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ПЛАН 
 

заходів щодо запобігання та протидії корупції в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Сумській 
області на 2018 рік 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Назва заходів  Термін виконання Відповідальний підрозділ 

1 2 3 4 
1 Проведення для осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави, навчання щодо вивчення та роз’яснення 
антикорупційного законодавства, а також щодо недопущення та 
порядку врегулювання конфліктів інтересів 
 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 
корупції 

2 Здійснення перевірки фактів своєчасності подання декларацій 
(дотримання вимог фінансового контролю) співробітниками ГУ 
Держпродспоживслужби в Сумській області 

До 15.04.2018 Сектор з питань запобігання 
корупції 



2 

3 Вжиття, у межах повноважень, заходів щодо виявлення серед 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави, конфлікту 
інтересів та сприяти його врегулюванню 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 
корупції, структурні підроз-
діли ГУ Держпродспожив-
служби в Сумській області 

4 Рекомендувати начальнику Головного управління 

оприлюднювати подані керівництвом Головного управління 

декларації за 2017 рік на офіційній веб-сторінці 

До 30.04.2018 Сектор з питань запобігання 
корупції 

5 Надання методичної допомоги щодо застосування анти-

корупційного законодавства, у межах компетенції та наданих 

повноважень  

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 
корупції 

6 Оприлюднення на веб-сторінці Головного управління в 

профільній рубриці інформації про вжиті заходи та новини в 

антикорупційному законодавстві. 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 
корупції 

7 Забезпечення функціонування механізмів зворотного зв’язку з 

громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних 

правопорушень 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 
корупції 

8 Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують 

на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища, та посад з підвищеним 

корупційним ризиком 

 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 
корупції, відділ управління 
персоналом 

9 Проведення вивчення проектів наказів начальника Головного 

управління щодо недопущення корупційних проявів 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 

корупції 



3 

10 Участь у семінарах, тренінгах з питань запобігання та протидії 
корупції, у тому числі тих, що проводяться спеціально 
уповноваженими підрозділами у сфері протидії корупції 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 

корупції  

11 Повідомлення безпосереднього керівника та, у подальшому, 

спеціально уповноважені органи у сфері протидії корупції про 

факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади 

 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 

корупції  

12 Проведення службових розслідувань з метою виявлення причин та 

умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 

корупції, структурні підроз-

діли ГУ Держпродспожив-

служби в Сумській області 

13 Розгляд звернень громадян, а також анонімних повідомлень про 

порушення вимог антикорупційного законодавства, якщо наведена 

у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні 

дані, які можуть бути перевірені 

 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 

корупції  

14 Виконання засад державної антикорупційної політики 

(Антикорупційної стратегії) відповідно до постанови КМУ від 

29 квітня 2015 р. № 265 (до затвердження нової редакції). 

Протягом 2018 року Сектор з питань запобігання 

корупції, структурні підроз-

діли ГУ Держпродспожив-

служби в Сумській області 
 
 

 
 
Завідувач сектору з питань 
запобігання корупції Головного 
управління Держпродспоживслужби  
в Сумській області             О.Ю. Стрижак 




