ПРОТОКОЛ № 5
засідання колегії райдержадміністрації
27 червня 2017 року
Конференц зала Будинку рад
Засідання розпочалося о 10.00
Засідання закінчилося о 12.00
Взяли участь у засіданні:
ТРЕТЯКОВ Є.А. – голова Красноградської
адміністрації, головуючий на засіданні колегії

районної

державної

Члени колегії Красноградської районної державної адміністрації:
БЕРДНІК А.Г.; ВАСЕНКО Г.В.; ВОЗНА В.А; ГОНТАР С.В.; КРИВЕНКО С.М.;
МУДРИЙ К.Я.; РЯБОКІНЬ С.І.; САДЛІВСЬКИЙ В.І.; САХ І.В; ПТИШНИК В.О.;
ТУРОВА А..; ІЩЕРБИНА Н.І.
МАКСИМ В.І. – відпустка
ЦИКОЛЕНКО Н.І. – відпустка
РУБАН А.М. – відрядження
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1.

Про соціальний захист учасників АТО.

Доповідає: Гонтар Світлана Василівна – начальник управління праці та
соціального захисту населення райдержадміністрації.
Співдоповідає: Васенко Ганна Володимирівна – головний лікар
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Красноградського району.
2. Про роботу Красноградського об’єднаного міського військового
комісаріату.
Доповідає: Змієнко Валерій Михайлович – т.в.о. військового комісара
Красноградського об’єднанного міського військового комісаріату.
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3. Про стан реалізації засад
політики в Красноградському районі.

державної антикорупційної

Доповідає: Розсоха Світлана Юріївна – головний спеціаліст юридичного
сектору апарату райдержадміністрації, відповідальна особа з питань запобігання
та виявлення корупції.
(прийнято одноголосно)
І. СЛУХАЛИ:
Гонтар Світлану Василівну – начальника управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації – про соціальний захист учасників АТО.
В районі організована робота щодо надання дієвої допомоги
демобілізованим учасникам АТО та членам їх сімей шляхом налагодження
співпраці між управлінням праці та соціального захисту населення, об’єднаним
міським військовим комісаріатом, закладами охорони здоров’я, центром
зайнятості та центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Для визначення соціально-побутових потреб та потреб у медичнопсихологічній допомозі демобілізованих учасників антитерористичної операції
складено соціальні паспорта.
З початку проведення антитерористичної операції в районі здійснюється
робота щодо всебічного соціального супроводу та ефективного вирішення
проблемних питань учасників АТО, членів їх сімей та членів сімей загиблих
військовослужбовців.
Згідно списку наданого Красноградським об’єднаним міським військовим
комісаріатом на початок 2018 року в Красноградському районі налічується
215 учасників антитерористичної операції.
Статус «учасник бойових дій» встановлено 213 особам та 2 особам
встановлено статус «особа з інвалідністю внаслідок війни».
В управлінні праці та соціального захисту населення на обліку в Єдиному
державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП)
перебуває 208 учасників антитерористичної операції, які відповідно чинного
законодавства користуються пільгами, а саме: 75 відсоткову знижку на оплату за
користування житлом (квартплата), комунальними послугами (газом,
електроенергією та іншими послугами), вартості палива, в тому числі рідкого, в
межах норм, встановлених для продажу населенню, для осіб, які проживають у
будинках, що не мають центрального опалення.
Сім’ї, які мають статус сімей загиблих військовослужбовців, які брали
участь в АТО, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни та
гарантії їх соціального захисту», на обліку не перебувають.
На обліку перебуває сім’я померлого військовослужбовця (рядовий
Дейнега С.Є.), який помер при проходженні військової служби згідно довідки,
виданої Адміністрацією Державної Прикордонної Служби України військової
частини 2451 від 27 січня 2015 року № 11/583 та користується 50% знижкою на
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житлово-комунальні послуги відповідно до Закону України «Про соціального
захисту і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.
Управлінням праці та соціального захисту населення спільно з громадською
організацією учасників антитерористичної операції постійно проводиться робота
по інформуванню постраждалих учасників АТО щодо забезпечення санаторнокурортним лікування, відпочинком, путівкою вихідного дня, психологічною та
професійною реабілітацією.
При районному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді створено
групу взаємодопомоги та взаємопідтримки для звільнених у запас
(демобілізованих) військовослужбовців, які брали участь в АТО та членів їх
сімей. Групою взаємодопомоги та взаємопідтримки постійно проводиться
соціальне інспектування, а саме:
- відвідуються сім’ї учасників антитерористичної операції за місцем
проживання(складаються оцінки потреб та картки клієнтів);
- проводиться роз’яснювальна робота щодо механізму забезпечення
пільгами, на які має право зазначена категорія;
- надається перелік установ та підприємств куди можливо звернутися для
вирішення виникаючих проблем;
- надаються інформаційно-довідкові матеріали: буклети, пам’ятки, листівки,
візитки, посібники, дорожню карту тощо.
Відповідно до вимог Порядку використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації
постраждалих учасників антитерористичної операції, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 два санаторно-курортних
заклади, а саме: санаторій «Токарі» та ДП «Південь-Курорт-Сервіс» включені
управлінням до переліку суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації. З
початку 2018 року 2 учасника АТО виявили бажання отримати психологічну
реабілітацію в серпні місяці. Сума асигнування на даний вид реабілітації складає
16262,0 грн.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 31 березня
2015 року, станом на 22.06.2018 року згідно поданих заяв потребує санаторнокурортного лікування 3 особи. На даний час 1 учасник антитерористичної
операції отримав санаторно-курортне лікування в санаторії «Сонячне
Закарпаття». Управління і надалі продовжує роботу по забезпеченню даної
категорії громадян санаторно-курортним лікуванням.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 179
«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників
антитерористичної операції » для проходження професійної адаптації, станом на
22.06.2018 взято на облік 7 учасників АТО, з яких 2 учасника АТО повернулися
на службу за контрактом і поки що не потребують професійного навчання. Для
проходження навчання 2-х військовослужбовців проводиться робота по
заключенню договорів за професіями: «машиніст крану» з Харківським вищим
професійним училищем №6 та водій автотранспорту категорії «В» з учбовоспортивним центром товариства сприяння оборони України Красноградського
району, інших учасників АТО планується направити на навчання по мірі
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комплектації груп в навчальному закладі. На реалізацію даної програми
передбачено 14570,0 грн.
Рішенням сесії обласної ради від 01 березня 2018 року № 667-VII
затверджено «Порядок використання коштів обласного бюджету на організацію
відпочинку у санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, членів їх сімей, членів
сімей загиблих учасників антитерористичної операції». Орієнтовна чисельність
учасників антитерористичної операції, яких планується забезпечити відпочинком
за рахунок коштів обласного бюджету до санаторіїв Харківської області терміном
14 днів складає 6 осіб, з яких 3особи відпочили: у санаторії «Бермінводи» - 1
особа та в санаторії «Роща» - 2 особи. Путівкою вихідного дня забезпечено 4
учасники АТО та 4 члени їх сімей. Для забезпечення відпочинку, з обласного
бюджету в районний, було спрямовано 52,9 тис.грн., з яких на теперішній час
використано 22,6 тис.грн.
Комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медикосанітарної допомоги Красноградського району» у 2018 році виписано пільгові
рецепти 6 особам на суму 1940,95 грн. та проведено зубопротезування 6 особам із
7 внесених до реєстру потребуючих на суму 12084 грн.
Для соціальної підтримки військовослужбовців, які беруть участь в АТО,
учасників АТО та членів їх сімей, членів сімей військовослужбовців, які загинули
під час проведення АТО, а також військовослужбовців, які отримали поранення
під час проходження військової служби в зоні АТО за рахунок коштів місцевих
бюджетів запланована виплата матеріальної допомоги в розмірі 82,8 тис. грн., з
яких була проведена виплата 5 учасникам АТО на суму 21,3 тис.грн.
(міська рада - 4особи, Піщанська с/р – 1 особа) та членам сім’ї померлого
військовослужбовця Дейнеги С.Є., який помер при проходженні військової
служби (Наталинське ОТГ).
Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, яким такий
статус встановлений у зв’язку з участю в антитерористичній операції на сході
країни до 5 Травня, проведено виплату разової грошової допомоги, нарахування
якої проведено в розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України
від 14.03.2018 року № 170 «Про деякі питання виплати у 2018 році разової
грошової допомоги, передбаченої Законами України «Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», а
саме: учасникам бойових дій – 1265 грн., особам з інвалідністю – 2845 грн. на
загальну суму 143580 грн.
З метою забезпечення учасників АТО, військовослужбовців, які беруть
участь в АТО та членів сімей загиблих можливістю реалізувати право на
безоплатну передачу земельних ділянок із державної (комунальної) власності для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), ведення особистого селянського господарства за
період 2015-2018 роки у районі, станом на 22.06.2018 року до органів місцевого
самоврядування звернулися 28 учасників АТО щодо отримання земельних
ділянок. На даний час всі вони отримали земельні ділянки в межах населених
пунктів.
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На виконання розпорядження Харківської
обласної
державної
адміністрації
визначено
відповідальну
особу,
начальника
відділу
персоніфікованого обліку та обслуговування інвалідів,ветеранів війни, праці та
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка постійно
тримає зв'язок з особами з інвалідністю внаслідок війни щодо з’ясування їх
потреб та шляхи їх вирішення. На сьогодні проблемних питань немає.
В управлінні соціального захисту працює телефонна «гаряча лінія» для надання
консультативної допомоги учасникам антитерористичної операції та членам їх
сімей, також створено інформаційні куточки для учасників АТО. Проведено
інформаційно-роз’яснювальну кампанію щодо наявності послуг, які надаються
учасникам антитерористичної операції та членам їх родин. Зазначена інформація
оприлюднена у місцевих друкованих ЗМІ, на веб-сайті районної державної
адміністрації, в закладах охорони здоров’я . Крім того, інформацію розміщено на
стендах в управліннях соціального захисту населення, міських і сільських радах.
ВИСТУПИЛИ:
Васенко Г.В. – головний лікар комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Красноградського району»
доповіла, що на виконання листа Міністерства охорони здоров’я України від
13.05.2016 № 3.28/11859 в районі був проведений медичний огляд
(диспансеризація) учасників антитерористичної операції. З даного приводу була
проведена організаційна робота по залученню учасників АТО та членів їх сімей
для проходження медичних оглядів.
В районі створений та постійно оновлюється реєстр учасників АТО. Станом
на 21.06.2018 р. до нього внесені 215 осіб, з яких 172 чол. - демобілізовані з АТО,
10 чол. - учасники строкової служби та 33 чол. - демобілізовані з АТО та на даний
час знаходяться на службі за контрактом.
Із 215 чол. станом на 21.06.2018 року пройшли медичний огляд 65 чол.
(30,2%). За результатами проведених медичних оглядів сімейними лікарями взято
на диспансерний облік 39 чол., яких 17 чол., крім сімейних лікарів, знаходяться
під медичним наглядом у лікарів вторинної ланки надання медичної допомоги,
тобто Красноградської ЦРЛ, в тому числі: хірург – 1, невропатолог – 9, лор-лікар
– 3, психіатр – 1, дерматолог – 1, офтальмолог – 1, травматолог – 1.
Станом на 21.06.2018 р. мають групу інвалідності – 9 чол., з них ІІ група – 2
чол., ІІІ група – 7 чол. По зв’язку зі службою в АТО – 8 чол., загальне
захворювання – 1 чол.
Видана з початку 2018 року 1 довідка для санаторно-курортного лікування із
осіб даної категорії, який на даний час знаходиться на санаторно-курортному
лікуванні. Виписані пільгові рецепти 6 чол. на суму 1940,95 грн.
З кожним демобілізованим учасником АТО медичними працівниками Центру
проводиться санітарно-просвітницька робота щодо необхідності вчасного
проходження профілактичного медичного огляду, отримання направлення на
санаторно-курортне лікування та медико-психологічну реабілітацію.
В реєстр на зубопротезування в 2018 році внесено 7 чол., станом на
21.06.2018 року зубопротезування провели 6 чол. на суму 12084,92 грн.
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За витеклий період 2018 року проведений медичний огляд 53 чол. із
категорії осіб, що є членами сімей учасників АТО, що складає 20% від загальної
кількості таких осіб (286 чол.).
Питання щодо надання медичної допомоги демобілізованим з АТО
неодноразово розглядались на оперативних нарадах у головного лікаря.
Робота по залученню учасників антитерористичних операцій та членів їх
сімей до проходження медичних оглядів триває.
ВИРІШИЛИ:
Проаналізувавши та обговоривши питання щодо стану виконання
заходів по соціальному захисту учасників антитерористичної операції, робота
проводиться відповідно до норм чинного законодавства. Враховуючи викладене
та з метою посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:
1. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації (Гонтар С.В.):
1.1 Продовжити роботу щодо забезпечення відпочинком, санаторнокурортним оздоровленням, психологічною реабілітацією та соціальною і
професійною адаптацією учасників антитерористичної операції в межах
кошторисних призначень.
1.2. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з
учасниками антитерористичної операції через засоби масової інформації щодо
можливості проходження ними професійної адаптації, санаторно-курортного
лікування, відпочинку та змін чинного законодавства, які стосуються їх
соціального захисту.
1.3. Продовжити співпрацю з Красноградською районною організацією
«Спілка учасників АТО» та радником голови районної державної адміністрації з
питань надання допомоги учасникам АТО та членам сімей загиблих.
2. Красноградській центральній районній лікарні (Колодяжний О.В.),
Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медикосанітарної допомоги Красноградського району» (Васенко Г. В.):
2.2 Вжити вичерпних заходів щодо використання у повному обсязі коштів
передбачених в 2018 році для учасників АТО на зубопротезування та
забезпечення ліками за пільговими рецептами лікарів.
2.3. Забезпечити 100 відсотковий огляд демобілізованих учасників АТО та
за наявності показань здійснити диспансерний нагляд, амбулаторне або
стаціонарне лікування.
3. Наталинській ОТГ, міській та сільським радам:
3.1. Продовжити роботу в межах повноважень із забезпечення реалізації
першочергових прав учасників АТО та членів сімей загиблих, передбачених
ст.122 Земельного кодексу України.
4. Фінансовому управлінню Красноградської районної державної
адміністрації (Щербина Н.І.) , управлінню праці та соціального захисту населення
Красноградської районної державної адміністрації (Гонтар С.В.) розглянути
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можливість щодо надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО, за
кошти місцевого бюджету до Дня захисника України.
5. Красноградському об’єднаному міському військовому комісаріату
(Кужель В.М.) щомісячно до 30 числа надавати інформацію до районної
державної адміністрації через управління праці та соціального захисту населення
районної державної адміністрації щодо загальної кількості учасників
антитерористичної операції.
6. Красноградській районній філії Харківського обласного центру
зайнятості (Петрикіна І.А.):
6.1. Проводити моніторинг працевлаштування учасників антитерористичної
операції;
6.2. Сприяти учасникам антитерористичної операції у працевлаштуванні,
професійному навчанні, тимчасовій зайнятості;
6.3. Продовжити інформаційно-роз’яснювальну роботу з роботодавцями
щодо сприяння зайнятості учасників антитерористичної операції;
6.4. Щомісяця до 15 та 30 числа надавати до районної державної
адміністрації через управління праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації інформацію про кількість працевлаштованих учасників
антитерористичної операції.
7. Управлінню праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації (Гонтар С.В.) підготувати проект розпорядження голови районної
державної адміністрації із зазначеного питання.
до 02 липня 2018 року
(прийнято одноголосно)
ІІ. СЛУХАЛИ:
Змієнка Валерія Михайловича – т.в.о військового комісара
Красноградського об’єднанного міського військового комісаріату – про роботу
Красноградського об’єднаного міського військового комісаріату доповів що
робота комісаріату включає в себе такі напрямки роботи:
І. Весняний призов на строкову військову службу.
Весняний призов на строкову військову службу громадян України в
Красноградському районі організовано і проведено на підставі Указу Президента
України від 15 лютого 2018 року № 33/2018 «Про звільнення в запас
військовослужбовців строкової служби, строки проведення чергових призовів та
чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2017 році» та
розпорядження голови Красноградської районної державної адміністрації № 37
від 12.03.2018 року «Про проведення призову громадян на строкову військову
службу у 2018 році в Красноградському районі».
Районна призовна комісія працювала в повному складі, без зривів та
перенесення засідань. Рішення виносились стосовно кожного призовника
індивідуально на підставі діючого законодавства.
На 23-х засіданнях районної призовної комісії прийнято рішення відносно
477 громадян району.
З’явились для проходження призовної комісії: - 191 чол.
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Не прибуло:
127 чол.
Відносно 159 призовників прийнято рішення про передачу матеріалів до
правоохоронних органів.
Із загальної кількості громадян, які з’явились для проходження призовної
комісії прийнято рішення:
1. Визнати придатними до військової служби: -165 чол.
2. Визнати непридатними до військової служби
в мирний час, обмежено придатними до військової
служби у воєнний час: 20 чол.
3. Визнати непридатними до військової служби
із виключенням з військового обліку: 1 чол.
4. Надати відстрочку від призову за станом здоров’я: 1 чол.
5. Направлено на додаткове обстеження 30 чол.
6. Не завершили обстеження до закінчення призову - 4 чол.
Відносно 165 громадян визнаних придатними до військової служби
прийнято рішення:
- призвати на строкову військову службу: 26 чол.
- скасовано рішень про призов - 8 чол.
із них не з’явились на відправку - 1 чол.
- надати відстрочку від призову за сімейними обставинами: 5 чол.
- надати відстрочку від призову для продовження освіти: 48 чол.
- призовникам - педагогічним працівникам - 1 чол.
- призовникам – резервістам - 2 чол.
- в інших випадках - 37 чол.
- направлено для проходження альтернативної - 1 чол.
(невійськової) служби
- передати в запас громадян всього -32 чол.
із них :
а/ по досягненню 27-річного віку: 29 чол.
б/ рідні брати /сестри/, батьки яких загинули
або стали інвалідами під час проходження
військової служби:
0 чол.
в/ засуджені до позбавлення волі: 2 чол.
г/ присвоєно військове(спеціальне) звання офіцерського
(начальницького) складу - 1 чол.
д/ присвоєно звання офіцера запасу - 0 чол.
є/ в інших випадках Міністерства оборони (контракт) - 0 чол.
За планом Харківського обласного військового комісаріату необхідно було
призвати та відправити у військові частини 33 громадян Красноградського
району. Таким чином, план призову у Красноградському районі виконано в
повному обсязі на 100%.
ІІ. Призов на військову службу за контрактом.
Відповідно до вимог, розпорядження військового комісара Харківського
обласного військового комісаріату від 02.06.2018 року №1365/ВКП, планове
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завдання по відбору кандидатів на військову службу за контрактом у
червні 2018 року для Красноградського об’єднаного міського військового
комісаріату встановлено у розмірі 12 кандидатів, а саме:
до 54 омбр – 2 кандидати;
до 92 омбр – 2 кандидати;
до 93 омбр – 2 кандидати;
до 17 отбр – 1 кандидат;
до 121 опз - 1 кандидат;
інші – 4 кандидати.
Станом на 27.06.2018 року Красноградським ОМВК відібрано та
підготовлено на відправку для в/ч 2 кандидати.
ІІІ. Призов на військову службу офіцерів запасу.
Відповідно до вимог Харківського ОВК для Красноградського ОМВК на ІІ
квартал 2018 року було встановлене завдання по відбору осіб офіцерського складу
в складі – 1 чоловік.
Станом на 27.06.2018. року не відібрано жодного.
Причиною є, що набір на контракт осіб офіцерського складу проводиться
добровільно і низька мотивація, в зв’язку з умовами проживання і грошовим
забезпеченням офіцерського складу.
IV. соціальний захист
Відповідно до керівних документів законів України «Про соціальний захист
військовослужбовців та членів їх сімей» в Красноградському ОМВК проводиться
робота у взаємодії з управлінням праці та захисту населення Красноградського
району по виплаті разової грошової допомоги до 5 травня у 2018 році. Написано
заяв у Красноградському ОМВК для виплати одноразової грошової допомоги
учасникам бойових дій:
- Учасники АТО – 116 чоловік;
- Учасники бойових дій в ДРА – 74 чоловік.
Видано листів талонів на право одержання проїздних квитків з 50% знижкою
їх вартості учасникам бойових дій – 29 листів та нагрудних знаків «Ветеран війни
– учасник бойових дій» - 48 штук.
В Красноградському ОМВК проводиться робота по соціальній підтримки
учасників бойових дій, ветеранів війни та членів їх сімей.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про
військовий обов’язок та військову службу», «Про оборону», «Про мобілізаційну
підготовку та мобілізацію», Про соціальний захист військовослужбовців та членів
їх сімей», Положенням про військові комісаріати затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 03.06.2013 №383, з метою підвищення
ефективності роботи Красноградського об’єднаного військового комісаріату
колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:
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1. Рекомендувати Красноградському об’єднаному міському військовому
комісаріату (Кужель В.М.):
1.1. Провести необхідну підготовчу роботу для належного проведення
осіннього призову громадян на строкову військову службу у 2018 році в
Красноградському районі.
1.2. Продовжити роботу щодо виконання планового завдання по відбору
кандидатів на військову службу за контрактом.
Протягом 2018 року
2. Рекомендувати Красноградському відділу поліції Головного Управління
Національної поліції України в Харківській області (Стрілець О.В.) в процесі
підготовки до проведення осіннього призову громадян на строкову військову
службу у 2018 році надавати допомогу в розшуку осіб, які ухиляються від
призову.
жовтень-листопад 2018 року
3. Міському та сільським головам взяти під особистий контроль
відпрацювання в повному обсязі карток первинного обліку призовників і
військовозобов’язаних.
Протягом 2018 року
4. Управлінню праці та соціального захисту населення Красноградської
районної державної адміністрації (Гонтар С.В.) спільно з Красноградським
об’єднаним міським військовим комісаріатом (Кужель В.М.) продовжити роботу
по виплаті разової грошової допомоги відповідно до законів України «Про
соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Протягом 2018 року
5. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної,
мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату районної державної
адміністрації (Прогнімак Р.І.) спільно з Красноградським об’єднаним міським
військовим комісаріатом (Кужель В.І.) підготувати проект розпорядження з
означеного питання.
До 02 липня 2018 року
(прийнято одноголосно)
ІІІ. СЛУХАЛИ:
Розсоху Світлану Юріївну - головного спеціаліста юридичного сектору
апарату районної державної адміністрації, відповідальну особу з питань
запобігання та прояви корупції – про стан реалізації засад державної
антикорупційної політики в Красноградському районі.
Протягом 2017 року та першому півріччі 2018 року районною державною
адміністрацією у межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне
та чітке виконання норм та вимог законів України «Про місцеві державні
адміністрації», «Про запобігання корупції», Типової антикоруппійної програми
юридичної особи (рішення Національного агентства від 02 березня 2017 року №
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75, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09 березня 2017 року
за № 326/30194).
Вищезазначена діяльність була спрямована на викорінення корупції як
явища та запобігання умовам, що можуть сприяти її виникненню, у зв’язку із чим
проводилася інформаційно-роз’яснювальна робота з антикорупційної тематики.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 29.12.2017
року визначено відповідальною особу з питань запобігання і протидії корупції в
райдержадміністрації завідувача юридичного сектору апарату районною
державної адміністрації Розсоху Світлану Юріївну.
Питання про стан дотримання законодавства з питань запобігання і протидії
корупції у Красноградському районі розглядаються щороку на засіданнях колегій
районної державної адміністрації. Щотижня на нарадах голови районної
державної адміністрації з керівниками правоохоронних органів заслуховуються
інформації керівників правоохоронних органів про вжиті заходи із реалізації
державної антикорупційної політики.
З метою підвищення правової культури і правової свідомості державних
службовців на нарадах, апаратних навчаннях та заняттях у райдержадміністрації
доводяться нормативні та правові документи щодо профілактики корупції та
злочинності, розглядаються питання ефективності взаємодії районної державної
адміністрації, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів щодо
посилення захисту громадян від злочинних посягань, усунення причин і умов, що
сприяють злочинності та корупції.
З метою попередження та запобігання проявам корупції та злочинності на
території району керівництвом районної державної адміністрації неодноразово у
2017-2018 роках проводилися наради з головами та секретарями рад. Визначено
перелік посад державних службовців, які працюють у сферах, де існує високий
ризик прояву корупції відповідно до Переліку посад з високим та підвищеним
рівнем корупційних ризиків, затвердженого рішенням Національного агентства з
питань запобігання корупції 17.06.2016 року № 2.
Проводяться заходи, спрямовані на виявлення обставин, що містять
передумови до можливих порушень спеціальних обмежень, передбачених
Законом України «Про запобігання корупції».
На другому етапі роботи електронної системи до 01.04.2017 року службові
особи районної державної адміністрації, а також особи, які припинили діяльність,
пов’язану з виконанням функцій держави згідно статті 45 Закону України «Про
запобігання корупції» подали шляхом заповнення на офіційному веб-сайті
Національного агентства щорічні декларації осіб, уповноважених на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 2017 рік за формою,
що визначена Національним агентством.
Відповідальною особою з питань запобігання і протидії корупції в
райдержадміністрації було здійснено перевірку факту подання суб’єктами
декларування декларацій відповідно до статті 49 Закону України «Про
запобігання корупції», під час перевірки було встановлено не подачу декларації,
особи уповноваженої на виконання функції держави або місцевого
самоврядування, а саме: декларація особи, яка припинила діяльність, пов’язану з
виконанням функції держави (після звільнення охоплює період, який не
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охоплений
раніше
поданою декларацією) за 2018 рік, як результат
було направлено відповідне повідомлення до Національного агентство з питань
запобігання корупції.
У відповідності до статті 21 Закону України «Про державну службу», який
набрав законної сили 01.05.2016 року вступ на державну службу здійснюється
шляхом призначення громадян України на посаду за результатами конкурсу.
Протягом 2017 року та за поточний рік 2018 року з метою добору осіб, здатних
виконувати професійно посадові обов’язки проведено 2 конкурси на зайняття
вакантних посад державної служби відповідно до Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246. Інформація про вакантну
посаду державної служби оприлюднюється на офіційних сайтах державного
органу, в якому проводиться конкурс, та центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної
служби (Нацдержслужби) відповідно до Закону України «Про державну службу»
та Порядку проведення конкурсу.
На офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщуються інформаційноаналітичні матеріали щодо виконання антикорупційного законодавства, графіки
прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації, прямі
телефонні лінії тощо. Водночас, беруться на контроль повідомлення у засобах
масової інформації про корупційні та інші протиправні дії державних службовців,
проводиться їх перевірка та забезпечується відповідне реагування. Керівництвом
районної державної адміністрації постійно проводяться зустрічі із сільським
населенням на місцях за участю керівництва правоохоронних органів та
працівників структурних підрозділів.
На особливому контролі перебуває робота із зверненнями та скаргами
громадян, насамперед щодо фактів, які мають ознаки порушень антикорупційного
законодавства. Протягом 2017 року та у першому півріччі 2018 року таких
звернень не надходило. Крім того, під час розгляду звернень громадян та
юридичних осіб відпрацьовувалось питання виявлення можливого конфлікту
інтересів. Значна увага приділяється інформаційно-роз’яснювальній роботі.
Згідно плану роботи райдержадміністрації проводились заходи, спрямовані
на дотримання державними службовцями районної державної адміністрації норм
та вимог антикорупційного законодавства.
Контроль за роботою із зниження рівня корупції, перш за все у зонах
підвищеного корупційного ризику, зокрема у правоохоронній, медичній,
земельній, податковій сферах та державної служби здійснюється спеціально
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, відповідно до вимог
Закону України «Про запобігання корупції».
Юридичним сектором апарату районної державної адміністрації постійно
здійснюється аналіз проектів розпоряджень та інших нормативно-правових актів
райдержадміністрації в частині відповідності антикорупційному законодавству. За
результатами аналізу вживаються відповідні заходи щодо удосконалення
механізму відомчого контролю, прозорого формування і ухвалення управлінських
рішень.
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До
державних
службовців доведені попередження про обмеження
встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про запобігання
корупції», пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.
Державних
службовців
зобов’язано
письмово
повідомляти
голову
райдержадміністрації про близьких працюючих родичів в райдержадміністрації
для уникнення конфлікту інтересів при виконанні поставлених завдань.
Відповідно до статті 56 Закону України «Про запобігання корупції»
проводяться спеціальні перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або органу місцевого
самоврядування.
Службові розслідування у звітному періоді в районній державній
адміністрації не проводилися.
З метою зменшення контактів заявників адміністративних послуг із
посадовими особами виконавчої влади, а також зменшення виникнення ризиків
корупційних схем, в структурі райдержадміністрації та на виконання
Національного плану дій з реалізації Програми економічних реформ на 2010-2014
роки, а також інших указів Президента по впровадженню адміністративної
реформи розпорядженням голови Красноградської районної державної
адміністрації від 04.09.2013 №411 створено центр надання адміністративних
послуг Красноградської районної державної адміністрації. Центр надання
адміністративних послуг (далі — Центр) є структурним підрозділом
Красноградської районної державної адміністрації, який створено з метою
забезпечення надання адміністративних послуг. Центр у своїй діяльності
керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів
виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних
адміністрацій. Регламентом Центру, Положенням Центру, а також іншими
нормативно – правовими актами.
Центром забезпечується надання адміністративних послуг через
адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних
послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається
розпорядженням голови районної державної адміністрації та включає
адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується
Кабінетом Міністрів України.
Основними завданнями центру є:
- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за
мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та
поліпшення якості їх надання;
- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги
та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.
На офіційному веб-сайті Красноградської районної державної адміністрації
створено розділ «Центр надання адміністративних послуг», в якому розміщується
графік
роботи
Центру
надання
адміністративних
послуг
при
райдержадміністрації, інформація про перелік адміністративних послуг, які
надаються через Центр, законодавча база та відповідні розпорядження голови
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районної
державної
адміністрації. Оновлення даних відбувається при
внесенні змін до законодавчих актів та документів, що регламентують діяльність
Центру.
Співпраця між районною державною адміністрацією та спеціально
уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції налагоджена на належному
рівні. У межах компетенції та відповідно до вимог чинного законодавства
відбувається взаємний обмін інформації, необхідної для виконання своїх
повноважень районною державною адміністрацією і вищезазначеними спеціально
уповноваженими органами.
У 2017 році та першому півріччі 2018 року державні службовці районної
державної адміністрації за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень не притягувались до кримінальної, адміністративної, цивільноправової та дисциплінарної відповідальності.
Стан дотримання антикорупційного законодавства в районній державній
адміністрації та її структурних підрозділах, реалізація заходів, спрямованих на
попередження негативних явищ, пов’язаних з проявами корупції знаходяться на
постійному контролі у керівництва районної державної адміністрації.
ВИРІШИЛИ:
Відповідно до Конституції України, Законів України «Про державну службу»,
«Про місцеві державні адміністрації», «Про запобігання корупції», з метою
запобігання і протидії корупції у процесі виконання службових обов’язків
особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування та прирівняних до них осіб, колегія районної державної
адміністрації вважає за необхідне:
1. Керівнику апарату райдержадміністрації Саху І.В.:
1.1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання
корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, додержання загальних правил етичної
поведінки серед державних службовців, а також здійснювати контроль за
роботою працівників районної державної адміністрації відповідно до вимог
Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про
доступ до публічної інформації» та Загальних правил етичної поведінки
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
затверджених наказом Національного агентства України з питань державної
служби 05.08.2016 № 158;
1.2. Забезпечити організацію та проведення семінарських занять, навчань,
нарад з особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування та прирівняних до них осіб щодо опрацювання антикорупційного
законодавства, яке визначає правові та організаційні засади функціонування
системи запобігання корупції в Україні, змісту та порядку застосування
превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків
корупційних правопорушень;
14

15

1.3.
органами;

Забезпечити

належну співпрацю

з

правоохоронними

Протягом 2018 року
1.4. Організувати навчання щодо застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, а
саме правильності та строків подання декларацій особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування та порядку
інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в
установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації проводити
індивідуальну виховну роботу з працівниками, спрямовану на підвищення
особистої відповідальності кожного за суворе додержання законів та етичних
норм поведінка, фінансово-бюджетної дисципліни, збереження державного
майна, недопущення використання державними службовцями своїх службових
повноважень або свого становища та пов’язані з цим можливості з метою
одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі
використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних
інтересах, попередження корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень законодавства.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити аналогічних
заходів.
Постійно
3. З метою покращення стану справ у виявленні злочинів скоєних у сфері
економічної діяльності рекомендувати Красноградському відділу поліції
Головного управління національної поліції у Харківської області (Мєлєшеву
С.Б.), фінансовому управлінню райдержадміністрації (Щербина Н.І.), Південній
ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області (Возна В.А.) налагодити належну взаємодію
служб і контролюючих органів.
Протягом 2018 року
4. Головному спеціалісту юридичного сектору апарату районної державної
адміністрації (відповідальній особі з питань запобігання і протидії корупції в
районній державній адміністрації) Розсохі С.Ю. спільно з Відділом організаційної
роботи, масових комунікацій та інформаційно-комп’ютерного забезпечення
апарату райдержадміністрації (Чистікова Л.М.):
4.1.
Поповнювати
та
систематично
оновлювати
різножанрові
антикорупційні матеріали на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;
4.2. З метою прозорості і відкритості у діяльності органів виконавчої влади,
висвітлювати факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень державними службовцями та усунення їх наслідків;
4.3. Поширювати через засоби масової інформації просвітницькі матеріали
щодо прав громадян, механізмів їх реалізації в державних установах, а також
пропагувати національні та загальнодуховні цінності;
15

16

4.4. Проводити інформаційно- роз’яснювальну
антикорупційної тематики.

роботу

з

5. Відділу документообігу і контролю апарату райдержадміністрації
(Чухрай Т.Ф.) продовжити практику інформаційного зв’язку з громадянами у
питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією («телефон довіри»,
«гаряча лінія» тощо).
6. Рекомендувати міському та сільським головам проводити роз’яснювальну
роботу серед депутатів міської та сільських рад про відповідальність у разі
виникнення конфлікту інтересів.
Протягом 2018 року
7. Відділу освіти райдержадміністрації (Турова А.І.), комунальному закладу
охорони здоров’я «Красноградський медичний коледж» (Мужевська О.Д.),
Красноградському технікуму механізації сільського господарства імені
Ф.Я.Тимошенка (Кіяшко В.М.), Красноградському коледжу комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
(Рябокінь С.І.), Красноградському професійному ліцею (Мирошниченко Н.І.) під
час проведення годин правовиховного характеру, організувати різнопланові
заходи з метою негативного ставлення молоді до корупційних проявів.
9. Юридичному сектору апарату районної державної адміністрації
(Розсоха С.Ю.) розробити проект розпорядження з означеного питання.
До 02 липня 2018 року
(прийнято одноголосно)

Голова районної державної
адміністрації, голова колегії районної
державної адміністрації

Є. ТРЕТЯКОВ

Людмила Чистікова 7-11-69
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