в роботі з питань запобігання корупції  на 2021 
рік залишаються: 

надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання 
антикорупційного законодавства; 

забезпечення контролю за своєчасністю подання державними 
службовцями Департаменту декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави, за відповідний рік;  

проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 
виявлення і протидії корупції; 

усунення умов та причин виникнення корупційних ризиків, які негативно 
впливають на виконання функцій і завдань в Департаменті фінансів;  

здійснення контролю за дотриманням вимог антикорупційного 
законодавства.  
 
 
 
Головний спеціаліст – уповноважена 
особа з питань запобігання 
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