Проєкт
 
Про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення «Про затвердження Положення про Відділ з питань запобігання корупції Одеської міської ради у новій редакції»



Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування                        в Україні», статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 17 березня                 2020 року № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції», з метою підвищення ефективності реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради, Виконавчий комітет Одеської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Внести на розгляд Одеській міській раді проєкт рішення                             «Про затвердження Положення про Відділ з питань запобігання корупції Одеської міської ради у новій редакції» (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову Труханова Г.Л. 


Міський голова									Г. Труханов
 
В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами						О. Бриндак 
 
Вик.: Сичук 748-15-53
          (Єрмолаєв)
 Додаток
до рішення Виконавчого комітету
Одеської міської ради
від
№



Про затвердження Положення про Відділ з питань запобігання корупції Одеської міської ради у новій редакції 



Відповідно до статей 25, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Національного агентства з питань запобігання корупції               від 17 березня 2020 року № 102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання               та виявлення корупції», з метою підвищення ефективності реалізації повноважень виконавчих органів Одеської міської ради, Одеська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Відділ з питань запобігання корупції Одеської міської ради у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського голову.



Міський голова                                                                  		Г. Труханов 



Проєкт рішення внесено Виконавчим комітетом Одеської міської ради



В.о. заступника міського голови – 
керуючого справами 								О. Бриндак 
 







Додаток 
до рішення Одеської міської ради
від
№












ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
ОДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(нова редакція)

























Одеса – 2021
	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Відділ з питань запобігання корупції Одеської міської ради                     (далі – Відділ) створений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).
1.2. Відділ є підзвітним та підконтрольним Одеській міській раді 
та підпорядковується Виконавчому комітету Одеської міської ради, міському голові.
1.3. Втручання у діяльність Відділу під час здійснення ним своїх повноважень, а також покладення на Відділ обов’язків, що не належать або виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на нього завдань, забороняються. На Відділ може покладатися виконання інших функціональних обов’язків, які не перешкоджають діяльності із запобігання та виявлення корупції.
1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, а також цим Положенням.
1.5. Працівникам Відділу забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням службових обов’язків, крім випадків, встановлених діючим законодавством.
1.6. Фінансування видатків Відділу здійснюється за рахунок коштів бюджету Одеської міської територіальної громади. 
1.7. Відділ не є юридичною особою, має бланки зі своїм найменуванням та штампи. 
1.8. Місцезнаходження Відділу: 65026, Україна, Одеська обл.,                      м. Одеса, пл. Думська, 1. Електронна пошта: vidantiсоrrup@omr.gov.ua

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ

2.1. Основними завданнями Відділу є:
2.1.1. Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією у виконавчих органах Одеської міської ради.
2.1.2. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у виконавчих органах, комунальних підприємствах та установах Одеської міської ради.
2.1.3. Забезпечення захисту підпорядкованих працівників виконавчих органів Одеської міської ради, які повідомили про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», від застосування негативних заходів впливу з боку безпосереднього керівника відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
2.1.4. Інформування міського голови, Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство), інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
2.2.1. Здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог антикорупційного законодавства.
2.2.2. Організовує роботу з оцінки корупційних ризиків у діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, підготовку заходів щодо їх усунення; вносить міському голові пропозиції щодо таких заходів.
2.2.3. Надає структурним підрозділам виконавчих органів Одеської міської ради та їх працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання чинного антикорупційного законодавства України.
2.2.4. Вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню; інформує міського голову та Національне агентство про наявність таких фактів.
2.2.5. Проводить перевірку факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) у Виконавчому комітеті Одеської міської ради, на комунальних підприємствах та в установах Одеської міської ради, координацію діяльності яких здійснює Виконавчий комітет Одеської міської ради, депутатами Одеської міської ради декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомляє Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону порядку.
2.2.6. Надає працівникам виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради методичну або консультативну допомогу у заповненні декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
2.2.7. Організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону; отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.
2.2.8. Співпрацює з викривачами, забезпечує дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених Законом.
2.2.9. Надає працівникам виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради методичну допомогу та консультації щодо здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону та захисту викривачів, проводить внутрішні навчання з цих питань.
2.2.10. Здійснює перевірку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону, отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень, у терміни, передбачені Законом. 
2.2.11. Інформує міського голову, Національне агентство, інші спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та інших порушень вимог Закону працівниками виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради.
2.2.12. У разі отримання офіційної інформації стосовно вчинення працівниками виконавчих органів Одеської міської ради корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснює моніторинг офіційного вебпорталу «Судова влада України», Єдиного державного реєстру судових рішень з метою отримання інформації щодо результатів розгляду відповідної справи судом.
2.2.13. Повідомляє у письмовій формі міському голові про вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, та інших порушень вимог Закону працівниками виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради з метою забезпечення дотримання вимог частин 2, 4 та 5 статті 651 Закону.
2.2.14. Інформує Національне агентство у разі не направлення структурним підрозділом з кадрової роботи завіреної в установленому порядку паперової копії розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення (скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного стягнення) на особу за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень для внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
2.2.15. Організовує роботу та бере участь у службовому розслідуванні, яке проводиться з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства.
2.2.16. Веде облік працівниками виконавчих органів, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.
2.2.17. Візує проєкти розпоряджень з питань накладання дисциплінарних стягнень на керівників, працівників комунальних підприємств та установ Одеської міської ради за вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією.
2.2.18. Щороку до 15 лютого року, наступного за звітним, здійснює заходи з організації подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики відповідно до статті 20 Закону.
2.2.19. Взаємодіє з структурними підрозділами Національного агентства, іншими спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.
2.2.20. Бере участь у розробці проєктів рішень Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови  з питань, що відносяться до повноважень Відділу, комплексних заходів і планів скоординованих дій щодо виявлення, запобігання та протидії корупції у виконавчих органах, комунальних підприємствах та установах Одеської міської ради.
2.2.21. Подає на розгляд міському голові пропозиції з питань запобігання та протидії корупції у виконавчих органах, комунальних підприємствах та установах Одеської міської ради.
2.2.22. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, рішеннями Одеської міської ради, Виконавчого комітету Одеської міської ради та розпорядженнями міського голови.

3. КЕРІВНИЦТВО І СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

3.1. Відділ очолює начальник, який призначається та звільняється з посади міським головою в установленому порядку.
3.2. Кваліфікаційні вимоги до начальника Відділу: повна вища юридична освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста; володіння державною мовою; стаж роботи за фахом на державній службі та/або службі в органах місцевого самоврядування на керівних посадах                    не менше трьох років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше п'яти років.
3.3. Начальник Відділу:
3.3.1. Керує діяльністю Відділу, забезпечує виконання завдань та функцій, покладених на Відділ, дотримання працівниками Відділу трудової та виконавчої дисципліни, у тому числі законності. 
3.3.2. Визначає основні напрями діяльності Відділу відповідно до завдань та функцій, визначених цим Положенням.
3.3.3. Вносить на розгляд міському голові пропозиції про призначення на посаду і звільнення працівників Відділу, їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.
3.3.4. Розробляє і вносить на розгляд міському голові пропозиції щодо структури і штатної чисельності Відділу.
3.3.5. Організовує виконання працівниками Відділу організаційно-розпорядчих документів Національного агентства, органів місцевого самоврядування та міського голови.
3.3.6. У межах своїх повноважень представляє Відділ у відносинах з державними і громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і громадянами, у тому числі з правоохоронними органами та органами судової влади.
3.3.7. Затверджує посадові інструкції працівників Відділу.
3.3.8. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників Відділу. 
3.3.9. Інформує міського голову або посадову особу, яка його заміщує, про випадки перешкоджання виконанню працівниками Відділу їхніх посадових обов’язків, неподання або несвоєчасне подання окремими працівниками виконавчих органів Одеської міської ради інформації та матеріалів за запитами Відділу.
3.3.10. У межах компетенції бере участь у засіданнях розширених колегій, нарадах, а також у роботі конференцій, семінарів та інших заходах, які проводяться у правоохоронних органах. 
3.4. До складу Відділу входять:
- начальник Відділу;
- заступник начальника Відділу;
- головні спеціалісти Відділу.
3.5. У період тимчасової відсутності (хвороба, відрядження, відпустка) начальника Відділу його обов’язки виконує працівник Відділу, визначений розпорядженням Одеської міської ради.


4. ПРАВА ВІДДІЛУ

4.1. Працівники Відділу мають право:
4.1.1. Отримувати в установленому чинним законодавством України порядку від виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств та установ Одеської міської ради інформацію, матеріали, документи, усні та письмові пояснення, довідки та інші відомості, у тому числі інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), необхідні для виконання покладених на Відділ завдань. 
4.1.2.  Звертатися до Національного агентства щодо порушених прав викривача, його близьких осіб.
4.1.3. Виконувати інші, визначені Законом повноваження, спрямовані на всебічний розгляд повідомлень викривачів та захист їхніх прав і свобод.
4.1.4. Мати доступ до документів та інформації, розпорядником яких є Одеської міська рада та Виконавчий комітет Одеської міської ради з урахуванням обмежень, встановлених Законом.
4.1.5. Вносити на розгляд міському голові пропозиції щодо проведення перевірок та службових розслідувань у виконавчих органах Одеської міської ради у встановленому Законом порядку.
4.1.6. Брати участь та проводити внутрішні навчання, а також ініціювати проведення нарад з питань запобігання і виявлення корупції.
4.1.7. Брати участь у нарадах, які проводяться у виконавчих органах Одеської міської ради, при розгляді питань, що входять до компетенції Відділу.
4.1.8. Вносити на розгляд міському голові подання про притягнення винних працівників до дисциплінарної відповідальності за порушення вимог Закону.
4.1.9. Ініціювати перед міським головою питання щодо проведення перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції у виконавчих органах, комунальних підприємствах та установах Одеської міської ради.
4.1.10. Одержувати інформацію щодо результатів перевірки фактів своєчасності подання працівниками виконавчих органів Одеської міської ради декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за формою, що визначається Національним агентством.
4.1.11. Одержувати інформацію щодо працівників виконавчих органів Одеської міської ради, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.
4.2. Працівники Відділу у межах своїх повноважень взаємодіють з виконавчими органами Одеської міської ради, органами судової влади, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності та об’єднаннями громадян.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Реорганізація та ліквідація Відділу проводиться у порядку, встановленому чинним законодавством України.
5.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться на підставі відповідного рішення Одеської міської ради. 



Секретар ради 							                           І. Коваль


