
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ
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м. Суми xn !&рР
про затвердженця плану заходiв iз запобiгання корупцii в Щепартаментiагропромислового розвитку СумськоТ обласноТ держiвноi адмiнiсiрацii на
2017 piK

вiдповiдно до Закону Украiни <про запобiгання корупцii> та навиконаннЯ Антикорупцiйноi програми Сумськоi обласЙ державноiадмiнiстРацiТ на 2077 piK, затверцженоТ розпорядженнями голови Сумсъкоi
обласноi державноi адмiнiстрацii вiд 28.02.zotT J\b 113-оД <Про затвердженнrI
антикорупцiйноi програми Сумськоi обласноi державнот адмiнiстрацii на
2017 piK> та вiд 09.0З .2017 J\b 126-ОД <Про внесення змiн до антикорупцiйноi
програми Сумськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii на 2017 рiю>, . ,.rо.
створенНя дiевоi системи запобiгання та ,rpor"lii корупцii в Щепартаментiагропромислового розвитку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

НАКАЗУIо:

1,ЗатвеРдитИ плаН заходiВ iЗ запобiгання корупцii в Щепартаментiагропромислового розвитку Сумськоi обласноi державнот адмiнiстрацii на
20|7 piK (додаетъся).

2.ВизнатИ таким, щО втратиВ чиннiстЬ нак€LЗ ,.Щепартаментуагропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державноТ адмiнiстрацii
ВiД 03,02,20Iб J\b 9-ОД ППРО ЗаТВеРДження плану .u"одi" щодо запобiгання та
протидiI корупцiI В Щепартаментi агропроМислового розвитку Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii на 2О 7 б pi*ri.

3. Контроль за виконанням наказу з.лишаю за собою.

Виконуючий обовrязки
директора Щепартаменту О.П.Петрова



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ .Щепартаменту
агропромислового розвитку
СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii

*/лl splY xn .l6-0D

План

заходами з реалiзацii засад державноi вiдомчоi полiтики е заходи iз запо-
бiгання корупцii в Щепартаментi а|ропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноr адмlнlстрац11, зокрема:

1. Запобiгання та вреryлювання конфлiкту iHTepeciB:
1.1. ВстановленнЯ контролЮ за дотриманням законодавства про конфлiкт

iHTepeciB.

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

1,.2. ВжИття заходiв щодо виlIвлення конфлiкту iHTepeciB та сприятливих
умов для вчиненнrI корупцiйних правопорушенъ, правопорушень пов'язаних з
корупцiею в дiяЛьностi органiв державноi влади, сприяння ik усуненню вiдпо-
вiдно до Закону.

Головний спецiалiст-юрисконсулът
Мельник В.М.
Постiйно

2. Створення ефективноi системи фiнансового контролю:
2.1. Забезпечення доведення до суб'ектiв декларування iнформацii про

своечаснiсть поданнrI електронних декларацiй осiб, уповноважених на виконан-
ня функцiй держави або мiсцевого самоврядування та застосуваннrI окремих
положень Закону стосовно заходiв фiнансового контролю.

Головний спецiалiст з питань персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-
печеннlI та контролю управлiння
сприяннrI розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоТ промис-
ловостi Харченко I.M.
!о 01 .04.2017

2.2. Визначення вiдповiдальноi особи в Щепартаментi агропромислового
розвиткУ СумськОi обласНоi державноi адмiнiстрацii за проведення перевiрки
фактiв подання (неподання), несвоечасностi подання електронних декJIарацiй,а



под€tльшого iнформування Нацiоналъного агентства з питань запобiганнJI кору-
пцii (далi - Нацiон€ulьне агентство).

Виконуючий обов'язки директора
,Щепартаменту Петрова О.П.
Визначено накЕвом Щепартаменту
вiд 20.02.2017 J\Ъ 1 S-ОД

2.3. ПроВеденнЯ монiторингу електронних декларацiй суб'ектами декJIа-
рування, якi працюють (працювали) в Щепартаментi агропромислового розвит-ку Сумськоi обласноi державнот адмiнiстрацiI шляхом пошуку та перегляду iH-
формацii в публiчнiй частинi Сдиного державного реестру д.*оuрuцiй осб на
офiцiйному веб- сайтi Нацiон€ulъного агентства.

Головний спецiалiст з питань персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-
печення та контролю управлiння
сприяння розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi Харченко I.M.
Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мелъник В.М.
Протягом 10 робочих днiв з гранич-
ноi дати подання таких декларацiй

З. ВпроВадження превентивних заходiв щодо запобiгання корупцii1
3.1. Проведення антикорупцiйноi експертизи проектiв 

^ 

"oprur"Bцo-правовиХ aKTiB ЩепартаментУ агропромислового ро.""r*у Сумськоi обласноТ
державноТ адмiнiстрацii з метоЮ виrIвлення причин, що призводять та можуть
призвести до вчинення корупцiйних правопорушень у ходi ix виконання та вне-
сення вiдповiдних пропозицiй розробникам щодо усунення корупцiогенних
чинникiв.

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

3.2. ПроВеденнЯ роз'яснЮвалъноi роботи щодо заборони на одержання вiд
фiЗИЧНИХ, ЮРИДИЧНИХ ОСiб безоплатно гl ошових коштiв Ьбо i"-ого майна, но-
матерiальних активiв, майнових переваг, пiльг чи послуг, kpiM випадкiв, перед-
бачених законами або чинними мiжнародними договорами, згоду на
обов'язковiстъ яких надано Верховною Радою Украiъи.

Головний спецiалiст-юрисконсулът
Мельник В.М.
Постiйно

3.3. Забезпечення, За )л{астю |ромадськостi, вжиття заходiв щодо вияв-
леннЯ сприятлИвих для вчиненнlI корупцiйних правопорушень ризикiв в дiялъ-
HocTi Bcix деРжавниХ службовЦiв ЩепаРтаментУ агропромислового розвиткуСумськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii, а також l"-"r. працiвникЬ, якi нЪ
е держаВними службовцями та перебуваютъ у трудових вiдносинах з Щепарта-
ментоМ агропроМйсловогО розвиткУ Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii.



Заступник директора,Щепартаменту -
нач€Lпъник управлiння сприяння роз-
витку агропромислового виробниц-
тва та харчовоi промисловостi
Турчин П.I.

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

4. Проведення роботи зi зверненнями |ромадян щодо зловживання служ-
бовим становищем, запобiгання корупцiйним та ekoHoMi ним правопорушен-
ням.

Заступник нач€uIьника управлiння
сприяннrI розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi - начальник вiддiлу органiза-
цiйного забезпечення та контролю
HiKiTiHa о.С.
Головний спецiалiст-юрисконсулът
Мельник В.М.
Постiйно

5. ЗабезПеченнЯ функцiонування спецiальних телефонних лiнiй, офiцiйно-
го веб-роздiлу Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державнОi адмiнiСтрацii веб-порталу мiсцевих органiв виконавчоi влади Сумсь-
коi областi, засОбiв елекТронногО зв'язкУ з використанням можливостей для
внесення громадянами повiдомленъ про корупцiю i механiзми збереженнrI ано-
HiMHocTi з€uIвника та його захисту вiд переслiдуванrrя.

Заступник нач€шьника управлiння
сприяннrI розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi - начЕuIьник вiддiлу органiза-
цiйного забезпечення та контролю
HiKiTiHa о.С.
Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мелъник В.М.
Постiйно

6. Створення проЗороi сисТеми добору кадрiв та забезпечення прозоростi
дiяльноСтi .Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласнЪi держа-
вноi адмiнiстрацii:

6.1. Забезпечення якiсного добору та розстановки кадрiв на засадах неу-
переджеНого конКурсногО вiдбору, а також iх об'ективноi атестацiТ, щорiчноТ
оцiнкИ виконання державними службовцями покJIадених на них обов'язкiв i

Виконуючий обов'язки директора
,.Щепартаменту Петрова О.П.

завдань.



6.2. Забезпечення
жавних службовцiв.

дотримання

Головний спецiалiст з питанъ персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-
печення та контролю управлiння
сприяння розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi Харченко I.M.
Постiйно

заг€шъних правил етичноТ поведiнки дер-

Виконуючий обов'язки директора
,Щепартаменту Петрова О.П.

Головний спецiалiст з питань персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-
печення та контролю управлiння
сприяння розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi Харченко I.M.
Постiйно

громадськостi для ознайомлення та обговорення обла-
нормативно-правових aKTiB шляхом ik розмiщеннrl на

6.3. Забезпечення оперативного оприлюднення та сво€часного оновлення
веб-роздiлу .щепартаменту агропромислового розвитку Сумськот обласноi дер-
жавноi адмiнiстРацii веб-ПорталУ мiсцевих органiв виконавчоi влади СумськЪi
областi, а також доступу
сних програм та проектiв
офiцiйному веб-сайтi.

Заступник нач€Llrьника управлiння
розвитку агропромислово-сприяння

го виробництва та харчовоi промис-
ловостi - начсuIьник вiддiлу органiза-
цiйного забезпечення та контролю
HiKiTiHa о.С.
Постiйно

7. ПровеДеннЯ навчань, спрямованиХ на пiдвищення обiзнаностi осiб,
уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування усферi антикорупцiйного законодавства з питань електронного декJIарування)
врегулюВаннЯ конфлiкТу iHTepeciB, етичНоi поведiнки державних службЬвцiв.

Головний спецiалiст з питань персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-
печення та контролю управлiння
сприяннrI розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоТ промис-
ловостi Харченко I.M.

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М,
Щокварталу

Гочлов н ий спецiалiст-юрисконсульт В.М.Мельник


