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Про виконані заходи з 

питань запобігання корупції 

в 2015 році 
 

 Управління Держпраці у Рівненській області у своїй діяльності керується 

Конституцією України, законами України, актами та дорученнями Президента 

України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра 

України, наказами Міністерства соціальної політики України,   дорученнями 

Міністра соціальної політики України, наказами Держпраці України, 

дорученнями Голови  Держпраці України, наказами начальника Управління, 

актами Рівненської обласної державної адміністрації та Рівненської обласної 

ради. 

З метою реалізації положень Закону України ″Про запобігання корупції″ 

від 14.10.2014 № 1700, постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 № 

706 ″Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ 

(особу) з питань запобігання та виявлення корупції″ та від 29.04.2015 № 265 

″Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 

роки″, 08 грудня 2015 року в Управлінні укомплектована посада головного 

спеціаліста з питань протидії корупції.  

Розроблена посадова інструкція головного спеціаліста (уповноваженої 

особи) з питань протидії корупції. 

Для дотримання вимог антикорупційного законодавства України та 

встановлення зворотнього зв’язку з громадськістю із зазначеного питання в 

Управлінні Держпраці у Рівненській області запроваджено на сторінці 

Управління у фейсбуці 14.12.2015 напрямок для повідомлень про корупційні 

правопорушення з боку посадових осіб та працівників Управління Держпраці у 

Рівненській області - розміщена стаття ″Стоп корупції″. 

На усний запит головного спеціаліста з питань протидії корупції 

Держпраці України О.В. Гарбара за вихідним № 01/06-862 відправлений звіт 

про заходи за результатом звернень про корупційні дії станом на 18.12.2015. 

На запит Рівненської обласної державної адміністрації від 

11.12.2015 № 7843/0/01-22/15 щодо роботи Управління протягом другого 

півріччя 2015 року на виконання ″Обласної програми щодо запобігання і 

протидії корупції на 2012-2015 роки″, схваленої розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 28.02.2012 № 86, надана відповідна інформація. 

Складений план роботи Управління Держпраці у Рівненській області з 

питань протидії корупції на 2016 рік (направлений для погодження у Держпраці 

України 28.12.2015) та Орієнтовний план навчання посадових осіб Управління 

Держпраці у Рівненській області у 2016 році, які затверджені начальником 

Управління 24.12.2015.  

           29.12.2015 підготовлений та направлений лист на ім’я заступника 

директора Рівненського обласного центру перепідготовки та підвищення 



кваліфікації працівників органів державної влади П.Г. Свиридона щодо 

проведення для державних службовців Управління в січні місяці 2016 року 

короткострокового семінару ″Про запобігання корупції″ в адміністративному 

приміщенні Управління. 

  Відповідно до наказу від 25.12.2015 № 161 проведене опрацювання 

Закону України ″Про запобігання корупції″- № 1700 на загальних зборах 

працівників Управління 28 грудня 2015 року з таких питань: 

-обмеження щодо одержання  подарунків (ст.ст.23-24); 

- правила етичної поведінки (ст.ст.37-44); 

- відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та 

усунення їх наслідків (розділ XI). 

 Відповідно до наказу від 25.12.2015 № 162 головним спеціалістом з 

питань протидії корупції проводиться експертиза проектів наказів з основної 

діяльності, адміністративно-господарських та кадрових питань. 

         Факти притягнення державних службовців Управління Держпраці у 

Рівненській області в 2015 році до відповідальності за корупційні 

правопорушення відсутні. 

 

 

Головний спеціаліст з питань 

протидії корупції                                                                В.Т.Терещук-Марчук 

 

30 грудня 2015 року 


