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Додаток 1 до листа
від 03 лютого 2020 №01-04/40

Звітна інформація про виконання заходів, антикорупційної програми секретаріату
Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2019 рік та реалізації визначених у ній заходів

секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради

№
Найменування заходу, зазначеного
у антикорупційній програмі
Строк виконання
заходу
Відповідальні за виконання
Стан виконання
1.
Організація роботи, спрямованої на запобігання корупції, проведення роз’яснювальної роботи з питань дотримання положень Законів України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про державну службу” та інших актів антикорупційного спрямування.
постійно
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, секретар, т. в. о. секретаря, заступник секретаря, начальники відділів секретаріату
Виконано.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
від 17.01.2018 № 55 ,,Деякі питання документування управлінської діяльності”,
Інструкції з діловодства у секретаріаті Національної тристоронньої соціально-економічної ради, затвердженої наказом секретаріату Національної ради в рамках роботи, спрямованої на запобігання корупції, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції завізовано наступні документи:
1. накази з основної діяльності, адміністративно-господарських питань від 14.01.19 (№ 01(ОД); 17.01.19 (№ 02); 31.01.19 (№ 03); 04.02.19 (№ 04); 26.02.19 (№ 05); 17.04.19 (№ 06); 31.05.19 (№ 07); 22.07.19 (№ 08); 01.08.19 (№ 09); 01.08.19 (№ 10); 02.09.19 (№ 11); 29.10.19 (№ 12); 02.12.19 (№ 13); 03.12.19 (№ 14); 03.12.19 (№ 15); 24.12.19 (№ 17); 06.12.19 (№ 16ОД);
2. накази з кадрових питань (особового складу) від 04.01.19 
(№ 2зп); 26.01.19 (№ 3к); 29.01.19 (№ 5зп); 29.01.19 (№ 6зп); 05.02.19 (№ 8зп); 08.02.19 (№ 11к); 19.02.19 (№ 13зп); 25.02.19 
(№ 14к); 25.02.19 (№ 15к); 25.02.19 (№ 16к); 27.03.19 (№ 17зп); 02.04.19 (№ 18зп); 09.04.19 (№ 20к); 15.04.19 (№ 23зп); 25.04.19 (№ 24зп); 06.05.19 (№ 25к); 07.05.19 (№ 27к); 28.05.19 (№ 28зп); 29.05.19 (№ 29зп); 30.05.19 (№ 31к); 06.05.19 (№ 25к); 21.06.19
 (№ 33зп); 21.06.19 (№ 34зп); 21.06.19 (№ 36к); 08.07.19 (№ 36зп); 24.07.19 (№ 40зп); 24.07.19 (№ 42к); 26.07.19 (№ 43зп); 26.07.19 (№ 44зп); 01.08.19 (№ 47к); 02.08.19 (№ 48к); 05.08.19 (№ 49зп); 23.08.19 (№ 51зп); 23.08.19 (№ 54зп); 23.08.19 (№ 52зп); 23.08.19 (№ 51зп); 30.08.19 (№ 56зп); 02.09.19 (№ 57к); 02.09.19 (№ 58к); 05.09.19 (№ 61зп); 06.09.19 (№ 62к); 23.09.19 (№ 65к); 26.09.19 
(№ 66зп); 26.09.19 (№ 67зп); 07.10.19 (№ 68зп); 07.10.19 (№ 69зп); 11.10.19 (№ 71к); 21.10.19 (№ 72к); 25.10.19 (№ 74к); 29.10.19 
(№ 75зп); 29.10.19 (№ 76зп); 29.10.19 (№ 77к); 18.11.19 (№ 82зп); 26.11.19 (№ 83зп); 26.11.19 (№ 84зп); 02.12.19 (№ 85к); 02.12.19 (№ 86к); 03.12.19 (№ 87зп); 05.12.19 (№ 88к); 09.12.19 (№ 89зп); 12.12.19 (№ 91к); 17.12.19 (№ 93к); 18.12.19 (№ 94к); 19.12.19
 (№ 95зп); 21.12.19 (№ 97к); 24.12.19 (№ 99к).
2.
Вжиття заходів щодо запобігання виникнення конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності працівників секретаріату Національної ради.
постійно
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, секретар, т. в. о. секретаря, заступник секретаря, начальники відділів секретаріату
Виконано. 
Проведено інструктажі працівникам секретаріату в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів згідно із Законом України ,,Про запобігання корупції”.
Складено звіт за результатами проведення роз’яснень з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства (службова записка від 30.10. 19 № 03-18/84).
3.
Проведення роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції серед посадових осіб секретаріату Національної ради.
постійно
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Виконано. 
Проведено роз’яснювальну роботу з т. в.о. секретаря Національної ради, начальниками відділів секретаріату та головними спеціалістами секретаріату (службова записка від 27.06.19 
№ 03-18/51).
Складено звіт за результатами проведення роз’яснень з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства (службова записка 
від 30.10. 19 № 03-18/84.)
4.
Участь у проведенні службових розслідувань (перевірок) у разі недодержання державними службовцями секретаріату Національної ради законодавства про державну службу, про запобігання корупції.
відповідно до розпоряджень керівництва
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, секретар, т. в. о. секретаря, заступник секретаря, начальники відділів секретаріату
Виконано.
Службові розслідування (перевірки) не проводились.
5.
Проведення якісного добору і розстановки кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору
під час відповідних заходів
Секретар (у разі його відсутності
т. в. о секретаря), Голова та члени конкурсної комісії, уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст на якого покладено обов'язки виконання служби управління персоналом
Виконано. 
Відповідно Закону України ,,Про державну службу” у секретаріаті Національної ради утворено конкурсну комісію у складі 5 осіб. До складу конкурсної комісії увійшли представники Сторін соціального діалогу (сторони роботодавців, сторони профспілок та сторони органів виконавчої влади), чим забезпечено якісний добір кадрів.
Членів конкурсної комісії секретаріату 06.09.2019 ознайомлено з планом засідання та роздано методичні матеріали щодо їх прав та норми оцінювання, умовами проведення конкурсу питання до співбесіди (наказ від 06.09.19 № 62к та протокол № 1 засідання конкурсної комісії секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради від 26.09. 19)
6.
Попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України ,,Про запобігання корупції”, ,,Про державну службу”
під час конкурсного відбору
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, члени конкурсної комісії
Виконано.
Повідомлено кандидатів на посади держаних службовців про спеціальні обмеження, що встановлені нормами Конституції України, Законом України ,,Про державну службу” та ,,Про запобігання корупції”.
Зокрема, при заповненні п.15.4 «Про ознайомлення з вимогами і обмеженнями щодо прийняття та проходження державної служби відповідно до Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та «Про захист персональних даних», Правилами етичної поведінки державних службовців» Особової картки державного службовця, форма якої затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016  №156 (зареєстрованого в Мін’юсті 31.08.16 за 
№ 1200/29330) під час прийому на роботу.
Крім того, кожний новий працівник ознайомлюється із Попередженнями про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції», щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби. Попередження, підписані кожним державним службовцем містяться у їх особових справах.
7.
Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами секретаріату загальних правил поведінки державного службовця та проведення бесіди з кандидатами на посади державних службовців і новопризначеними державними службовцями з питань запобігання корупції і дотримання етики поведінки державного службовця.
під час конкурсу та прийому на роботу
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, члени конкурсної комісії, 
головний спеціаліст на якого покладено обов'язки виконання служби управління персоналом
Виконано.
Здійснено контроль шляхом перевірки посадових осіб секретаріату за дотриманням загальних правил поведінки державних службовців, загальноетичних норм та ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, колегами та підлеглими відповідно до законодавства.
Проведено співбесіди щодо загальних правил поведінки державного службовця з:
працівниками секретаріату Національної ради (службова записка від 22.03.19 № 03-18/17);
кандидатами на посади державних службовців -27.09.19;
новопризначеними – 21.10.19.
Складено звіт за результатами проведення роз’яснень з питань застосування нормативних актів з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших положень антикорупційного законодавства (службова записка 
 від 30.10. 19 № 03-18/84).
8.
Здійснення організаційних заходів на заняття посад державної служби категорії ,,В” з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців у секретаріаті Національної ради відповідно до Закону України ,,Про очищення влади”
під час прийому на роботу
Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, головний спеціаліст на якого покладено обов'язки виконання служби управління персоналом
Виконано.
Проведено перевірку осіб (категорія ,,В” – 1 посада), які претендували на заняття посад державних службовців у секретаріаті Національної ради відповідно до Законів України,,Про запобігання корупції” та ,,Про очищення влади”. (лист від 22.10.19 № 01-09/199).
Крім того, отримано витяги із Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України "Про очищення влади", які містяться у їх особових справах.

9.
Ведення обліку державних службовців, звільнених у зв’язку з притягненням до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, та надання інформації про таких осіб до Національного антикорупційного бюро України.
протягом року
Секретар (у разі його відсутності в. о секретаря), уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції
Не виявлено вчинення корупційних правопорушень.
10.
Наповнення відповідними матеріалами сайт секретаріату Національної ради з метою проведення роботи, направленої на реалізацію державної антикорупційної політики, для забезпечення прозорості роботи секретаріату Національної ради.
протягом року
Відділ інформаційно – аналітичного забезпечення та зв’язків із державними органами, громадськими інституціями і міжнародними організаціями.
Виконано.
розміщено на офіційному веб-сайті секретаріату Національної ради (http://www.ntser.gov.ua/pro_nazradu/page10/1330):
проект Антикорупційної програми секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2019 рік (17.01.2019);
Антикорупційну програму секретаріату Національної тристоронньої соціально-економічної ради на 2019 рік (18.04.2019).

Виконано.
Проведено інструктажі працівникам секретаріату в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, у тому числі запобігання конфлікту інтересів згідно із Законом України ,,Про запобігання корупції”. Порушень антикорупційного законодавства в секретаріаті не виявлено.

