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IIро затвердже]Ilня плану захо/liв
щоДо запобiгання та протидii
корупцiТ в Щепартамецтi
агрошромислового розви.I.ку
Сумськоi обласноТ держu *пЪi
адпriнiстрачiт на 20lб pik

ВiДlrОВi;trrО ДО ЗаКОltУ Украi'лrи <IIро заltобiганняt корупцiт>) .[а наВикоНанFIя П-lrанУ захо/tiв 
'r'or'n 

заltобit,анпri,,,u rrроти2дii корупrlii в сумськiйобласгriЙ дlержавrriй адмirliсrрацiТ lra 20lб piK, ,ru.u.ро*еIlого .оловоt. СумсьrсоiОбЛаСНОi /{еРЖаВНОТ аДМirliстраrlii 11.0l .20'16,'з меток) сl.ворення zticBoT системиЗаПОбiГаННЯ f'а ПР_ОТИДiТ КОРУПЦiТ в /{erlapTur.nri u.ро.rроrисловоt-о розви'куСумськоТ обласноТ державrlоf адмiшiстрацii

НАКАЗУК):

l. ЗатвеРдитИ плаI{ заходiВ щодо запобiгання та протидiТ
fiепар,гамегl,гi а.ропромисJIоI]оI,о розl]иl.ку СумськоТ обласноТадмiнiс,грацii на 2016 piK (до,,tас.l.ься).
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заходiв щодо запобiгання та протидiТ корупцii в Щепартаментi
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[Iазва заходу TepMiH
виконання

Вiдповiдальнi
за виконання

1 2 n
J 4

1 Розробити та затвердити внутрiшнiй
щодо запобiгання корупцiТ на 201б piK

IIлан заходlв Що
0з.02.20lб

Головний
спецiа;riст-
юрисконсульт

2. Переглянути та внести змiни до посадовоi iнструкцii
уповноваженоi особи з питань запобiгання та
виявлення корупцiТ у вiдповiдностi до постанови
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 4 вересня 2013 р.
J\Ъ 706 <<Питання запобiганнrl та виrIвлення корупцii>

За
необхiдностi

Головний
сгtецiалiст-
юрисконсульт

a
J. Систематично проводити для осiб, уповноважених на

виконанIuI функцiй держави, навчаннrI iз вивченнlI та
роз'яснення антикорупцiйного законодавства, у тому
числi Закону Украiни <Про запобiганшI корупцii>, а
також щодо недопущення виникнення та
врегулювання конфлiкту iHTepeciB

Протягом
2016 року

головtrий
спецiалiст-
юрисконсульт
Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечення

4, У встановленому законодавством порядку
органiзувати подання суб'ектами декJIаруванIuI
декларацiй про майно, доходи, витрати i зобов'язання

фiнансового характеру за 2015 piK (далi - лекларацii)
та iх направлення до вiдповiдного органу для
проведення перевiрки

Вiдповiдно
до

01.04.2016
та до

10.04.2016

Вiддiл
органlзацмно-
кадрового
забезпечення

5. З метою забезпечення вiдкритостi та прозоростi
дiяльностi осiб, уповноважених на виконання функцiй
держави, здiйснити перевiрку'фактiв своечасностi
подання декларацiй та перевiрку декларацiй на
наявнiсть конфлiкту iHTepeciB

Вiдповiдно
до,

20.04.20lб
та до

26.04.2:ю|6

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт
Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечення
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6. Забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi

!епартаменту агропромислового розвитку Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацiТ (далi -.Щепартамент)
на порталi мiсцевих органiв виконавчоi влади на строк
не менше одного року вiдомостей, зi}значених у
декларацiях за минулий piK директора .Щепартаменту
та його заступникiв протягом 30 днiв з днrI подання
вiдповiдних декларацiй

Що
24.04.20|6

Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечення

7. У межах компетенцit надавати методичну допомогу
щодо застосуванIuI антикорупцiйного законодавства

Протягом
20Iб року

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт

8. Оприлюднювати на офiцiйному веб-сайтi

,Щепартаменту на порталi мiоцевих органiв виконавчоi
влади у рубрицi <Запобiгання проявам корупцiI>
iнформацiю про вжитi заходи щодо запобiгання
корупц11

Протягом
20lб року

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт
Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечення

9. Розглядати на засiданtulх колегiй, нарадах питання про
стан виконання антикорупцiйного законодавсiва в

,Щепартаментi

Протягом
20lб року

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт

10. Забезпечити функцiонування
зв'язку з громадськiстю щодо
корупцiйних правопорушень

механiзмiв зворотного
повiдомлеЕь про факти

Протягом
201б року

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт

l1 Iнформувати Нацiональне агентство з питань
запобiганшI корупцii про припинення працюючими в

flепартаментi суб'ектами декJIаруванIrI дiяльностi,
пов'язаноi з виконанням функцiй держави

З дня
початку

роботи
нАзк

Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечепня

|2. Забезпечувати якiсний добiр i розстановку кадрiв на
засадах неупередженого конкурсного вiдбору, iх
об'екгивну атестацiю, щорiчну оцiнку виконаннjI
державними службовцями та посадовими особами
органiв мiсцевого самоврядування покJIадених на них
обов'язкiв i завдань

Протягом
20lб року

Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечення

13. У межах повноважень вживати заходiв щодо
BpuIBлeHHlI серед осiб, уповноважених на виконаннlI

функцiй держави конфлiкry iHTepeciB та сприrIти його
вреryлюванню

Протягом
20Iб року

Головний
опецiалiст-
юрисконсульт

|4. Проводити антикорупцiйну експертизу проектiв
нормативно-правових aKTiB, пiдготовлених управ-
лiннями та вiддiлами,Щепартаменту

Протягом
2016 року

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт

15. Провести монiторинг стану виконання ОбласноТ
програми запобiгання i протидii корупцiТ на 201З-2015

ром, затвердженоТ рiшенням ceciT CyMcbKoi обласноТ

ради вiд |9.04.20IЗ, а також узагальнення вiдповiдноi
iнформацii

Лютий
2016 року

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт
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16. у встановленому законодавством порядку проводити
спецiальну перевiрку щодо осiб, якi претендують на
зайняття посад, пов'язаних iз виконанням функцiй
держави

Протягом
2016 року

Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечення

17. повiдомляти У письмовiй формi керiвника органу
виконавчоi влади та спецiально уповноваженi суб'екти
у сферi протидii корупцii про факти, що можуть
свiдчити про вчиненнlI корупцiйних правопорушень
посадовцми особамц ррцану виконавчоТ влади

Протягом
20lб року

Головний
спецiа;riст-
юрисконсульт

18. у випадку встановлення факту недодержання особами,
уповноваженими на виконання функцiй держави
антикорупцiйного законодавства, проводити
вiдповiднi службовi розслiдування (перевiрки)

Протягом
20|6 року

Головний
спецiатriст-
юрисконсульт
Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечення

l9. rозглядати aHoHtMHi повiдомлення про порушення
вимог антикорупцiйного законодавства, якщо наведена
у них iнформацiя стосуеться конкретноi особи, мiстить
фактичнi данi, якi можуть бчти пепевiпенi

Протягом
2016 року

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт

20. Забезпечити нzlJIежне виконаннrI та 
"ouo"iнформування головного спецiалiста апарату CyMcbKoi

обласноi державноi адмiнiстрацii (з питань запобiганнята протидiТ корупцii) про стан реалiзацiТ
антикорупцiйних нормативно-rrравових, вiдповiдних
розпорядчих документiв голови CyMcbKoi обласноi
державноi адмiнiстрацii та рiшення ceciT Сумськоi
обласноi ради, в тому числi:

розпорядження голови Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii вiд 16.09.2013 J\b 392-од <Про
заходи щодо мiнiмiзацii можливоотi виникнення
конфлiкту iHTepeciB осiб, уповноважених на виконання
функцiй держави, та вреryлюванIuI конфлiкту
iHTepeciB у разi його виникнення>;

розпорядженнrI голови CyMcbKoi обласноТ
державноi адмiнiстрацii вiд 04.12.2014 м 526-од <Про
ocHoBHi заходи з органiзацiТ виконання мiсцевими
органами виконавчоi влади та органами мiсцевого
самоврядування антикорупцiйного законодавства);

у
встановленi

вiдповiд-
ними актами

термiни:

щопiвроку
до З0 числа
мiсяця, що
настае за
звiтним

перiодом.

щопiвроку
до 10 числа
мiсяця, що
настае за
звiтним

перiодоцл,
апо

виконанню
гryнкту 3

заходiв -
щороку до
20 квiтня

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт
Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечення

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт

Головний
опецiалiст-
юрисконсульт

Вiддiл
органiзацiйно-
кадрового
забезпечення
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розпоряджешuI голови Сумськоi обласноТ

державноi адмiнiстрачii вiл 02.02.20|2 М 36 <Про
вiдповiдальних осiб за органiзацiю проведення
спецiа.llьноi перевiрки вiдомостей щодо осiб, якi
претендують на зайняття посад, пов'язаних iз
виконанIuIм функцiй держави або мiсцевого
самоврядYваншI)

щороку до
15 сiчня

розпорядження голови СумськоТ обласноi
державноТ адмiнiстрацii вiд 28.07.20|5 Nч 370-ОЩ <Про
затвердженIuI плану заходiв з виконання ,Щержавноi
програми щодо реалiзацiТ засад державноi
антикорупцiйноi полiтики в YKpaiHi (Антикорупцiйноi
стратегii> Ha20|5-20l7 роки у Сумськiй областi>

щороку до
1 лютого,
1 квiтня,
1 липня i
l жовтня.

Головний
спецiалiст-
юрисконсульт

1

Головний спецiалiст-юрисконсульт #*

О.П.Петрова

В.М.Мельник




