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Сумська обласна державна
адмiнiстрацiя

Тимчасово виконуючий
обов'язки головного спецiалiста
апарату CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii
(з питань запобiгацня та
протидiТ корупцii)
Чухно А.В.

Про виконання Плану основних
заходiв щодо запобiгання i
протидiТ корупцii на 2015 piK

Щепартамент агропромислового розвитку СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацiТ (даrri !епартамент) нада€ iнформацiю про стан виконання
основних заходiв Сумськот обласноi державноi адмiнiстрацii'щодо запобiгання i
виявлення корупцii та з питань органiзацii 

""no"u""" антикорупцiйного
законодавства на територii СумськоТ областi на 2015 piK.

Пункт 1. Виконано.
розроблено та затверджено накЕ}зом директора ,щепартаменту вiд

15,01 ,2015 Ns 04-оД плаН основних заходiв щодо запобiгання i виявлення
корупцii та з питань органiзацii виконання антикорупцiйного законодавства на2015 pik В .щепартаментi агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii,

Пункт 2. Виконано.
вжитi заходи iз затвердження посадовоi iнструкцii про уповноваженуособу з питань запобiгання та виявлення корупцii, Що визначена у

Щепартаментi.
Наказом директора ,Щепартаменту вiд O2.I2.2OI5 Jф 52-оД uПро

приз_начення вiдПовiдальних осiб за координацiю, розробленнrI та органiзацiю
виконання заходiв з питань реалiзацii дqр*ч"ноi антикорупцiйноi полiтики)
призначенО вiдпо.вiдальних за координацiю, розроблення та органiзацiю



;rfrffii,Т}*'" :л:::11l 
виявлення2*ору.,чiйних проявiв, запобiусунення наслiдкi в nopy.rr,li ""л.";.ll|'"u'

lгання та
Пункт 3. Виконано.
Для державних службовцiв

15.12.2015 проведенi навчЬння iз ви
законодавства, у тому числi Закону
також щодо недопущення виникнення

Пункт 5. Виконано.

Пункт 6. Виконано.

фактiв своечасностi подання декларацiйнфлiкту iHTepeciB.

иlни до ряду нормативно-правових aKTiB
lx#Ж:Н'ff;f|*!ПРямування, у тому 

"",ni i оо, зuпо"у украiни <про
Вищезазначеними змiнами т

декларацiй осiб, уповноважених на

передбаченими додатком до Закону
корупцiЬ>.

року надавzLлася методична дбпомога
онодавства.

iнформуютъся про небезпеку
на формування знань щодо

законодавства.



Пункт 11. Виконуеться.
Оприлюднюеться на веб-сайтi Щепартаменту офiцiйного веб-порталу

мiсцевих органiв виконавчоi влади CyMcbKoi областi у рубрицi <Запобiгання
проявам корупцii> iнформ цiя про вжитi заходи щодо запобiгання корупцii.

Пункт 13. Виконано.
Створено належнi ум ви для отримання вiд громадськостi повiдомлень про

порушення вимог антикор, пцiйного законодавства, зокрема на офiцiйному веб-
сайтi .Щепартаменту офiцiйного веб-порталу мiсцевих органiв виконавчоI влади
CyMcbKoi областi функцiонуе рубрика <Запобiгання проявам корупцii>, де
розмiщено номер телефону <довiри>, електронну адресу.

Звернень громадян, у яких повiдомляеться про можливе порушення
чинного антикорупцiйного законодавства, до,]епартаменту не надходило.

На пункт 14 повiдомляемо, що Законом УкраIни <Про внесення змiн до
деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо забезпечення дiяльностi
Нацiонального антикорупцiйного бюро УкраТни та Нацiон€чIьного агентства з
питань запобiгання корупцii> BHeceHi змiни до ряду нормативно-правових aKTiB(= антикорупцiйного спрямування, у тому .l".ni i до Закону Украiни <Про
запобiгання корупцii>>.

Вищезазначеними змiнами також вiдмiнено обов'язковiсть подання
декларацiй осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого
саМоврядування, за перiод до 01.01.2015 до Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцii в обсязi та за формою, п@редбаченими додатком до Закону
Украiни <Про засади запобiгання i протидii корупцii>.

На пункт 15 повiдомляемо, що в 2015 роцi в ,.Щепартаментi засiдання
конкурсноi KoMicii не проводилось, } зв'язку з чим проведення спецiальноi
перевiрки вiдомостей про осiб, якi претендув€tли на зайняття посад, пов'язаноТ
iз виконанням функцiй держави також не проводилось.

На пункт 16 повiдомлясмо, що в 2015 роцi в ,,Щепартаментi засiдання
конкурсноТ KoMicii не проводилось.

У лютому 2015 року в Щепартаментi було проведено щорiчну оцiнку
виконання державними службовцями покладених на них обов'язкiв i завдань за
пiдсумками 2014 року (наказ директора ,Щепартаменту вiд 26.01.2015 J\Ъ 5-К).
Щорiчну оцiнку пройшли двадцять шiсть державних службовцiв Щепартаменту.

Пункт 18. Виконано.
ВЖито Заходи щодо недопущення випадкiв виникнення конфлiкту

iHTepeciB вiдповiдно до наказу директора Щепартаменту вiд 24.09 .20|З1нтересlв вlдповlдно до наказу директора Щепартаменту вiд24.09.20|З j\Ъ 85-ОД
<ПРО ЗаХоди щодо мiнiмiзацii можливостi виникнення конфлiкту iHTepeciB
ДеРЖаВниХ службовцiв Щепартаменту агропромислового розвитку та його
вреryлювання)> (зi змiнами).

На офiцiйному веб-сайтi !епартаменту веб-порталу мiсцевих органiв
ВикоНаВчоi влади СумськоI областi функцiонуе рубрика <<Запобiгання проявам
кОрУпцii>, де розмiщено номер телефону ,.кдовiри>> з метою забезпечення
ЗВороТного зв'язку з громадськiстю для отримання вiд iT представникiв
повiдомлень про можливу наявнiсть у державних службовцiв конфлiкту
iHTepeciB



J,rlл .lau розIпяду звернень громадян та
випадкiв виникнення конфлiкту iHTepeciB не виявлено.

1д час розглядуп вхtдноt кореспонденцii

у Щепартаментi вiдсутнi випадки надходження повiдомлень про наявнiсть
конфлiкту iHTepeciB серед осiб, уповноважених на виконання функцit держави.Пункт 19. Виконуеться.

вчинення корупцiйних правопорушень
влади, у 2015 роцi по Щепартаменту

проводиться антикорупцiйна експертиза проектiв нормативно-правових
aKTiB Щепартаменту.

НаказоМ директора Щепартаменту вiд 02.|2.2Ol5 J\b 5з-од призначено
вiдповiдальних за контроль, координацiю та органiзацiю проведення
антикорУпцiйноi експертизи проектiв нормативно-правових aKTiB
,.Щепартаменту.

Пункт 25. Виконуеться.
Випадкiв, що можуть свiдчити про

посадовими особами органу виконавчоi
не було.

Пункт 27 . Виконуеться.
Фактiв недодержання антикорупцiйного законодавства особами,

мiсцевогоуповноваженими на виконання функцiй держави чи органiв
самоврядування, не встановлено.

Пункт 28. Виконуеться.
AHoHiMHi повiдомлення про порушення вимог антикорупцiйного

законодавства у 2015 роцi до ,.Щепартаменту не надхо дили.
Пункт 29. Виконано.
ЗабезпеЧено вчаСне iнформування головного спецiалiста апарату СумськоТ

обласноi державнОi адмiнiСтрацii (з питань запобiгання та протидii' корупцii)прО стан реалiзацii антикорупцiйних нормативно-правових, вiдпЙдних
розпоряДчих докУментiв голови Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii та
рiшення cecii Сумськоi обласноi ради.

Щиректор Щепартаменту О.М.Непочатов
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