Виконання заходів
щодо забезпечення реалізації Державної програми щодо запобігання та
протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, в організаціях, які
належать до сфери управління БУВР Тиси за 2013 рік
№
п/п

Зміст заходів

Виконання заходів

1

2

3

1

Забезпечити безумовне дотримання
вимог антикорупційного законодавства,
реалізацію системи заходів, пов’язаних
з усуненням причин та умов, які
сприяють
злочинним
проявам
і
корупції,
передбачених
указами
Президента України та рішеннями
Уряду

Міжрайонні
управління
водного
господарства та БУВР Тиси постійно
напротязі 2013 року вели роботу по
забезпеченню
системи
заходів,
пов’язаних з усуненням причин та умов,
які сприяють злочинним проявам і
корупції,
передбачених
указами
Президента України та рішеннями Уряду

2

Забезпечити впровадження механізмів
зменшення рівня корупції в Україні
відповідно до положень Національної
антикорупційної стратегії на 2011-2015
роки, схваленої Указом Президента
України від 21 жовтня 2011 року
№
1001

На протязі 2013 р в Басейновому управлінні
водних ресурсів річки Тиса розроблені та
виконувалися заходи щодо
забезпечення
реалізації
Державної
програми
щодо
запобігання
та протидії корупції на 20112015 роки, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 28 листопада 2011 року
№ 1240, в організаціях, які належать до
сфери управління БУВР Тиси.

3

Вжити невідкладних заходів щодо
забезпечення
виконання
Плану
організації
виконання
Указу
Президента України від 5 жовтня 2011
року № 964 «Про першочергові заходи з
реалізації Закону України «Про засади
запобігання та протидії корупції»

Міжрайонні управління водного
господарства
,та
Басейновим
управлінням водних ресурсів річки
Тиса постійно напротязі року, вели
контроль
за станом виконання
заходів на 2013 рік щодо виконання
Указу Президента України від 5 жовтня
2011 року № 964 «Про першочергові
заходи з реалізації Закону України «Про
засади
запобігання
та
протидії
корупції»

З метою забезпечення дотримання
бюджетного законодавства та запобігання
нецільовому використанню бюджетних
коштів забезпечити дієвий контроль за
використанням
фінансових
ресурсів
реалізацію бюджетних програм, головним
розпорядником коштів за якими є БУВР
Тиси, включно відповідно до порядків
використання коштів для відповідних
програм

На протязі 201 р в Басейновому
управлінні водних ресурсів річки Тиса
бюджетні кошти використовувалися за їх
цільовим призначенням виключно згідно
з порядками використання коштів для
відповідних програм

5

Забезпечити створення та функціонування
робочих місць системи електронного
документообігу і автоматизованого обміну
даними
між
адміністраторами
та
місцевими дозвільними органами

Забезпечено створення та функціонування
робочого місця системи електронного
документообігу і автоматизованого обміну
даними
між
адміністраторами
та
місцевими дозвільними органами

6

Розмістити на веб-сайті БУВР Тиси та
веб-сайтах водогосподарських організацій
форми бланку для звернення громадян для
одержання суб’єктами господарювання
або уповноваженими ними особами
докуменів дозвільного характеру

В січні 2013 року розміщено на вебсайті БУВР Тиси форми бланку для
звернення громадян для одержання
суб’єктами
господарювання
або
уповноваженими
ними
особами
документів дозвільного характеру .

7

Забезпечити функціонування, ведення та
оновлення веб-сторінок, залучених до
надання адміністративних послуг, а також
таких, що містять інформацію, необхідну
для отримання адміністративних послуг

Забезпечено функціонування, ведення та
оновлення веб-сторінок, залучених до
надання адміністративних послуг, а також
таких, що містять інформацію, необхідну
для отримання адміністративних послуг

8

Забезпечити обов’язковий періодичний
розгляд на засіданнях колегії питань про
дотримання законодавства щодо боротьби
з корупційними проявами та службовими
злочинами

Два рази в 2013році забезпечено розгляд
на засіданнях колегії питань про
дотримання законодавства щодо боротьби
з корупційними проявами та службовими
злочинами

4

9

Забезпечити
детальний
розгляд
пропозицій і звернень, що надходять до
Кабінету Міністрів України через мережу
Інтернет
та
«гарячу
лінію»
від
підприємців і громадян у частині протидії
корупції у водогосподарському комплексі,
та
оперативне
вжиття
заходів,
спрямованих на вирішення порушених
питань
З метою запобігання створенню причин
та умов, що сприяють корупції та іншим
правопорушенням,
пов’язаним
із
корупцією, в роботі апарату бувр Тиси,
забезпечення відкритості і прозорості у
фінансовій діяльності, у запровадженій на
веб-сайті рубриці «Запобігання проявам
корупції» систематично висвітлювати
діяльність БУВР Тиси, пов’язану з
використанням
бюджетних
коштів,
ефективністю їх вкладання у відновлення
та
розбудову
водогосподарського
комплексу, роботу щодо запобігання
службовим злочинам

12

з метою запобігання
створенню причин та умов, що сприяють
корупції та іншим правопорушенням,
пов’язаним із корупцією, в роботі апарату
БУВР
Тиси, забезпечено відкриту і
прозору
у
фінансовій
діяльності,
запроваджено систематично висвітлювати
діяльність БУВР Тиси, пов’язану з
використанням
бюджетних
коштів,
ефективністю їх вкладання у відновлення
та
розбудову
водогосподарського
комплексу.
Протягом

10

11

Протягом року не надходило пропозицій
і звернень
через мережу Інтернет та
«гарячу лінію» від підприємців і
громадян у частині протидії корупції у
водогосподарському
комплексі,
та
оперативне вжиття заходів, спрямованих
на вирішення порушених питань

року

Передбачено відокремлене приміщення
Передбачити відокремленість приміщень для прийому громадян від приміщень,
для прийому громадян від приміщень, призначених для роботи з документами
призначених для роботи з документами
З метою забезпечення ефективного
використання
бюджетних
коштів,
забезпечити безумовне застосування санкцій
до порушників договорів, пов’язаних з
виконанням робіт, придбанням матеріальнотехнічних ресурсів та наданням послуг

З
метою
забезпечення
ефективного
використання
бюджетних
коштів,
передбачено у всіх договорах безумовне
застосування
санкцій
до
порушників
договорів, пов’язаних з виконанням робіт,
придбанням матеріально-технічних ресурсів
та наданням послуг

13

Забезпечити реалізацію комплексу
заходів, спрямованих на недопущення
виникнення дебіторської та кредиторської
заборгованостей та дієвий контроль за
дотриманням розрахункової дисципліни. З
метою
запобігання
відволіканню
бюджетних
коштів,
неухильно
дотримуватись
вимог
Порядку
застосування попередньої
оплати при
закупівлі
товарів і послуг за бюджетні
кошти міжрайонними управліннями.

Забезпечити ефективне та раціональне
використання державного майна та
безумовне дотримання вимог чинного
законодавства щодо оренди державного
майна. Передачу майна в оренду
здійснювати виключно на конкурсній
основі.
Керівникам бюджетних установ та
організацій,
а
також
державних
підприємств, що належать до сфери
управління
Агентства,
забезпечити
безумовне виконання вимог чинного
законодавства щодо спрямування частини
15 Здійснювати
контроль
за
станом
використання майна працівниками БУВР
Тиси та МУВГ з метою недопущення
фактів отримання прихованих прибутків
14

У 2013р дебіторська заборгованість
зменшилася в порівнянні з 2012роком,
кредиторська заборгованість збільшилася у
зв’язку з відсутністю фінансових підкріплень
у жовтні-грудні, Державною казначейською
службою здійснювались проплати по мірі
можливостей державного Бюджету.

Протягом року забезпечено ефективне та
раціональне
використання нерухомого
державного майна,надання його в оренду
здійснювалось виключно на конкурсній
основі через Регіональне відділення фонду
державного
майна
України
в
Закарпатській області.

Забезпечено безумовне виконання вимог
чинного законодавства щодо спрямування
частини коштів від здачі в оренду
державного
майна
до
державного
бюджету
Постійно проводились інвентаризації та
здійснювався
контроль
за
станом
використання майна працівниками БУВР
Тиси та МУВГ з метою недопущення
фактів отримання прихованих прибутків

16

Забезпечити дієвий контроль за
безумовним дотриманням вимог чинного
законодавства щодо складання договорів
на виконання робіт, надання послуг,
придбання
товарно-матеріальних
цінностей та дієвий контроль за їх
виконанням з урахуванням вимог щодо
проведення закупівель. При здійсненні
державних закупівель на виконання робіт
з будівництва об’єктів та споруд надавати
перевагу закупівлям, які здійснюються за
процедурою відкритих торгів

17 З

метою забезпечення ефективного
використання
бюджетних
коштів
забезпечити
безумовне
застосування
санкцій до порушників договорів на
виконання робіт, придбання матеріальнотехнічних ресурсів та надання послуг

Забезпечено дієвий контроль за
безумовним
дотриманням
вимог
чинного законодавства щодо складання
договорів на виконання робіт, надання
послуг,
придбання
товарноматеріальних цінностей та дієвий
контроль
за
їх
виконанням
з
урахуванням вимог щодо проведення
закупівель на тендерній основі.
Прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів, здійснювалось з
дотриманням
вимог
Порядку,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011 року
№ 461
З метою забезпечення ефективного
використання бюджетних коштів БУВР
Тиси та підвідомчі управління зверталися
до Господарських судів
пов’язаних з
невиконанням укладених Договорів на
роботи та придбання матеріально ресурсів
та наданням послуг.

18 Забезпечити безумовне виконання планів План проведення внутрішнього аудиту на

проведення внутрішнього аудиту на 2013 2013 рік виконано. За 2013рік
проведений аудит МУВГ та складено 3
рік
аудиторські звіти.

19

Забезпечити реалізацію комплексу
заходів, спрямованих на недопущення
виникнення дебіторської та кредиторської
заборгованості та дієвий контроль за
дотриманням розрахункової дисципліни. З
метою
запобігання
відволіканню
бюджетних
коштів
неухильно
дотримуватись вимог постанови Кабінету
Міністрів України від 9 жовтня 2006 року
№ 1404 «Питання попередньої оплати
товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти»

комплекс
заходів,
Реалізовується
спрямованих на недопущення виникнення
дебіторської
та
кредиторської
заборгованості та дієвий контроль за
дотриманням розрахункової дисципліни. З
метою
запобігання
відволіканню
бюджетних коштів дотримувались вимог
постанови Кабінету Міністрів України від
9 жовтня 2006 року № 1404 «Питання
попередньої оплати товарів, робіт і
послуг, що закуповуються за бюджетні
кошти»

20

З метою недопущення виникнення
боргів із заробітної плати та інших
соціальних
виплат
забезпечити
щотижневий дієвий контроль за станом
розрахунків з працівниками підприємств,
установ та організацій, які належать до
сфери управління БУВР Тиси.
Інформувати про стан розрахунків із
заробітної плати: з працівниками Держводагентство України

Протягом року з метою недопущення
виникнення боргів із заробітної плати та
інших соціальних виплат, вівся контроль
за станом розрахунків з працівниками
підприємств, установ та організацій, які
належать до сфери БУВР Тиси В 2013
році заборгованості по заробітній платі не
виникало.

21

Проаналізувати
стан
виконання
працівниками БУВР Тиси та МУВГ вимог
статті 12 Закону України «Про засади
запобігання та протидії корупції» та
постанови Кабінету Міністрів України від
11.01.2012 № 16 „Про затвердження
порядку
зберігання
документів
і
використання відомостей, зазначених у
декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру, та
відомостей щодо відкриття валютного
рахунка в установі банку-нерезидента” в
частині подання відомостей про доходи та
зобов’язання фінансового характеру щодо
себе і членів своєї сім’ї, за 2011 рік та
подати відповідну інформацію начальнику
БУВР Тиси

У квітні 2013 року проаналізувався стан
виконання працівниками БУВР Тиси та
МУВГ вимог статті 12 Закону України «Про
засади запобігання та протидії корупції» та
постанови Кабінету Міністрів України від
11.01.2012 № 16 „Про затвердження порядку
зберігання документів
і використання
відомостей, зазначених у декларації про
майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру, та відомостей щодо
відкриття валютного рахунка в установі
банку-нерезидента” в частині подання
відомостей про доходи та зобов’язання
фінансового характеру щодо себе і членів
своєї сім’ї, за 2012 рік .

22

У процесі проведення за участю
громадських (неурядових) організацій
науково-методичних
та
науковопрактичних
конференцій,
семінарів,
засідань за круглим столом, пресконференцій, зустрічей з представниками
органів виконавчої влади та засобів
масової інформації порушувати питання,
які б сприяли формуванню негативного
ставлення громадян, у тому числі молоді,
до корупції

Постійно
у процесі проведення за
участю
громадських
(неурядових)
організацій
науково-методичних
та
науково-практичних
конференцій,
семінарів, засідань за круглим столом,
прес-конференцій,
зустрічей
з
представниками органів виконавчої влади
та
засобів
масової
інформації
порушувались питання, які б сприяли
формуванню
негативного
ставлення
громадян, у тому числі молоді, до корупції

23

Продовжити
практику
тісної
співпраці з правоохоронними органами з
питань запобігання корупційним проявам,
службовим злочинам та крадіжкам
державного майна.
Своєчасно
правоохоронні органи
правопорушення

24

Постійно
практикувалася тісна
співпраця з правоохоронними органами
з питань запобігання корупційним
проявам, службовим злочинам та
крадіжкам державного майна.

інформувати
про виявлені

Щомісяця інформувати керівництво Щомісячно до 10 числа інформувалось
апарату про стан справ щодо запобігання керівництво апарату про стан справ щодо
запобігання злочинним проявам та корупції
злочинним проявам та корупції

Начальник
БУВР Тиси

В.П.Чіпак

