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Сектор з питань запобiгання та
виявлення корупцii апараry
Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii

в

Про хiд викоцацня
антикорупцiйноТ програми

на виконання антикорупцiйноi про|р?,ми Сумсъкоi обласноi державноiадмiнiстрацii на 2017 piK, затверлженоi розпорядженням голови CyMcbKoi
обласноТ державноi адмiнiстрацiТ iiд zB.oz.iotl }lb 11з-оД <Про затвердження
антикорупцiйноi програми Сумськоi обласнот державнот адмiнiстрацiт на
2017 piK> (зi змiнами, внесеними розпорядженням голови Сумськоi обласноI
ДеРЖаВНОТ аДМiНiСТРаЦii Вiд 2З.О6.2аП j\Ъ З45-ОД <Про ""...""" змiн доантикорупцiйноi програми Сумсъкоi обласноi державноi адмiнiстрацii 

"u20|7pio) Щепартаментом агропромислового розвитку Сумськоi обласнот
державноi адмiнiстрацii (далi - Щепартамент) булiвжитi 

"а.rуп"i 
заходи.

Розроблено та затверджено наказом,Щепартам."rу вtд24.Оз.20|7
J\ъ з6_оД план заходiв iз запобiгання корупцiТ Ha2O7Z plK У Депарrаментi.Пункт 2. Викону€тъся.

ВживаюТься захоДи щодо недопущення випадкiв виникнення конфлiкту
iHTepeciB вiдповiдно до наказу делартаменту вiд 24.О9.2ОIз Jф s5-оД пПро
ЗаХОДИ ЩОДО МiНiМiЗаЦii МОЖЛИВОСтi Виникнення конфлiкту iHTepeciB держu"""*службовцiв Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацiт та його врегулювання)) (зi змiнами).

На офiцiйномУ веб-сайтi Щепартаменту веб-порталу мiсцевих органiв
виконавЧоi владИ СумськоТ областi функцiоНуе рубрипа оЗЪ.rобiгання .rрЪr"uцa
корупцii>, Де розмiщено номер теле( ону кдо"iриu з метою забезпечення
зворотного зв'язкУ з громадськiстю для этримання вiд iT представникiв
повiдомленЬ прО можливУ наявнiстЪ У державних службовцiв конфлiкry
iHTepeciB.

Пiд час розглядУ звернень |ромадян та вхiдноi кореспонденцii випадкiв
виникнення конфлiкту iHTepeciB не виявлено.

Випадкiв надходження повiдомленъ про наявнiсть конфлiкту iHTepeciB
серед осiб, уповноважених на виконання функцiй держави, не надходило.



Пункт 3. Виконуеться.
забезпечено доведення до суб'ектiв декларування, якi працюють

(ПРацювали) в Щепартаментi, iнформацiТ про своечаснiсть подання електронних
ДеКларацiЙ осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого
саМоврядування (д-i - е-декларацiя) за 2016 piK та застосування окремих
ПоЛожень Закону УкраТни <Про запобiгання корупцii> стосовно заходiв
фiнансового контролю.

Наказом Щепартаменту вiд 20.02.2017 J\Ъ 1 8-ОД визначено вiдповiд€Lпьних
осiб за проведення перевiрки фактiв подання (неподання), несвоечасностi
ПоДанНя е-декларацiЙ та подапьшого iнформування Нацiонального агснтства з
питань запобiгання корупцiТ (далi - НацiонаJIьне агентство).

ВiдповiдагIьними особами Щепартаменту в установленi строки здiйснено
перевiрку факту подання електронних декларацiй за 20|6 piK суб'ектами
ДеКЛаРУВання, якi працюють (працювали) в Щепартаментi, шляхом пошуку та
Перегляду iнформацii в публiчнiЙ частинi единого державного ре€стру
ДеКларацiЙ осiб, уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого
СаМОВряДУВання, на офiцiЙному веб-саЙтi Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцii.

Станом на |8.04.2017 електроннi декларацiТ подuLли
декларування, з них -7, якiбули звiльненi в 2016 роцi.

Фактiв неподання (несвоечасного) подання суб'ектами

30 суб'ектiв

декларування
еЛеКТРОнних ДекJIарацii суб'ектами декJIарування, якi працюють (працювали) в

Щепартаментi, не встановлено.
Пункт 4. Виконуеться.
Проводиться антикорупцiйна експертиза проектiв нормативно-правових

aKTiB ,Щепартаменту з метою виlIвлення причин, що призводять та можуть
ПриЗвести до вчиненнJI корупцiйних правопорушенъ у ходi iх виконання та
ВНОСяТЬСя вiдповiднi пропозицii розробникам щодо усунення корупцiогенних
чинникiв.

Наказом Щепартаменту вiд 02.|2.2015 Ns 53-ОД (зi змiнами вiд 20.02.20|7
Ns 29-ОД) призначено вiдповiдальних осiб за контроль, координацiю та
ОРганiзацiю проведення антикорупцiйноi експертизи проектiв нормативно-
правових aKTiB Щепартаменту.

ГОлОвним спецiалiстом-юрисконсультом Щепартаменту серед працiвникiв
,Щепартаменту перiодично проводиться роз'яснюв€uIьна робота щодо заборони
На ОДеРЖаННя вiд фiзичних, юридичних осiб безоплатно грошових коштiв або
iНшого майна, нематерiаJIьних активiв, майнових переваг, пiльг чи послуг, KpiM
ВИпадкiв, передбачених законами або чинними мiжнародними договорами.

Випадкiв, що можутъ свiдчити про вчиненIuI корупцiйЁих правопорушень
посадовими особами органу виконавчоi влади, у Щепартаментi не було.

Фактiв недодержання антикорупцiйного законодавства особами,
УПовноваженими на виконання функцiй держави чи органiв мiсцевого
самоврядування, не встановлено.
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Пункт 5, пункт 6. Виконуються.
Впроваджено та використовуеться механiзм повiдомлення про корупцiйнi

ЦРОЯВИ, ЗОкреМа, функцiонування гарячоi телефонноi лiнii <<Стоп-корупцiя>, з
метою розгляду та вiдповiдного реаryванr{я на звернення громадян щодо
КОРУПцiЙних або пов'язаних з корупцiею правопорушень. Проводиться
iнформацiйна дiяльнiсть щодо необхiдностi розширеннrI практики BHeceHHrI
викривачами повiдомлень про корупцiю.

Створено належнi умови для отримання вiд громадськостi повiдомлень про
ПорУшення вимог антикорупцiйного законодавства, зокрема, на офiцiйному
веб-сайтi ,Щепартаменту веб-порталу мiсцевих органiв виконавчоi влади
Сумськоi областi функцiонуе рубрика <<Запобiгання проявам корупцii>, де
розмlщенорозмlщено номер телефону <довiри>, електронну адресу та повiдомлення, що
iНфОрмацiя на ктелефон довiри>> надаеться aHoHiMHo, не оже розглядатись як

телефону

ЗВеРНеННЯ |роМаДян, вiдповiдно до Закону УкраiЪи <Про звернення громадян> i
Використовуватиметься виключно як додаткове джерело для прийняття рiшень
щодо необхiдностi проведення перевiрок.

Звернень громадян, в яких повiдомляеться про можливе порушення
чинного антикорупцiйного законодавства, до rщепартаменту не надходило.

Пункт 7. Виконуеться.
Забезпечуеться якiсний добiр та розстановка кадрiв на засадах

неупередженого конкурсного вiдбору. Наказом Щепартаменту вiд 3I.07.2017
Jф 55-ОД було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад державноi
слУжби категорiТ <Б>>. Забезпечено оприлюднення необхiдних документiв про
оГолошення конкурсу та його результатiв у встановленому чинним
законодавством порядку.

Вжито заходiв щодо зменшення можливостей для корупцii шJuIхом
пiдвищення прозоростi прийняття рiшень та надання доступу до iнформацii.

На офiцiйному веб-сайтi Щепартаменту веб-порталу мiсцевих органiв
ВиконаВЧоi влади Сумськоi областi cTBopeHi, вiдповiдн до вимог чинного
Законодавства Bci необхiднi роздiли i рубрики для розмiщення iнформацii про
дiяльнiсть !епартаменту. На веб-сайтi Щепартаменту веб-порталу мiсцевих
ОРганiв Виконавчоi влади СумськоТ областi згiдно з нормами законодавства
РОЗМiщУються перелiк та порядок надання адмiнiстративних послуг,
НОРМаТиВно-Правовi акти з питань, що нaulежатъ до компетенцii,,Щепартаменту,
ЗРЕВКИ ДОКУМенТiв та iнших матерiалiв, необхiдних для звернення Iромадян до
,Щепартаменту, вiдомостi про BaKaHcii.

У межах компетенцii протягом звiтного перiоду головним спецiалiстом-
ЮРИСКОНСУЛЬТоМ ,Щепартаменту працiвникам ,Щепартаменту надавалася
МеТодична доrrомога щодо застосування антикорупцiйного законодавства.

Працiвники ,Щепартаменту систематично iнформуються про небезпеку
наслiдкiв корупцiйних дiянь, спрямованих
неприпустимостi порушення антикорупцiйного

Забезпечусться дотримання заг€Lльних

на формування знань щодо

v

ДеРЖаВНиХ слУжбовцiв. Yci державнi службовцi ознайомленi з загЕшIъними



правилами етичноi поведiнки держ tвних службовцiв та посадових осiб
мiсцевого самоврядування, затверджених нак€вом Нацiонального агентства
УкраТни з питанъ державноi служби вiд 05.08.20Iб Ns 158 i зареестрованих в
MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 31.08.2016 за Ns |20З129ЗЗЗ.

Згiдно з ,Щодатком 3 до антикорупцiйноi програми CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii на 2017 piK, посадовi особи ,,Щепартаменту вiдповiдно
до положення про нього надiленi дискрецiйними повноваженнями при видачi
сертифiкатiв племiнних (генетичних) pecypciB суб'ектам господарюваннrI
племlнно1 справи у тваринництв1.

Вiдповiдно до cTaTTi 9 Закону УкраiЪи <Про адмiнiстративнi послуги))
адмiнiстративнi послуги надаються суб'ектами надання адмiнiстративних
послуг безпосередньо або через центри надання адмiнiстративних послуг.

З метою усунення (мiнiмiзацii) корупцiйних ризикiв видача сертифiкатiв
племiнних (генетичних) pecypciB суб'ектам господарюваннrI племiнноi справи у
тваринництвi здiйсню€ться,Щепартаментом викJIючно через <Щентр надання
адмiнiстративних послуг м. Сумп>. Водночас, особою, вiдповiдальною за
видачу сертифiкатlв племiнних (генетичних) pecypciB, постiйно проводиться

роз'яснювЕtлъна робота серед суб'ектiв племiнноi справи у тваринництвi щодо
порядку надання адмiнiстративноТ послуги <Видача сертифiката ппемiнних
(генетичних) pecypciB>>.

Щиректор Щепартаменту
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