Інформація
про виконання Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області
Плану заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії)
на 2015-2017 роки та Антикорупційної програми Державної служби України з
питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік.
З метою організації виконання антикорупційної програми Державної
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік,
затвердженої наказом Держгеокадастру від 28.02.2017 №72 зі змінами від
09.06.2017 №137 та Закону України «Про запобігання корупції», Державної
програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 29.04.2015 №265, відповідно до наказу Держгеокадастру від
02.12.2015 №778, наказом Головного управління Держгеокадастру у Львівській
області (далі – Головне управління) від 17.12.2015 №336 було затверджено План
заходів Головного управління Держгеокадастру у Львівській області з виконання
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в
Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки.
Сектором запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) згідно
антикорупційної програми, Положення про Сектор та посадової інструкції
забезпечується: – здійснення, у межах повноважень Сектора, контролю за
дотриманням антикорупційного законодавства; – виявлення корупційних ризиків,
що виникають у процесі діяльності Головного управління та надання рекомендацій
щодо їх усунення; – проведення організаційної та роз’яснювальної роботи, щодо
запобігання та виявлення корупції серед працівників Головного управління з
метою попередження вчинення ними злочинів у сфері службової діяльності,
корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також
порушень вимог чинного законодавства; – контроль своєчасного подання
посадовими особами Головного управління декларацій осіб, уповноважених на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування; – облік працівників
Головного управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень; – вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його
усунення, здійснення контролю за дотримання конфлікту інтересів; – здійснення
контролю за дотриманням посадовими особами Головного управління
загальноетичних норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами,
керівниками, колегами та підлеглими під час виконання посадових обов’язків; –
проведення службових розслідувань та вжиття заходів щодо притягнення до
відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень.
Протягом звітного періоду випадків порушення антикорупційного
законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових
обов`язків не виявлено.
На виконання наказу Держземагентства України від 12.03.2013 №111 «Про
невідкладне інформування щодо фактів правопорушень», забезпечено надсилання
до Держгеокадастру термінових повідомлень, щодо проведення обшуку.

За Вашими дорученнями, Сектором забезпечено здійснення перевірки
своєчасного подання працівниками Головного управління щорічних декларацій
шляхом заповнення відповідної форми на офіційному веб-сайті НАЗК за 2016 рік
та декларацій після звільнення за 2016 рік, втому числі і особам, які звільнені за
угодою сторін, за власним бажанням, за ініціативою адміністрації тощо, а також
особам, які втратили статус державного службовця, але продовжують працювати в
територіальному органі на посадах, не віднесених до посад державної служби та
не здійснюють організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції.
Разом з тим, надається допомога та консультація в заповненні електронних
декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави.
Крім того, згідно положення про Сектор та посадових інструкцій
проводиться спеціальна перевірка відомостей про осіб, які претендують на
зайняття посад державних службовців, які передбачають зайняття відповідального
або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним
ризиком.
Сектором розглядаються звернення громадян, юридичних осіб, що
надходять безпосередньо в Головне управління, на урядову гарячу лінію, гарячу
лінію Держгеокадастру, в яких вбачаються порушення працівниками структурних
підрозділів Головного управління Закону України «Про запобігання корупції», та
вживаються заходи стосовно усунення недоліків та покращення роботи
відповідних підрозділів.
Постійно
надається
методична
допомога,
щодо
застосування
антикорупційного законодавства з метою запобігання та виявлення корупції
структурним підрозділам Головного управління Держгеокадастру у Львівській
області, шляхом проведення нарад та в режимі усних консультацій.
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