
                                                                   
 

План заходів щодо запобігання корупції 
в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Хмельницькій області 

 на 2017 рік 
 

№ 

п/п 
Найменування заходу Відповідальні за виконання Терміни виконання 

1 

Забезпечення відповідно до 
дієвих механізмів ротації 
державних службовців 
процедури конкурсного 
відбору кандидатів на 

зайняття посад, розстановки 
кадрів, проходження 
державної служби 

Сектор управління 
персоналом 

Постійно 

2 

 Проведення роз’яснювальної 
роботи серед працівників 

Головного управління та осіб, 
які претендують на зайняття 
посад в Головному управлінні 
про спеціальні обмеження, 

встановлені законами України 
«Про державну службу», «Про 

запобігання  корупції»  

Сектор управління 
персоналом, 

відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

Постійно 

3 

Надання методичної 
допомоги, роз’яснень вимог 
чинного законодавства з 
питань проходження 
державної служби та 

запобігання проявам корупції

Сектор управління 
персоналом, 

відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

Постійно 

4 

Надання методичної допомоги 
щодо заповнення електронних 

декларацій особами, 
уповноваженими на 

виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування

Сектор управління 
персоналом, 

 
відповідальна особа 

Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

До 01.04.2017 та в 
подальшому постійно

5 

Перевірка фактів подання 
/неподання електронних 
декларацій суб’єктами 

декларування 

відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

У строки, визначені 
пунктом 4 Порядку 
перевірки факту 

подання суб’єктами 
декларування 

декларацій відповідно
до Закону 

України "Про 
запобігання корупції"

та повідомлення 
Національного 

агентства з питань 



запобігання корупції 
про випадки 
неподання чи 
несвоєчасного 
подання таких 
декларацій 

6 

Організація підвищення 
кваліфікації державних 
службовців з питань 
антикорупційного 

законодавства, етичної 
поведінки та врегулювання 

конфлікту інтересів 

Керівництво Головного 
управління, керівники 
структурних підрозділів, 

 
сектор управління 

персоналом, 

відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

 

Постійно 

7 

Участь у нарадах, семінарах, 
конференціях, засіданнях 
круглого столу та інших 

заходах з питань запобігання 
корупції 

відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

 

Постійно 

8 

Організація кваліфікованого, 
своєчасного, повного та 
об’єктивного розгляду 
звернень і запитів, що 
надходять до Головного 
управління відповідно до 
Законів України «Про 

звернення громадян», «Про 
доступ до публічної 
інформації» та «Про 
запобігання корупції». 

Керівництво Головного 
управління, керівники 
структурних підрозділів 

сектор управління 
персоналом, 

відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

  

Постійно 

9 

Виконання вимог 
антикорупційного 

законодавства та забезпечення 
прозорості при проведенні 
процедури закупівлі  товарів 

та послуг в Головному 
управлінні  

Відділ фінансового та 
організаційного 
забезпечення 

 
відповідальна особа 

Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

Постійно 

10 

 

Проведення службових 
розслідувань з метою 

виявлення причин та умов, що 
призвели до вчинення 

Керівництво Головного 
управління, керівники 
структурних підрозділів 

сектор управління 

У разі виявлення 
таких фактів 



корупційного 
правопорушення або 
невиконання вимог 
антикорупційного 
законодавства 

персоналом, 

відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

 

11 

 
Вжиття заходів до 

виявлення конфлікту інтересів 
та сприяє його усуненню, 
контролювання дотримання 
вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту 

інтересів, а також виявлення 
сприятливих для вчинення 
корупційних правопорушень 
ризиків в діяльності посадових 

і службових Головного 
управління, внесення 

пропозицій щодо усунення 
таких ризиків 

 

Відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

  

Постійно 

12 

Забезпечення надання 
інформації правоохоронним 

органам про виявлені 
правопорушення та ознак 
корупційних діянь (у разі 

виявлення таких) за 
результатами ревізій, 

перевірок, аудитів, службових 
розслідувань, проведених в 
Головному управлінні 

  

Відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

 

Постійно 

13 

Ведення обліку працівників 
Головного управління, 

притягнутих до 
відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень 

 
Сектор управління 

персоналом, 

Відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

 

Постійно 

    

14 

Забезпечення наповнення 
офіційного веб-сайту 
Головного управління 
інформацією з питань 

Відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

Постійно 



запобігання корупції 
  

15 

Висвітлення на офіційному 
веб-сайті Головного 

управління інформації про 
його діяльність з метою 

забезпечення відкритості та 
прозорості  

Керівництво Головного 
управління, керівники 
структурних підрозділів 

відповідальна особа 
Головного управління з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

 

Постійно 

 

 

 


