
Інформація щодо виконання плану роботи Сектору з питань запобігання і виявлення корупції 
Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) за 2020 рік

№ п/п Зміст Строк виконання Відповідальні особи Примітка
1 2 3 4

І. Питання організаційної роботи
1.1 Проведення організаційних заходів по підготовці до чергового 

етапу декларування у Південно-Західному міжрегіональному 
управлінні Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ)

протягом року
Сектор з питань 

запобігання і виявлення 
корупції

Виконано.

196 - листи 
нагадування про 
обов’язок 
подано е- 
декларації 
особам,які 
припинили 
діяльність у 2019 
році та особам 
які знаходяться у 
соціальних 
відпустках

підготовлено 
доручення від 
10.01.2020 № 11- 
38/127; від 
10.01.2020 № 11- 
24/126 щодо 
необхідності 
своєчасного 
подання 
декларацій; 
Підготовлено 3



буклета та 
10
інформаційних 
листів з питань 
декларування

4 семінари з
питань
декларування

У справах №№ 
14-01, 14-06, 14- 
06/1, 14-06/2, 14- 
06/3, 14-07,14- 
07/1, 14-07/2, 14- 
07/3, 14-10

1.2 Забезпечення умов для повідомлень про випадки корупції через 
спеціальну телефонну лінію та засоби електронного зв’язку, 
поштову адресу

протягом року
Сектор з питань 

запобігання і виявлення 
корупції

Створено 
внутрішні та 
регулярні канали 
повідомлення
про можливі 
факти
корупцій них або 
пов'язаних з 
корупцією 
правопорушень, 
інших порушень 
Закону України 
«Про
запобігання 
корупції» 
Розміщено 
відповідну 
інформацію на 
офіційному веб-



сайті Південно-
Західного
міжрегіональног
0 управління 
Міністерства 
юстиції (м.
Івано-
Франківськ)
(https://pzmru.just.
gov.ua/)
у підрозділі
«Зворотній
зв'язок» розділ
«Антикорупційн
1 ініціативи».

1.3 Розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності 
працівників Південно-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) до вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

у терміни, 
встановлені 

законодавством

Сектор з питань 
запобігання і виявлення 

корупції

За окремими 
дорученнями 
Відділу з питань 
запобігання та 
виявлення 
корупції 
Міністерства 
юстиції України 
проводилась 4 
перевірки 
інформації, 
стосовно 
обставин, що 
викладені у 
скаргах та 
повідомлено 
МЮУ (листи від
22.04.2020 
№1715/14-627,
03.07.2020

https://pzmru.just


№2761/14-1078,
22.07.2020 №С- 
356/12-32/27,
29.10.2020 №К- 
609/12-32/302- 
лист УЗПВР у 
Івано-
Франківський
області)

У справі № 14- 
08

1.4 Інформування уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 
у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

у разі виявлення 
фактів

Сектор з питань 
запобігання і виявлення 

корупції

Направлено за 
належністю до 
Управління 
Стратегічних 
розслідувань в 
Закарпатьскій 
області 
звернення, від 
18.09.2020, яке 
зареєстроване 
21.09.2020 
№ С -519/12-32

За результатами
перевірки фактів
своєчасності
подання
декларацій
працівниками
Південно-
Західного
міжрегіональног



о управління 
Міністерства 
юстиції (м. Івано 
- Франківськ) 
встановлено 32 
фактів
неподання та 
несвоєчасного 
подання 
щорічних 
декларацій та 
декларацій після 
звільнення за 
2019 рік, у 
зв’язку 3 чим 
про вказані 
факти
повідомлено
НАЗК

У справах №№ 
14.07, 14-07/1, 
14-07/2, 14-07/3, 
14-12, 14-12/1, 
14-12/2, 14-12/3

1.5 Проведення (участь у проведенні) в установленому порядку 
службових розслідувань (перевірок) в Південно-Західному 
міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Івано- 
Франківськ) з метою виявлення причин та умов, що призвели до 
вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 
правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного 
законодавства

у разі виявлення 
порушень

Сектор з питань 
запобігання і виявлення 

корупції

Протягом 2020 
року службові 
розслідування в 
порядку 
передбаченому 
постановою КМУ 
13.06.2000 №950 
не проводились у 
зв’язку 3 
відсутністю 
подань спеціально



уповноважених 
суб’єктів у сфері 
протидії корупції

1.6 Контроль за дотриманням працівниками Південно-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано- 
Франківськ) обмежень та заборон передбачених Законом України 
«Про запобігання корупції»

протягом року
Сектор з питань 

запобігання і виявлення 
корупції

Контроль 
організовано та 
забезпечено

Проведено 24
внутрішніх
навчань

У справі 14-10
1.7 Реалізація заходів щодо унеможливлення протиправного 

адміністративного впливу на працівників (викривачів) органів і 
установ системи юстиції, у зв'язку з наданням ними інформації 
про причетність працівників органів і установ юстиції до скоєння 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

у разі 
отримання 
інформації

Сектор з питань 
запобігання і виявлення 

корупції

Протягом 2020 
року заходи не 
вживались у 
зв’язку 3 
відсутністю 
підстав

II. Питання інформаційно-методичної роботи
1.1 Підготовка та направлення до Управління з питань запобігання та 

виявлення корупції Міністерства юстиції України інформації 
щодо діяльності сектору з питань запобігання та виявлення 
корупції Південно-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) протягом 2020 року щоквартально 

до 20 числа місяця, 
наступного за 

звітним періодом

Сектор з питань запобігання і 
виявлення корупції

20.03.2020 
№14-4/1304
16.06.2020 
№926/14-984
16.09.2020 
№14-4/290
16.12.2020 
№14-/4013-20

У справі 14- 
08

Завідувач сектору з питань запобігання і 
виявлення корупції Південно-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Івано-Франківськ) Мар’яна МИГЛЕИ


