
Звіт про виконання Плану роботи
Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області на 2019 рік

Форма 4

№
з/п

Найменування завдання (заходу) Термін
виконання

Відповідальні 
за виконання

Результат виконання
(стан виконання, коротко  

основні показники)

Причини
невиконання

1 2 3 4 5 6
1. П еревірка своєчасності подання 

декларацій після звільнення суб’єктами 
декларування Головного управління, 
керівниками місцевих держ авних 
лікарень ветеринарної медицини та 
держ авних лабораторій Д ерж прод
спож ивслуж би в С умській області

До 05.04.2019 Сектор з питань 
запобігання корупції

П ротягом  2019 року 6 осіб (5 
колиш ніх керівників установ, 
що входять до сфери 
управління Д ерж продспож ив
служби та 1 співробітник 
Головного управління) 
поруш или вимоги фінансового 
контролю , не подавш и 
декларацію  після звільнення. 
П ро вказані випадки Головне 
управління інф ормувало Н А ЗК 
листом  від 03.04.2019 №  29- 
06/2626

2. П еревірка своєчасності подання 
щ орічних декларацій суб’єктами 
декларування Головного управління, 
керівниками місцевих держ авних 
лікарень ветеринарної медицини та 
держ авних лабораторій Д ерж прод- 
спож ивслуж би в Сумській області

До 12.04.2019 Сектор з питань 
запобігання корупції

П ід час щ орічного 
декларування Головним  
управлінням  здійснені заходи, у 
тому числі й р оз’ясню вальні 
щ одо підготовки та 
своєчасності подання 
електронних декларацій.
За результатам и з 249 суб’єктів 
декларування Головного 
управління щ орічні декларації 
подані усіма 249 особами (у 
тому числі 7, щ о перебували у 
відпустці по догляду за



дитиною ). Д ля порівняння у 
2018 році було виявлено 11 
випадків несвоєчасного 
подання декларації. Усі 
керівники установ, що входять 
до сфери управління 
Д ерж продспож ивслуж би (31 
особа) також  вчасно подали 
відповідні декларації.

П еревірка своєчасності подання 
декларацій перед звільненням  суб’єктами 
декларування Головного управління, 
керівниками місцевих держ авних 
лікарень ветеринарної медицини та 
лабораторій Д ерж продспож ивслуж би, що 
припиняю ть діяльність, пов’язану з 
виконанням  функцій держави

П остійно Сектор з питань 
запобігання корупції

За звітний період виявлено 3 
особи, що поруш или вимоги 
ф інансового контролю , не 
подавш и декларацію  перед 
звільненням. В ідповідну 
інформацію  направлено Н А ЗК 
листами від 30.05.2019 №  29- 
06/4281, від 20.11.2019 №  3598- 
29/19, від16.12.2019 №  4276- 
29/19

П роведення навчальних занять зі 
структурними підрозділами Головного 
управління щ одо електронного 
декларування у 2019 році

Січень- 
березень 2019

Сектор з питань 
запобігання корупції

Н аказом  начальника Головного 
управління від 22.01.2019 №  80- 
О Д передбачено проведення 
занять з підготовки до 
декларування. П ротягом  січня- 
березня сектором  з питань 
запобігання корупції проведено 
6 навчальних занять зі 
структурними підрозділами 
Головного управління. 
О хоплено 91 особу (підписи 
про проходж ення навчання 
відображ ено в навчальній 
картці слухача).
К рім  того, до місцевих 
управлінь та  установ, що 
входять до сфери



Д ерж продспож ивслуж би на 
території Сумської області 
листом  від 14.01.2019 № 29- 
06/274 направлені інформаційні 
матеріали з підготовки до 
декларування. Із вимогами 
зазначеного листа ознайомлені 
під підпис усі співробітники 
відповідних підрозділів 
(відповідна інформація у 
відсканованому вигляді 
надійш ла до Головного 
управління). Л истом  від 
25.03.2019 №  29-06/2352 
Головне управління додатково 
звернулося до відомчих установ 
щ одо подачі електронних 
декларацій.
П итання підготовки до 
декларування розглядалося на 
засіданні колегії Головного 
управління 08.02.2019 з 
виступом завідувача сектору з 
питань запобігання корупції.

О прилю днення на веб-сайті Головного 
управління щ орічних декларацій 
керівництва за  2018 рік

К вітень 2019 В ідділ
організаційно-госпо
дарського
забезпечення

Щ орічні декларації керівництва 
Головного управління за  2018 
рік оприлю дненні на веб-сайті в 
профільній рубриці 
«Керівництво»

Інформ ування Н аціонального агентства з 
питань запобігання корупції про виявлені 
випадки неподання чи несвоєчасного 
подання електронних декларацій

У  разі 
виявлення

Сектор з питань 
запобігання корупції

Л истами від 03.04.2019 №  29- 
06/2626, 30.05.2019 №  29- 
06/4281, від 20.11.2019 №  3598- 
29/19, від16.12.2019 №  4276- 
29/19

ІІ. Запобігання поруш енням  вим ог антикорупційного законодавства
Вжиття, у межах повноважень, заходів 
щ одо виявлення серед осіб,

П остійно Сектор з питань 
запобігання

Н аказом  начальника Головного 
управління від 19.03.2019 №



уповноваж ених на виконання функцій 
держави, конфлікту інтересів та  сприяння 
в його врегулю ванні

корупції, структурні 
підрозділи 
Головного 
управління

449-О Д  затвердж ено П ам ’ятку 
по запобіганню  та 
врегулю ванню  конфлікту 
інтересів в Головному 
управлінні з типовими 
прикладами ситуацій. 
Зазначену П ам ’ятку направлено 
усім  структурним підрозділам  
та установам, що входять до 
сфери управління 
Д ерж продспож ивслуж би, а 
також  розм іщ ено на веб-сайті 
Головного управління в рубриці 
А нтикорупційна діяльність 
(А ктуальна інформація).
Н а базі Сумського центру 
перепідготовки та підвищ ення 
кваліфікації працівників органів 
держ авної влади 89 осіб 
пройш ли підвищ ення 
кваліфікації держ авного 
службовця, програм а навчання 
якого м істила розділ по 
запобіганню  корупції, у тому 
числі щ одо дій в умовах 
конфлікту інтересів. П ід час 
засідання колегії Головного 
управління 24.10.2019 
додатково обговорю валося 
питання недопущ ення вчинення 
дій в ум овах конфлікту 
інтересів, зваж аю чи на 
розш ирення на законодавчому 
рівні кола близьких осіб. П ід 
час візування проектів наказів 
Головного управління щ одо 
здійснення заходів держ авного



нагляду ведеться 
р оз’ясню вальна робота щ одо 
недопущ ення виникнення або 
вчинення дій в умовах 
конфлікту інтересів.
К рім  того, наказом начальника 
Головного управління від 
06.12.2018 №  2165-О Д  
передбачені додаткові заходи 
запобігання корупції, зокрем а 
спостереж ення за заходами 
держ авного нагляду 
співробітниками сектору з 
питань запобігання корупції. У  
рамках наказу були здійснені 
виїзди до О хтирського, 
Роменського, Білопільського, 
Н едригайлівського районів для 
відповідного спостереження. 
К рім  того, директора 
Ром енської м іжрайонної 
держ авної лабораторії 
Д ерж продспож ивслуж би 
притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності у вигляді 
догани та направлено 
повідомлення Н А ЗК  за 
вчинення дій в умовах 
реального конфлікту інтересів.

Н адання, у межах компетенції, методичної 
допомоги щ одо застосування положень 
антикорупційного законодавства 
співробітникам  Головного управління, 
посадовим особам установ, щ о належать 
до сфери управління Головного 
управління, зокрем а щ одо обмеж ень в 
отриманні подарунків, повідомлень про

П остійно Сектор з питань 
запобігання корупції

П ротягом  2019 року м етодична 
допом ога співробітникам  
надавалась систематично із 
заповненням  відповідного 
Ж урналу наданих консультацій. 
Н аказом  начальника Головного 
управління від 25.09.2019 №  
592-О Д затвердж ені П ам ’ятки



суттєві зм іни майнового стану, обмежень, 
після припинення діяльності, п ов’язаної з 
виконанням  функцій держави, щ одо 
суміщ ення та спільної роботи близьких 
осіб тощ о

щ одо існую чих обмеж ень в 
отриманні подарунків та  
суміщ ення (сумісництва з 
інш им и видами діяльності, 
доведені до співробітників 
Головного управління та  інш их 
установ, опубліковані на веб- 
сайті Головного управління в 
рубриці А нтикорупційна 
діяльність. З метою 
ознайомлення співробітників 
Головного управління та  
посадових осіб, що входять до 
сфери управління 
Д ерж продспож ивслуж би в 
Сумській області сектором з 
питань запобігання корупції 
направлено матеріали, зокрем а 
й П ам ’ятку загальних правил 
етичної поведінки держ авних 
службовців, затвердж ену 
Головою  Держ прод- 
спож ивслуж би 27.06.2018. Із 
зазначеним и вимогами 
ознайомлений під підпис 441 
співробітник структурних 
підрозділів Головного 
управління та  установ, що 
входять до сфери управління 
Д ерж продспож ивслуж би в 
Сумській області. Л истом  від 
02.12.2019 №  сз-29/388/19 
м ісцевим підрозділам та 
установам, щ о входять до сфери 
управління
Д ерж продспож ивслуж би 
направлено методичну



інформацію  щ одо визначених 
обмеж ень за  використання чи 
пош ирення службової 
інформації, передбачену 
відповідальність та 
недопущ ення поруш ень анти- 
корупційного законодавства. Із 
зазначеною  інформацією  під 
підпис ознайомлено 372 особи.

П роведення вивчення проектів наказів 
начальника Головного управління щ одо 
недопущ ення корупційних проявів

П остійно Сектор з питань 
запобігання корупції

Захід виконувався протягом 
року. Н орм, що сприяли б 
вчиненню  корупційних чи 
пов’язаних з корупцією  
правопоруш ень виявлено не 
було.

У часть у семінарах, тренінгах з питань 
запобігання та  протидії корупції, у тому 
числі тих, щ о проводяться спеціально 
уповноваж еним и підрозділами у сфері 
протидії корупції

П остійно Сектор з питань 
запобігання корупції

19.04.2019 на базі Сумського 
центру перепідготовки та 
підвищ ення кваліфікації 
працівників органів державної 
влади відбувся тем атичний 
короткостроковий семінар 
«Сучасні інструменти 
запобігання і протидії 
корупції», слухачами якого 
стали 24 співробітника 
Головного управління

П роведення спеціальної перевірки 
стосовно осіб, які претендую ть на 
зайняття посад, які передбачаю ть 
зайняття відповідального або особливо 
відповідального становищ а, та  посад з 
підвищ еним корупційним ризиком  в 
Головному управлінні

П остійно Сектор з питань 
запобігання 
корупції, відділ 
управління 
персоналом

За звітний період переможців 
конкурсів серед зовніш ніх 
претендентів на посади, що 
передбачаю ть зайняття 
відповідального, або особливо 
відповідального становищ а не 
було. У  той  ж е час, зазначені 
посади зайняли 2 претенденти, 
які працю вали в Головному 
управлінні. Спеціальна 
перевірка відносно них не



проводилась на підставі статті 
56 Закону У країни «Про 
запобігання корупції»

Інформ ування безпосереднього керівника 
та, у подальш ому, спеціально 
уповноваж ені органи у сфері протидії 
корупції про факти, що можуть свідчити 
про вчинення корупційних 
правопоруш ень посадовими особами 
Головного управління та  установ, що 
входять до сфери управління Головного 
управління в Сумській області

П остійно Сектор з питань
запобігання
корупції, структурні
підроз-діли
Головного
управління

За звітний період виявлено 3 
випадки, щ о можуть свідчити 
про вчинення поруш ень 
антикорупційного законо
давства, про які повідомлено 
начальника Г  оловного 
управління та  Н А ЗК

П роведення служ бових розслідувань з 
метою виявлення причин та умов, що 
призвели до вчинення корупційного або 
п ов’язаного з корупцією  правопоруш ення

У  разі
необхідності

Сектор з питань 
запобігання корупції

П ротягом  2019 року Головним  
управлінням  за  поданням 
спеціально уповноваж ених 
суб’єктів у сфері протидії 
корупції проведено 2 службові 
розслідування відносно 10 осіб, 
за  розбіж ності в щ орічних 
деклараціях. За результатами 
розслідувань 5 держ авних 
служ бовців притягнуто до 
дисциплінарної
відповідальності у вигляді 
зауваж ення (через 
м алозначність поруш ень, 
допущ ених при заповненні 
декларацій), 1 посадову особу 
(директора Ш оскинської 
м іж районної державної 
лабораторії до дисциплінарної 
відповідальності у вигляді 
догани (невідображ ення о б ’єкта 
нерухомості в щ орічній 
декларації)

Розгляд заяв, скарг, клопотань громадян та П остійно Сектор з питань Н а виконання наказу



ю ридичних осіб, щ одо поруш ень вимог 
Закону У країни «П ро запобігання 
корупції» співробітниками Головного 
управління, а також  анонімних 
повідомлень про поруш ення вимог 
антикорупційного законодавства, якщ о 
наведена у них інформація стосується 
конкретної особи, м істить фактичні дані, 
які можуть бути перевірені

запобігання 
корупції, структурні 
підроз-діли 
Головного 
управління

начальника Головного 
управління Д ерж продспож ив- 
служби в Сумській області від
19.11.2018 №  2060-О Д  “П ро 
затвердж ення порядку 
організації роботи із 
повідомленнями про корупцію , 
внесеними викривачами” 
повідомляю , щ о сектором з 
питань запобігання корупції за 
2019 рік було опрацьовано два 
звернення громадян щ одо 
мож ливих поруш ень 
законодавства у сфері 
запобігання корупції.
П ерш е звернення гр. Н азаренка 
М .М . щ одо можливих 
неправомірних дій з боку 
головного спеціаліста відділу 
ф ітосанітарних заходів на 
кордоні управління 
ф ітосанітарної безпеки 
Головного управління Рудом іна 
О.П., а саме, вимагання 
неправомірної вигоди за  не 
вчинення переш код під час 
проведення контролю  стану 
дерев'яних полетів, на яких 
переміщ увався вантаж. У  ході 
опрацю вання звернення, було 
отримано додаткові пояснення 
заявника, пояснення від 
Рудом іна О.П. Також, отримано 
лист від управління СБ У країни 
в Сумській області від
11.11.2019 №  1/2433 щ одо 
наявної інформації про



вимагання Рудоміним О.П. 
неправомірної вигоди, та 
пояснення двох 
військовослуж бовців Держ авної 
прикордонної служби У країни 
К рам аренка В.М . та Бурноса 
О.В., які несуть службу, на 
пункті пропуску через 
держ авний кордон “Бачівськ” . 
Зібрані матеріали направлені 
до дисциплінарної комісії для 
прийняття ріш ення щ одо 
притягнення до дисциплінарної 
відповідальності Рудом іна О.П. 
Н а адресу заявника направлено 
відповідь у відповідності до 
Закону У країни “П ро звернення 
громадян” .
Також, сектором з питань 
запобігання корупції було 
опрацьовано анонімне 
звернення стосовно неправо
м ірних дій начальника 
С умського м іського управління 
Д ерж продспож ивслуж би в 
Сумській області Х ріна О.І. 
Але, в зазначеном у зверненні 
відсутні будь які фактичні дані 
щ одо конкретної події, що 
унемож ливлю є детальне 
вивчення викладеної у 
зверненні інформації

Здійснення моніторингу відеозаписів 
заходів держ авного нагляду, що 
проводяться структурними підрозділами 
Головного управління, щ одо виявлення 
мож ливих поруш ень антикорупційного

П остійно Сектор з питань 
запобігання корупції

У  2019 році за  результатами 
моніторингу відеозаписів 
складено 2 матеріали щ одо 
поруш ень держ авними 
інспекторами Інструкції по



законодавства відеофіксації. 1 особу 
притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності у вигляді 
догани, відносно інш ого 
інспектора наразі триває 
дисциплінарне провадження.

П роведення вибіркового спостереж ення за 
здійсненням  заходів держ авного нагляду 
структурними підрозділами Головного 
управління

П остійно Сектор з питань 
запобігання корупції

В ідповідно до наказу 
начальника Головного 
управління від 06.12.2018 №  
2165-О Д  передбачені додаткові 
заходи запобігання корупції, в 
рамках яких здійсню ється 
спостереж ення за заходами 
держ авного нагляду 
співробітниками сектору з 
питань запобігання корупції. 
Таким чином  здійснено виїзди 
до О хтирського, Б іло
пільського, Ром енського та 
Н едригайлівського районів, 
регулярно здійсню валося 
спостереж ення по м. Суми.

Розгляд питання запобігання корупції під 
час засідання колегії Головного 
управління

ІІІ квартал Сектор з питань 
запобігання корупції

Н а засіданнях колегії Головного 
управління 08.02.2019, 
23.05.2019, 24.10.2019 
обговорю валися питання за 
напрямком запобігання 
корупції, зокрем а щ одо 
декларування, запобігання 
конфлікту інтересів та  інш им 
обмеж енням антикорупційного 
законодавства, з виступом 
завідувача сектору з питань 
запобігання корупції.

ІІІ. В исвітлення діяльності
О прилю днення на веб-сторінці 
Головного управління в профільній

П остійно Сектор з питань 
запобігання корупції

Головна сторінка веб-сайту 
Головного управління



рубриці інформації про вжиті заходи та 
новини в антикорупційному 
законодавстві.

відображ ає пряме посилання на 
вкладку “А нтикорупційна 
діяльність” , де розм іщ ена вся 
інф орм ація та  матеріали щ одо 
роботи за  напрямком 
запобігання корупції. У  розділі 
“А ктуальна інф орм ація” 
розміщ ені відомості про 
важливі методичні матеріали та 
розпорядчі документи, 
інф орм ація про діяльність за 
напрямком запобігання 
корупції.

Забезпечення функціонування механізмів 
зворотного зв ’язку з громадськістю  щ одо 
повідомлень про факти корупційних або 
п ов’язаних з корупцією  правопоруш ень

П остійно Сектор з питань 
запобігання корупції

З метою інформування 
громадян про механізми зв ’язку 
та  повідомлення про можливі 
корупційні правопоруш ення на 
офіційному веб-сайті Головного 
управління (http://dpss- 
sum y.gov.ua/) створено вкладку 
“А нтикорупційна діяльність” , в 
якій  на постійній основі з січня 
2019 року функціонує віконце 
“П овідом лення про корупцію ” . 
Зазначений алгоритм 
передбачає просту форму 
подання повідомлення про 
корупційне, або п ов’язане з 
корупцією  правопоруш ення, 
якою  зм ож е скористуватися 
відвідувач веб-сайту.
Разом  з тим, у робочі дні діє 
телеф онна лінія для 
повідомлень про корупцію  
(0542 77 90 55).
К рім  того, повідомити про 
поруш ення м ож ливо під час

http://dpss-sumy.gov.ua/
http://dpss-sumy.gov.ua/


особистого прийому у 
начальника Г  оловного 
управління (щ очетверга з 10.00 
до 12.00 год.) чи завідувача 
сектору з питань запобігання 
корупції (щ опонеділка з 15.00 
до 16.00 год., щ оп’ятниці з 
15.00 до 16.00 год.), графіки 
яких оприлю днені на веб-сайті. 
Також  повідомлення можуть 
надсилатися на електронні 
пош тові скриньки: р 08ї@ бр 88- 
sum y.gov.ua або stopkor@ dpss- 
sum y.gov.ua, доступ до яких має 
обмежене коло осіб 
(співробітники сектору з питань 
запобігання корупції та  сектору 
документального забезпечення).

Розм іщ ення статей на веб-сайті 
Головного управління та  у засобах 
масової інформації щ одо запобігання та 
протидії корупції в Головному управлінні

П остійно Сектор з питань 
запобігання корупції

Н а веб-сайті Г  оловного 
управління та  у місцевих 
засобах масової інформації 
періодично (30.09.2019, 
01.08.2019, 31.01.2019, 
22.03.2019) публікується 
інф орм ація актуальна для 
співробітників та  громадськості 
щ одо діяльності у сфері 
запобігання корупції.

IV. Виконання розпорядчих докум ентів
А нтикорупційна програма Держ авної 
служби з питань безпечності харчових 
продуктів та  захисту спож ивачів на 2019 
рік

Щ оквартально Сектор з питань
запобігання
корупції, структурні
підроз-діли
Головного
управління

Інф ормація про виконання 
А нтикорупційної програми у 
2019 році надавалася 
щ оквартально листами від
04.04.2019 №  2687, від
03.07.2019 №  204-29/19, від
07.10.2019 №  2557-29/19, від
08.01.2020 №  83-29/20.

mailto:stopkor@dpss-sumy.gov.ua
mailto:stopkor@dpss-sumy.gov.ua


Л ист-доручення Голови Держ авної 
служби з питань безпечності харчових 
продуктів та  захисту спож ивачів від 
29.08.2017 №  601-08-12/3645

Щ оквартально 
до 20 числа

Сектор з питань 
запобігання корупції

Інф ормація надавалася 
щ оквартально листами від
19.03.2019 №  29-06/2131, від
19.06.2019 №  29-06/4804, від
19.09.2019 №  2082-29/19, від
09.01.2020 №  110-29/20

Л ист-доручення Д ерж авної служби з 
питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів від 22.02.2018 №  601 - 
28-8/2656

У  разі
необхідності

Сектор з питань 
запобігання корупції

Інформацію  надано 
Д ерж продспож ивслуж бі листом  
від 24.09.2019 №  2260-29/19

Н аказ начальника Головного управління 
від 06.12.2018 №  2165-О Д  «Про 
додаткові заходи запобігання корупції»

Щ оквартально 
до 10 числа

Сектор з питань 
запобігання корупції

За звітний період сектором  з 
питань запобігання корупції для 
спостереж ення за заходами 
держ авного нагляду здійснено 
виїзди до Білопільського, 
О хтирського, Роменського, 
Н едригайлівського районів, 
регулярно проводилося 
спостереж ення по м. Суми. За 
результатами перегляду 
відеозаписів заходів 
держ авного нагляду складено 
два матеріали щ одо виявлених 
поруш ень Інструкції по 
здійсненню  відеофіксації.

Н аказ начальника Головного управління 
від 19.11.2018 №  2060-О Д  «Про 
затвердж ення П орядку організації роботи 
із повідомленнями про корупцію , 
внесеними викривачами»

Щ орічно до 15 
грудня

Сектор з питань 
запобігання корупції

У  ході виконання завдання 
опрацьовані 2 звернення (1 
анонімне, не м істило фактичних 
даних, що могли бути 
перевірені).

П останови Кабінету М іністрів України, 
Верховної Ради У країни, Укази 
П резидента У країни, інш і нормативно- 
правові документи

У  разі
надходж ення

Сектор з питань 
запобігання корупції

У  зв ’язку зі внесеннями зм ін до 
Закону У країни «Про 
запобігання корупції» від 
02.10.2019 сектором з питань 
запобігання підготовлені 
інформаційні матеріали та 
направлені структурним



підрозділам  для ознайомлення, 
а також  розглянуті на колегії 
Головного управління 
24.10.2019.

Завідувач сектору з питань
^  • •••запобігання корупції

Г оловного управління Олександр СТРИЖАК


