п

01015, Україна, Київ,
вуя. Московська, 41/8, кв. 102;
зМІаЬ.пеІ@дтаіІ.сот

АНТИКОРУПЦІЙНИЙ

— Ш Т А Б —
№1107 від 27.02.2018 року

Чернігівській районній раді

Голови громадської організації
«Антикорупційний штаб»
Янченко Галини Ігорівни
01015, м. Київ, вул. Московська, 41/8, кв. 102
тел. (073)-500-50-22

Висловлюємо вам свою повагу та звертаємось з наступним.
Громадська організація «Антикорупційний штаб» в жовтні 2017 року
створила та запустила електронний сервіс - чат-бот «Держслужбовець Тарас»,
який допомагає суб'єктам декларування у заповненні декларацій осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Зокрема, чат-бот надає користувачам покрокову інструкцію із заповнення
електронної декларації, допомагає визначити, які відомості підлягають
декларуванню щодо різних активів та доходів; містить актуальні відомості щодо
порогів, встановлених для декларування окремих активів; містить додаткові
посилання на відкриті державні реєстри, бази даних, сервіси, що можуть бути
корисними суб'єктам декларування під час заповнення декларації.
Чат-бот «Держслужбовець Тарас» є некомерційним та безкоштовним
електронним
довідковим
сервісом,
який
створений
за
підтримки
Антикорупційної ініціативи ЄС та ГО «Центр демократії та верховенства права».
Знайти його можна, ввівши в поле для пошуку в ГасеЬоок Меззеп§ег або
Те1е§гаш запит «Держслужбовець Тарас», а також за прямими посиланнями:
ГасеЬоок Меззеп§ег ЬЦр://т.теЛ±1:ага5Ьо1:, Те1е§гат Ьйрзі/Л.те/сІ їагазЬоІ. Для
того, щоб розпочати спілкування із чат-ботом, потрібно натиснути кнопку
«Почати» і надалі користуватись запропонованими кнопками внизу при виборі
варіантів відповіді.
Наповнення
інформацією
чат-боту
«Держслужбовець
Тарас»
здійснювалось виключно на основі положень Закону України «Про запобігання
корупції», Роз'яснення щодо застосування окремих положень Закону України
«Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, що
затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції
від 11 серпня 2016 р. № 3 (зі змінами) та інших роз'яснень та рекомендацій,
прийнятих Національним агентством з питань запобігання корупції.
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Електронний сервіс чат-бот «Держслужбовець Тарас» є зручним
інструментом для уникнення помилок під час подання електронної декларації
суб'єктами декларування, що має на меті досягнення суспільно корисної мети.
Адже в разі неподання, несвоєчасного подання або надання недостовірних
відомостей в декларації особою, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування, до суб'єкта декларування може бути застосовано
дисциплінарну, адміністративну чи кримінальну відповідальність.
Варто зауважити, що чат-бот «Держслужбовець Тарас» є допоміжним
інструментом для суб'єктів декларування, усі відповіді та пояснення несуть
рекомендаційний характер, а відповідальність за достовірність інформації, яку
внесено до декларації, несе виключно суб'єкт декларування. Якщо зміст відповіді
чат-бота є незрозумілим користувачу чи в нього залишаються додаткові
запитання, радимо звертатись до Національного агентства з питань запобігання
корупції за додатковими роз'ясненнями та консультаціями.
З огляду на викладене просимо доручити уповноваженим підрозділам
(уповноваженим особам) з питань запобігання та виявлення корупції та
управлінню по роботі з персоналом під час методичного забезпечення щодо
заповнення декларацій рекомендувати використовувати суб'єктам декларування
чат-бот «Держслужбовець Тарас». Разом з тим, просимо доручити поширити
інформацію про чат-бота «Держслужбовець Тарас» серед департаментів,
управлінь та інших структурних підрозділів.
З питаннями та пропозиціями щодо чат-бота «Держслужбовець Тарас»
просимо звертатись до ГО «Антикорупційний штаб»: зЬіаЬ.пе1;@§таі1.сот,
тел.(073) 500-50-22.
Просимо поділитись із колегами інформаційними матеріалами, доданими
до листа.

З повагою
Голова громадської організації
«Антикорупційний штаб»

