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630/0/2-19 від 10.01.2019

С
Херсонська
обласна
адміністрація

державна

Про погодження
плану роботи

Відповідно до вимог пункту 12 Типового положення про уповноважений
підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 р. №706 “Питання
запобігання та виявлення корупціГ’ надсилаю затверджений план роботи
сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату Херсонської
обласної державної адміністрації на 2019 рік.
Водночас прошу продовжити надання необхідного сприяння сектору з
питань запобігання та виявлення корупції щодо здійснення відповідної
діяльності.
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Уповноважена посадова особа
Секретаріату Кабінету Міністрів,
завідуючий Відділом з питань
дотримання антикорупційного
законодавства

Олексій ІЛЛЯШЕНКО

О

з
.2:
Херсонська обласна державна адміністрація

599/0-19/66 в д 11.01.2019
20100309850775827140
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ПОГОДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ
Уповноважена посадова особа
Секретаріату Кабінету Міністрів
V»

СН01
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20 року
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20^оку

План
роботи сектора з питань запобігання та виявлення корупції
апарату Херсонської обласної державної адміністрації
на 2019 рік
№
з/п

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці,
співвиконавці

Очікуваний
результат
(за необхідності)

1

2

3

4

5

Спосіб
контролю,
відмітка про
виконання
6

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

Проведення
навчань
з
державними
службовцями
апарату Херсонської обласної
державної адміністрації з питань
запобігання,
виявлення
і
протидії корупції

Протягом року
(згідно 3 планом
проведення
таких заходів)

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Проведення
навчань

проведення
навчань
з
державними
службовцями
структурних
підрозділів
Херсонської обласної державної
адміністрації на базі державного
закладу післядипломної освіти
«Херсонський
центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних підприємств, установ
і
організацій»
з
питань
запобігання,
виявлення
і
протидії корупції (далі - Центр
перепідготовки та підвищення
кваліфікації)

Протягом року
(за окремим
розкладом
занять
Центру
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації)

Надання роз’яснень основних Протягом року
положень
антикорупційного (при наявності
законодавства
України таких звернень)
працівникам органів державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ
та
організацій області та окремим
особам,
в тому
числі
в
телефонному режимі

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.,
Білорусов С.Г.

Проведення
навчань

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Надання
роз’яснень

Участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів, засідань колегій, рад, комісій
та інших консультативно-дорадчих органів
1.

Участь у засіданнях конкурсної Протягом року
комісії на зайняття вакантних (при проведенні
посад
державної
служби таких засідань)
апарату обласної
державної
адміністрації та у засіданнях
конкурсних комісій на зайняття
вакантних
посад
державної
служби структурних підрозділів
обласної державної адміністрації

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Участь у роботі
комісій

2.

Участь
у
засіданнях Протягом року
дисциплінарної
комісії
з (при проведенні
розгляду дисциплінарних справ таких засідань)
в
обласній
державній
адміністрації

Яцик В.М.

Участь у роботі
комісії

3.

проведенні
в
Участь
у
порядку
установленому
розслідувань
службових
в
апараті
(перевірок)
облдержадміністрації,
структурних
підрозділах
облдержадміністрації
та
районних
державних
адміністраціях
з
метою

Яцик В.М.

Участь у
проведенні
службових
розслідувань
(перевірок)

Протягом року
(при проведенні
таких
розслідувань)

виявлення причин та умов, що
призвели
до
вчинення
корупційного правопорушення
або
невиконання
вимог
антикорупційного законодавства
4.

Участь у засіданнях комісії з Протягом року
питань регулювання земельних (при проведенні
таких засідань)
відносин

5.

Забезпечення
підготовки
та
проведення засідань комісії з
оцінки корупційних ризиків у
діяльності Херсонської обласної
державної адміністрації

Протягом року
(при
необхідності
проведення
таких засідань)

Бондар В.Г.

Участь у роботі
комісії

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Здійснення
оцінки
корупційних
ризиків

Організаційно-кадрова робота
•

1.

Розроблення
та
прийняття До 01 березня
антикорупційної
програми
Херсонської обласної державної
адміністрації
на 2019 - 2020 роки

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Розроблено та
прийнято
антикорупційну
програму
Херсонської
обласної
державної
адміністрації на
2019-2020 роки

2.

Погодження у Національному До 01 липня
агентстві з питань запобігання
корупції
антикорупційно
програми Херсонської обласно
державної
адміністрації
на 2 0 1 9 -2 0 2 0 роки

3.

Відповідно до вимог Державної
програми щодо реалізації засад
державної
антикорупційної
політики
в
Україні
(Антикорупційної стратегії) на
2019 - 2020 роки (після її
затвердження),
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
Національним
агентством з
питань
запобігання
корупції)

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Погоджено
у
Національному
агентстві з питань
запобігання
корупції
антикорупційну
програму
Херсонської
обласної
державної
адміністрації на
2019 -2 0 2 0 роки

Яцик В.М.,
апарат
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)

Укладення
договорів про
доступ
Національного
агентства з
питань
запобігання
корупції до
інформаційних
баз даних
місцевих органів
виконавчої влади
та органів
місцевого
самоврядування
області

4.

Відповідно до вимог Державної
програми щодо реалізації засад
державної
антикорупційної
політики
в
Україні
(Антикорупційної стратегії) на
2019 - 2020 роки (після її
затвердження),
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
Національним
агентством з
питань
запобігання
корупції)

Яцик В.М.,
апарат
облдержадміністрації,
структурні підрозділи
облдержадміністрації,
райдержадміністрації,
органи місцевого
самоврядування
(за згодою)

Забезпечення
прямого доступу
Національного
агентства
з
питань
запобігання
корупції
до
інформаційних
баз
даних
місцевих органів
виконавчої влади
та
органів
місцевого
самоврядування
області

5.

Відповідно до вимог Державної
програми щодо реалізації засад
державної
антикорупційної
політики
в
Україні
(Антикорупційної стратегії) на
2019 - 2020 роки (після її
затвердження),
сприяти
проведенню
Національним
агентством з питань запобігання
корупції
аналізу
роботи
уповноважених
підрозділів
(уповноважених осіб) з питань
запобігання
та
виявлення

Протягом року
(у термін,
визначений
Національним
агентством з
питань
запобігання
корупції)

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Сприяння
проведенню
Національним
агентством з
питань
запобігання
корупції аналізу
роботи
уповноважених
підрозділів
(уповноважених
осіб) з питань
запобігання та

виявлення
корупції органів
виконавчої влади
та органів
місцевого
самоврядування
області

корупції органів виконавчої
влади та органів місцевого
самоврядування області

Інформаційно-аналітична та контрольна діяльність
1.

Відповідно до
пункту 2.1
протоколу № 13 засідання
Міжвідомчої комісії з питань
захисту
прав
інвесторів,
протидії
незаконному
поглинанню
та
захопленню
підприємств від 08 листопада
2011
року
та
пункту
8
розпорядження
Кабінету
Міністрів України від 09 червня
2010 року № 1199 «Про
затвердження плану заходів
щодо протидії протиправному
поглинанню
та
захопленню
підприємств»
надання
Міністерству
економічного
розвитку і торгівлі України
необхідної інформації щодо

До 01 числа
місяця,
наступного за
звітним

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Надання
інформації щодо
випадків
незаконного
поглинання та
захоплення
підприємств
області

випадків
незаконного
поглинання
та
захоплення
підприємств області
Відповідно до вимог абзацу Протягом року
першого
частини
другої
статті 49 Закону України «Про
запобігання
корупції»
проведення перевірок фактів
подання
суб’єктами
декларування,
які
працюють/працювали в апараті
обласної
державної
адміністрації, е-декларацій та
повідомлення
Національного
агентства з питань запобігання
корупції про випадки неподання
чи несвоєчасного подання таких
декларацій у визначеному ним
порядку

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Перевірка фактів
подання
суб’єктами
декларування
е-декларацій

Відповідно
до
пункту
4 До 10 січня
розпорядження
голови
обласної
державної
адміністрації від
23 квітня
2018
року № 340 «Про
антикорупційну
програму
Херсонської обласної державної
адміністрації на 2018 рік»

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Узагальнення
інформації про
стан виконання
антикорупційної
програми за
2018 рік

узагальнити
подану
виконавцями інформацію про
стан виконання антикорупційної
програми за 2018 рік
4.

Проведення заходів (перевірок),
спрямованих на виявлення та
усунення
корупційних
правопорушень
і конфлікту
інтересів
серед
державних
службовців апарату обласної
державної
адміністрації,
її
структурних
підрозділів
та
районних
державних
адміністрацій

Протягом року,
згідно із
планами заходів
обласної
державної
адміністрації із
запобігання та
виявлення
корупції на
2019 рік

5.

Здійснення обліку працівників
апарату
обласної державної
адміністрації,
структурних
підрозділів
та
районних
державних
адміністрацій,
притягнутих до відповідальності
за
вчинення
корупційних
правопорушень

Постійно
Яцик В.М.,
(у випадку
Бондар В.Г.
надходження
такої інформації)

6.

Підготовка
та
направлення
правоохоронним
органам
матеріалів про факти порушення
антикорупційного законодавства

Протягом року
(у випадку
наявності таких
фактів)

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Проведення
заходів
(перевірок),
спрямованих на
виявлення та
усунення
корупційних
правопорушень

Облік
працівників,
притягнутих до
відповідальності
за
вчинення
корупційних
правопорушень

Направлення
правоохоронним
органам
матеріалів про

10

суб’єктами відповідальності за
корупційні правопорушення, в
тому
числі
про
ті,
що
повідомляються на цілодобову
безкоштовну
«гарячу»
телефонну
лінію
голови
обласної
державної
адміністрації, а також звернень
громадян, що надходять поштою
та на електрону адресу обласної
державної адміністрації

факти порушення
антикорупційного
законодавства
суб’єктами
відповідальності
за корупційні
правопорушення

7.

Участь
у
проведенні Протягом року
антикорупційної
експертизи (при наявності
проектів
розпорядчих таких звернень)
документів
голови
обласної
державної адміністрації

Яцик В.М.,
Бондар В.Г,

Участь у
проведенні
антикорупційної
експертизи
проектів
розпорядчих
документів
голови обласної
державної
адміністрації

8.

Здійснення
інформування Протягом року
населення стосовно проведеної
роботи обласною державною
адміністрацією
у
сфер
запобігання та протидії корупці
через офіційний сайт обласної

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Інформування
населення щодо
проведеної
роботи обласною
державною
адміністрацією у

11

державної адміністрації та ЗМІ

9.

Участь
у
проведенні
із
залученням
громадських
(неурядових)
організацій
засідань у форматі «круглих
столів» 3 обговорення питання
ролі громадськості в протидії
корупції

адміністрацією у
сфері запобігання
та протидії
корупції
Протягом року
(за окремим
планом роботи
управління 3
питань
регіональної
політики
обласної
державної
адміністрації)

Завідувач сектора з питань
запобігання та виявлення корупції
апарату обласної державної адміністрації
« /З * »

/ « 4 ^ 20 //р о к у

Яцик В.М.,
Бондар В.Г.

Проведення
засідань у
форматі «круглих
столів» 3
обговорення
питання ролі
громадськості в
протидії корупції

В .Я Ц Ж

