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ПЛАН
роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції
апарату Х ерсонської обласної держ авної адміністрації
на 2017 рік

1. Надання практичної та методичної допомоги місцевим органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування

- Проведення навчань в апараті обласної державної адміністрації з питань запобігання,
виявлення і протидії корупції;
- Участь у проведенні виїзних засідань у форматі «круглих столів», прямих телефонних ліній,
семінарів на базі районних державних адміністрацій та виконавчих комітетів міських рад з
питання роз’яснення основних положень антикорупційного законодавства України.
Протягом року
(згідно плану проведення т аких заходів)

Я цик В.М.

- Проведення навчань у структурних підрозділах Х ерсонської обласної державної
адміністрації, на базі Д ерж авного закладу післядипломної освіти «Херсонський центр
перепідготовки та підвищ ення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» з питань
запобігання, виявлення і протидії корупції.
Протягом року
(за окремим розкладом занять
Херсонського цент ру перепідгот овки
та підвищення кваліф ікації працівників
органів держ авної влади, органів
місцевого самоврядування, держ авних
підприємств, уст анов і організацій
та згідно планів проведення т аких
заходів структурними підрозділами
обласної держ авної адмініст рації)_____

Я цик В.М.

- Проведення роботи із надання р о з’яснень основних положень антикорупційного
законодавства У країни
працівникам
органів держ авної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій області та окремим особам, в
тому числі і в телеф онному режимі.
Протягом року, щоденно
(при наявності т аких звернень)

Яцик В.М.

2

2. Участь у підготовці та проведенні, нарад, семінарів, засідань колегій, рад, комісій
та інш их консультативно-дорадчих органів_______________________

3. О рганізаційно-кадрова робота

4. Інформаційно-аналітична та контрольна діяльність

- Відповідно до пункту 2.1 протоколу № 13 засідання М іж відомчої комісії з питань захисту
прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств від
08 листопада 2011 року та виконання пункту 8 розпорядження КМ У від 09 червня 2010 року
№ 1199 «Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та
захопленню підприємств» надавати інформацію М іністерству економічного розвитку і торгівлі
України.
Д о 01 числа місяця, наст упного за звіт ним

Я цик В.М.

- Відповідно до абзацу четвертого пункту 3 постанови КМ У від 29 квітня 2015 року № 265
«Про затвердження Д ерж авної програми щодо реалізації засад держ авної антикорупційної
політики в України (А нтикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки» надавати Національному
агентству з питань запобігання корупції інформацію про стан виконання в області вказаної
Державної програми.
Д о 15 лютого, 15 квітня, 15 липня та
15 жовтня

Я цик В.М.

- Відповідно до листа КМ У від 04 квітня 2015 року № 5432/0/2-15 надавати інформацію про
стан імплементації У годи про асоціацію між Україною та ЄС, а саме - інформацію про
забезпечення ефективного виконання положень пункту 2.2 П орядку денного асоціації УкраїнаЄС на регіональному рівні в частині запобігання та протидії корупції для направлення до
Кабінету М іністрів України.
Щ оквартально до 02 числа місяця, наступного
за звітним

Я цик В.М.

- Відповідно до підпункту 6.1 пункту 6 розпорядж ення голови обласної державної
адміністрації від 14 липня 2015 року № 413 «Про організацію в області роботи з виконання
Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні
(Антикорупційної стратегії) на 2015 - 2017 роки» узагальню вати подану виконавцями
інформацію про стан виконання Держ авної програми та направляти до Національного
агентства з питань запобігання корупції.
Д о 15 лютого, 15 квітня, 15 липня та
15 ж овтня

Я цик В.М.

- Відповідно до підпункту 1 пункту 1 Заходів з виконання в області Держ авної програми щодо
реалізації засад держ авної антикорупційної політики в Україні (А нтикорупційної стратегії) на
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2015 - 2017 роки, затверджених розпорядженням голови обласної держ авної адміністрації від
14 липня 2015 року № 413, забезпечити укладення договорів про доступ Національного
агентства з питань запобігання корупції до інформаційних баз даних місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області.
Протягом року
(у термін визначений Н аціональним
агентством з питань запобігання корупції)

Я цик В.М.,
ст рукт урні підрозділи
облдерж адміністрації,
райдерж адмініст рації,
органи м ісцевого самоврядування (за згодою)

- Відповідно до підпункту 2 пункту 1 Заходів з виконання в області Держ авної програми щодо
реалізації засад держ авної антикорупційної політики в Україні (А нтикорупційної стратегії) на
2015 - 2017 роки, затверджених розпорядженням голови обласної держ авної адміністрації від
14 липня 2015 року № 413, забезпечити прямий доступ Національного агентства з питань
запобігання корупції до інформаційних баз даних місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування області.
Протягом року
(у термін визначений Н аціональним агентством
з питань запобігання корупції)

Я цик В.М.,
ст рукт урні підрозділи
облдерж адміністрації,
райдерж адмініст рації,
органи м ісцевого самоврядування (за згодою)

- Відповідно до підпункту 3 пункту 1 Заходів з виконання в області Держ авної програми щодо
реалізації засад держ авної антикорупційної політики в Україні (А нтикорупційної стратегії) на
2015 - 2017 роки, затверджених розпорядженням голови обласної держ авної адміністрації від
14 липня 2015 року № 413, сприяти проведенню Національним агентством з питань
запобігання корупції аналізу роботи уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань
запобігання та виявлення корупції.
Протягом року
(у термін визначений Н аціональним
агентством з питань запобігання корупції)

Я цик В.М.

- Відповідно до пункту 4 розпорядження голови обласної держ авної адміністрації від
25 лютого 2016 року № 134 «Про антикорупційну програму Х ерсонської обласної державної
адміністрації на 2016 рік» узагальнити подану виконавцями інформацію про стан виконання
антикорупційної програми за 2016 рік та надати голові обласної держ авної адміністрації звіт
про підсумки її виконання.
Д о 10 січня, 01 лю т ого

Я цик В .М.,
ст рукт урні підрозділи
облдерж адміністрації,
районні держ авні адм ініст рації

- Відповідно
до
вимог статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» розробити
антикорупційну програму Х ерсонської обласної держ авної адміністрації на 2017 рік,
затвердити її розпорядженням голови обласної державної адміністрації та направити на
погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції.
Д о 01 березня

Я цик В.М.
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- Розробити план роботи головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції
апарату обласної держ авної адміністрації на 2018 рік та направити на затвердження посадовій
особі Секретаріату Кабінету М іністрів України.
Д о 25 грудня

Я цик В.М.

- Участь у проведенні антикорупційної експертизи проектів розпорядчих документів голови
обласної держ авної адміністрації.
Протягом року, щ оденно
(при наявності т аких звернень)

Я цик В.М.

- Проведення заходів (перевірок), спрямованих на виявлення та усунення корупційних
правопорушень і конф лікту інтересів серед державних службовців апарату обласної державної
адміністрації, її структурних підрозділів та районних державних адміністрацій.
Протягом року, щ оденно
та згідно із планом заходів обласної
держ авної адм ініст рації із
запобігання та виявлення
корупції____________________________

Я цик В.М.

- Облік працівників апарату обласної державної адміністрації, структурних підрозділів та
районних державних адміністрацій, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних
правопорушень.
Постійно (у випадку надходж ення т акої
інформації)_____________________________

Я цик В.М.

- Розгляд інформації, що надходитиме до обласної держ авної адміністрації з питання
причетності її працівників до вчинення корупційних правопоруш ень.
Протягом р о ку (у випадку надходж ення т акої
інформації)___________________________________

Я цик В.М.

- Підготовка та направлення правоохоронним органам матеріалів про факти порушення
антикорупційного законодавства суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, в
тому числі тих, що повідомляю ться на цілодобову безкош товну «гарячу» телефонну лінію
голови обласної держ авної адміністрації, а також звернень громадян, що надходять поштою та
на електрону адресу обласної держ авної адміністрації.
Протягом р о ку (у випадку наявност і таких
фактів)___________________________________

Я цик В.М.

- Участь у засіданнях конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби в
апараті обласної держ авної адміністрації.
Протягом р о ку (при проведенні т аких засідань)

Я цик В.М.

- Участь у засіданнях конкурсної комісії на зайняття вакантних посад державної служби на
посади керівників та заступників керівників структурних підрозділів обласної державної

адміністрації та заступників голів районних державних адміністрацій.
Протягом р о ку (при проведенні т аких засідань)

Я цик В.М.

- Участь у засіданнях дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ в обласній
державній адміністрації.
Протягом р о ку (при проведенні т аких засідань)

Я цик В.М.

- Участь у проведенні в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) в апараті
облдержадміністрації, структурних підрозділах облдерж адміністрації та районних державних
адміністраціях з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного
правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.
Протягом р о ку (за окремим планом)

Я цик В.М.

- Інформування населення з питання проведеної роботи обласною державною адміністрацією у
сфері запобігання та протидії корупції через офіційний сайт обласної держ авної адміністрації
та ЗМІ.
Протягом року

Я цик В.М.

- Участь у проведенні із залученням громадських (неурядових) організацій засідань у форматі
«круглих столів» з обговорення питання ролі громадськості в протидії корупції.
Протягом ро ку (за окремим планом робот и
Д епарт амент у з пит ань внут ріш ньої та
інф ормаційної політ ики обласної держ авної
адміністрації)

Головний спеціаліст
з питань запобігання та виявлення корупції
апарату обласної держ авної адміністрації

Я цик В.М.

