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Про надання iнформацii

На виконання розпоряджеЕня голови CyMcbKoi обласноi державноi
аДМiНiстрацii вiд 04,12.20\4 }lЪ 526-ОД <OcHoBHi заходи з органiзацii виконання
мiсцевими органами виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування
антикорупцiйного законодавстваD повiдомляемо.

Пункт 1. Виконано.
Забезпечено Еапежне функцiонування осiб з питань запобiгання та

ВИЯВЛеННЯ КОРУпцiТ. Наказом Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноТ адмiнiстрацii (далi -.Щепартамент) вiд
02.12.20t5 Nh 52-ОЩ кПро призначення вiдповiдальних осiб за координацiю,
РОЗробленНя 'га органiзацiю виконаншI заходiв з питань реаrriзацii державноi
аНТикорУпцiЙноi полiтикш> призначено вiдповiдальних за координацiю,
Розроблення та органiзацiю виконання заходiв з питань виявлення корупцiйних
проявiв, запобiгання та усунення наслiдкiв корупцiТ в !епартаментi.

Пункт 2. Виконано.
Протягом сiчня-березня 2016 року було органiзовано вчасне подання

ОУб'еКТами Декларування декларацiй про майно, доходи, витрати i зобов'язання
фiНансового характеру та ix направлення до територiальних органiв !ержавноi
фiСКа_rrЬНОi слУжби УкраiЪи за мiсцем проживання (податковою алlесою)
суб'ектiв декларування.

ТаКОж, забезпечено отримання декларацiй про майно, доходи, витрати i
ЗОбОВ'язання фiнаrrсового характеру за минулий piK вiд суб'ектiв декларування,
якi припинили дiяльнiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави.

Вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцii) 39 осiб подали
,ЩеПартаменry агроuромислового розвитку СумсъкоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii до 01.04,201б декларацii про майrrо, доходи, витрати i
ЗОбов'язання фiнансового характеру за 20.15 piK, з них 8 - особи, якi припинили
дiялънiсть, пов'язану з виконанням функцiй держави.



Пункт 3. Виконано.
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На веб-сайтi Щепартаменту офiцiйного веб-порталу мiсцевтж органiввиконавчоi влади Сумськоi областi у рубрицi <iапобiгання проявам корупцii)>OffР}fjlЮДНеН0 У ВеТаНОВЛеНаýlУ ЗаКОНОМ ПОРядку вiдомостi заступникiв
зазt.lачет*i у rxHix декларацiях про майно, iо"од",ацЁ:ýвсrс карактеру за минулий piK.
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Т-Тi:Ж;";: ПРО МОЖливе порушення чинного антикорупцiйного

СтаноМ на 01 .0|.2017 зверненЬ |ромадян щодо вчиFIення державнимислужбовцями Щепартаменту корупцiйr.* дi"J *rЪ 
"uo*oo"no.Пункт 11. Виконано.
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Пункт 17. Викону€ться.
Протягом другоIо пiврiччя 20_1б року згiдно з планом заходiв щодозапобiгання та протидii корупцii в Департ.rоri на 20lб pik, затверджеFIимнакаЗоМ ЩепартаменТУ вiд 03.02.201б Ns g-од, головпим спецiалiстом-юрисконСулътоМ Щепартаменту проводилася роз'яснюваIъна роботапрацiвникам Щепартаменry iз вивчення ацтикорупцiйного законодавства,етичноI поведiнкИ та врегуЛюваннЯ конфлiкту iHTepeciB. Також, спецiаrriстам,щепартаменту надаваIася методично-консультацiйна допомога з питань

ffirffт.: 
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працiвники rщепартаменту систематично iнфорIчlуIоться rrро небезпеку
наслiдкiв корупцiйних дiянь.lýll' кUруrrцIиних лrхнь.

головним спецiалiстом-юрисконсультом rщепартаменту кtято }rчасть у
ceMiHapi щодо поширення знань про aнтикорупцiйне законодавство, який
проходIВ в Головному територiальному управлiннi юстицii у Сумськiй областi.

Пункт 20. Виконано.
уживаються в межах компетеЕцii заходи щодо запобiганням можливим

проявам корупцii та iншим зловживанIUIм пiд час цроведення конкурсних
торгiв.

.ЩотриманО безупловне виконанЕя Закону Украiни ,'<<Про публiчнi
закупiвлЬ>.

Викопуючпй обов'язкп
дирец9ра .Щепартамевту О.П.Irетрова


