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ЗВІТ 

проведеної роботи за 2018 рік головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції  

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України 

№ 

з/п 
Найменування заходу Термін виконання 

Відповідальний за виконання/співучасть у 

виконанні головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції  

Рагімов В.Т. 

Відмітка про виконання 

1. 

Завдання і заходи передбачені Державною програмою 

щодо реалізації засад державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2018-

2020 роки. 

на протязі 2018 року Не прийнята Верховною Радою України 

2. 

Аналіз стану виконання Антикорупційної програми 

Міністерства з питань тимчасово окупованих територій 

та внутрішньо переміщених осіб України на 2017 рік 

січень 2018 року 

Аналіз стану виконання Антикорупційної 

програми МТОТ проведено. Програма 

виконана належним чином 

3. 

Ідентифікація та оцінка корупційних ризиків. Участь в 

підготовці Антикорупційної програми Міністерства з 

питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо 

переміщених осіб України на 2018 рік  

у строки, 

встановлені чинним 

законодавством 

Корупційні ризики ідентифіковано та 

оцінено. Антикорупційну програму на 2018 

рік підготовлено, затверджено та погоджено 



4. 

Робота з повідомленнями, отриманими від викривачів. 

Розгляд в межах повноважень повідомлень про 

причетність працівників МТОТ до корупційних та 

пов’язаних з корупцією правопорушень, збереження 

анонімності викривачів 

у строки, 

встановлені чинним 

законодавством 

Повідомлення про причетність працівників 

МТОТ до корупційних та пов’язаних з 

корупцією у 2018 році повідомлень не 

надходило 

5. 

Участь у проведенні внутрішнього аудиту в структурних 

підрозділах МТОТ з метою запобігання можливим 

проявам корупції, фінансовим правопорушенням та 

іншим зловживанням під час його проведення 

уповноваженою особою 

згідно плану 
Проведення внутрішнього аудиту здійснено 

відповідно до затвердженого плану МТОТ 

6. 

Надання допомоги працівникам МТОТ при заповненні 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, поданні 

повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, зміні 

ЕЦП 

за необхідності 
У 2018 році 

надано 73 консультації/роз’яснення 

7. 

Проведення (участь у проведенні) в установленому 

порядку службового розслідування (перевірки) в МТОТ 

з метою виявлення причин та умов, що призвели до 

вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення чи невиконання вимог 

антикорупційного законодавства 

за необхідності 

Службові розслідування у 2018 році не 

проводилися у зв᾽язку з відсутністю підстав 

для їх проведення 

8. 

Інформування осіб, які звільняються або іншим чином 

припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

держави, про обов’язок подання декларації відповідно 

до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», 

та про обмеження згідно статті 26 Закону України «Про 

запобігання корупції» 

за необхідності 

Особи, які звільняються або іншим чином 

припиняють діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави, поінформовані 

про обов’язок подання декларації відповідно 

до статті 45 Закону України «Про запобігання 

корупції», та про обмеження згідно статті 26 

Закону України «Про запобігання корупції» 



9. 

Проведення навчання з працівниками апарату МТОТ, 

працівниками Сектору у Луганській області, Сектору у 

Донецькій області, Сектору у Херсонській області щодо 

дотримання вимог антикорупційного законодавства, 

етики поведінки державних службовців, шляхів 

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а 

також стосовно змін в антикорупційному законодавстві 

та рекомендацій НАЗК 

згідно графіку 
Навчання здійснювалося згідно 

затвердженого графіку 

10. 

Надання самостійним структурним підрозділам МТОТ 

та окремим працівникам роз’яснень щодо застосування 

антикорупційного законодавства 

постійно 
У 2018 році 

надано 73 консультації/роз’яснення 

11. 

Ведення обліку працівників апарату МТОТ, притягнутих 

до відповідальності за вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень 

постійно 

Відсутня інформація про наявність в апараті 

МТОТ працівників, що вчинили корупційне 

або пов’язане з корупцією правопорушення 

12. 

Взаємодія з уповноваженою посадовою особою 

Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань 

запобігання та виявлення корупції 

постійно 
Взаємодія проводилася відповідно до завдань 

та функціональних обов’язків 

13. 

Проведення навчання з особами, прийнятими на 

державну службу до МТОТ, щодо дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, правил етичної 

поведінки, обмежень щодо сумісництва та суміщення з 

іншими видами діяльності, обов’язку подання декларації 

згідно Закону України «Про запобігання корупції» 

за необхідності 
Проведено навчання та ознайомлення  

для 30 осіб з числа співробітників МТОТ 

14. 

Моніторинг негативних повідомлень в ЗМІ та інтернет-

просторі про корупцію, організація їх перевірок та 

оприлюднення інформації щодо вжитих заходів або 

спростування 

постійно 

Моніторинг негативних повідомлень в ЗМІ та 

інтернет-просторі про корупцію у 2018 році 

проведено 



15. 

Моніторинг виконання заходів та стану усунення, 

зниження виявлених корупційних ризиків у діяльності 

МТОТ, передбачених Антикорупційною на 2018 рік 

постійно 

Моніторинг виконання заходів та стану 

усунення, зниження виявлених корупційних 

ризиків у діяльності 

МТОТ, передбачених Антикорупційною 

програмою на 2018 рік, проведено 

16. 

Контроль за поданням електроннних декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування працівниками МТОТ 

у строки, 

встановлені чинним 

законодавством 

Контроль здійснено 

17. 

Підготовка та подання на затвердження плану роботи 

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 

корупції на 2019 рік 

до 30.11.2018 План підготовлено та подано на затвердження 

18.  

Участь в підготовці матеріалів та подання до НАЗК 

інформації, необхідної для підготовки національної 

доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики 

у строки, 

встановлені чинним 

законодавством 

Відповідні матеріали підготовлено 

19. 

Надання допомоги в реалізації заходів на 2018 рік з 

реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та 

протидії корупції 

у строки, 

встановлені чинним 

законодавством 

Надавалась допомога в реалізації заходів 

передбачених Стратегією комунікацій у сфері 

запобігання та протидії корупції  

 

 

Головний спеціаліст 

з питань запобігання та виявлення корупції 

Міністерства з питань тимчасово окупованих 

територій та внутрішньо переміщених осіб України    ПІДПИС    В.Т. Рагімов 

02 січня 2019 року 


