
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

м. Суми//" rц 4о4F

Про затвердження Порядку
роботи з цовiдомленцями, що
надходять за <<телефоном довiри>>

На Виконання пункту 5 Плану заходiв iз запобiгання корупцiI в
,Щепартаментi агропромислового розвитку Сумсъкоi обласноi державноi
адмiнiстрацii, затверджених наказом Щепартаменту агропромислового розвитку
СумськоI обласноТ державноi адмiнiстрацiТ в\д 24.0З.20|7 Nч 36-ОЩ, з метою
реалiзацii державноi антикорупцiйноi полiтики та запобiгання корупцiйним або
пов'яЗаних з корупцiею правопорушенням працiвниками Щепартаменту агро-
промислового розвитку Сумськот обласнот державноi адмiнiстрацii

FIАКАЗУЮ:

l. Визначити в ,.Щепартаментi а|ропромислов го розвитку Сумськоi
обласноi державноi адмiнiстрацiТ номер <тел фону довiрп> 77-|5-77.

2. ЗатверДИТИ Порядок роботи з повiдомленнями, що надходять за
<<телефоном довiри> для прийому дзвiнкiв вiд громадян щодо випадкiв
КОРУПцiЙних або пов'язаних з корупцiсю правопорушень працiвниками
Щепартаменту агропромислового розвитку Сумсъкоi обласноi державноi
адмiнiстрацii (додаеться).

З. Призначити головного спецiалiст-юрисконсульта Щепартаменту
аГроПромислового розвитку СумськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii
Мельник В.М. вiдповiдальною за роботу щодо прийняття, облiку i опрацюваннrI
повiдомленъ, що надiйшли за <телефоном довiри>>.

4. ВИЗнати Таким, що втратив чиннiсть, наказ ,Щепартаменту агро-
ГIРОМИСЛОВОГО РОЗВиТкУ Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii вiд
02.04.20\3 J\Ъ 41-ОД <Про затвердження Порядку роботи з повiдомленнями,
що надходятъ за <телефоном довiри>.

5. Контроль за виконанням нак€Lзу з€шишаю за собою.

Тимчасово виконуючий обов'язки
директора Щепартаменту П.I.Турчин



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ !епартаменту
агропромислового розвитку
Сумськоi обласноi державноi
адмiнiстрацiI

//, с,€, lD /r Nр |€, ЕГ)

Порядок
роботИ з повiдоМлецнямИ, що надходять за <<телефоном довiри>>

для прийому дзвiнкiв вiд громадян щодо випадкiв корупцiйних або
пов'язаНих з корУпцiею правопорушень працiвниr*чr" Д..,чрrчменту

агропроМисловогО розвиткУ CyMcbKoi облдержадмiнiстрацii

1. Загалънi положення

1. ЩеЙ Порядок розроблено вiдповiдно до cTaTTi 40 Конституцii УкраiЪи,
законiв Украiни uпро запобiгання корупцii>, <про звернення громадян>>, Указу
ПрезидеНта УкраiЪи вiД 07.02.2008 J\e 109/20Os пПро .r"р-Ъr.рговi .u*од"
щодо забезпечення реалiзацii та гарантування ,.о""r"ryцiйноiо права на
звернення до органiв державноi влади та органiв мiсцевого самоврядування>).

2. I_\ей Порядок визначае послiдовнiсть дiй посадових осiбщепартаменту
аГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ CYMcbKoi Обласноi державноi адмiнiстрацii (даrri _
Щепартамент) при отриманнi, опрацюваннi, .r.р.uiрцi, узагал""."rri та облiку
iНфОРМаЦiI, ЯКа НаДХОДить вiд фiзичних i юридичних осiб (далi _ заявник) зЪ
<телефоном довiрп>, при оперативному реагуваннi на повiдомлення про
можливi HeпpaBoМipHi дiяння посадових осiб Щепартаменту, при здiйсненнi
нимИ cBoik функцiон€UIьних обов'язкiв, а також.rр" y"y"eHHi причин i умов, щосприяли неправомiрним дiянням з боку посадових осiб Щепартаменту, при
лiквiдацii негативних наслiдкiв цих дiянь.

3. кТелефон довiри> в Щепартаментi створюсться з метою прийому
дзвiнкiв вiд громадян щодо випадкiв корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю
правопорушень працiвниками Щепартаменту.

Номер <телефону довiри>> (77-15-77) розмiщуеться на
щепартаменту веб-порталу мiсцевих орга iB виконавчоi влади
областi.

4, кТелефон довiри)) працюе з 8-00 до |7-15 години з понедiлка по четвер,
у п'ятницю - з 8-00 до 1б-00 години, обiдня перерва з 12-00 до 13-00 години.
зателефонувавши, громадянин може повiдомити про протиправнi дii
працiвнИкiв ЩепаРтаменту, про зловживаннrI ними службоЪим становищем.

TaKi повiдомлення ресструються в журналi прийому повiдомленъ вiд
громадян щодо випадкiв корупцiйних або пов'язаних з корупцiею
правопорушень працiвниками Щепартаменту, якi надiйшли за ur.n.6o"oцa
довiри> (додаток).

веб-роздiлi
Сумськоi



5. Робота <<телефону довiри>> здiйснюеться на ринципах недопущенIuI
Приниження честi та гiдностi осiб, якi зателефонуваIIи, збереження таемницi
зверненн я,,га iнших вiдомостей.

6. За <телефоном довiри> приймаютъся повiдомлення про можливе 1

cKoeHHrI злочинiв у сферi службовоi дiяльностi, корупцiЙних або пов'язаних з
корупцiею правопорушень з боку працiвникiв Щепартаменту.

7. Не допускаеться розголошення вiдомостей про заявникiв i
повiдомленоТ ними за <<телефоном довiро iнформацii особам, якi не маютъ
вiдношення до вирiшення справи.

8. Щоступ до iнформацii, отриманоТ за <<телефоном довiрп>, мають
посадовi особи Щепартаменту:

директор Щепартаменту;
заступник директора .Щепартаменту-начаlrьник управлiння бухгалтер-

съкого облiку, економiчного аналiзу та розвитку сiльських територiЙ;
головний спецiалiст-юрисконсулът;
гОловниЙ спецiалiст з питань персонЕtлу вiддiлу органiзацiйного

забезпечення та контролю.

2.Прийняття, обпiк i опрацювання повiдомлень, якi надiйшли
за <телефоном довiри>>

1. Прийнятtя, облiк i опрацювання повiдомлень, якi надiйшли за
<<ТеЛефОном довiрп> (далi - повiдомлення), здiйснюються головним
спецtалiстом-юрисконсультом Щепартаменту.

2. Посадова особа, вiдповiдаJIьна за роботу щодо прийняття, облiку i
оПрацЮвання повiдомлень, якi надiй Lпи за <телефоном довiрп>, пропонуе
заявниковi надати:

iнформацiю про себе (прiзвище, iм'я, по батъковi, громадянство фiзичноТ
особи; реквiзити юридичноi особи; контактний телефон тощо);

максим€шьно деталiзовану iнформацiю (.rро мiсце подii, нЕlзву
СТРУкТУрноГо пiдроздiлу ,Щепартаменту, прiзвище, iм'я посадовоi особи,
KoHKpeTHi обставини, дii посадовоi особи, на яку скаржаться) по cyTi подiй, що
ст€tJIи причиною звернення за (телефоном довiри>>.

iНШУ iнфОрмацiю, що мае сутт€ве значення для вирiшення конкретного
питання.

3. Посадова особа ,щепартаменту, вiдповiдальна за роботу щодо
ПРИЙНяття, облiку i опрацювання повiдомлень, що надiйшли за <телефоном
ДОвiрп>, У разi отримання вiдповiдного повiдомлення доповiдас директоровi
.Щепартаменту.

3. Перевiрка iнформацii, що мiститься в повiдомленнrlх,
облiк i зберiгання fi матерiалiв

[. За результатами перевiрки iнформацii, що мiститься в повiдомленнях за



проведення службового розслiдування сто овно посадових осiб
Щепартаменту;

iнформування правоохоронних або iнших державних органiв;
притягнення посадових осiб !епартаменту до вiдповiдальностi;
завершення перевiрки iнформацii у зв'язку з вiдсутнiстю неправомiрних

дiянь з боку посадових осiб Щепартаменту.
2.При Виявленнi вчиненого правопорушення або розгляду матерiалiв

службового розслiдування, направJuIються вiдповiднi документи до
ПраВоохоронних органiв згiдно з вимогами cTaTTi 2|4 КримiнальЕого
Процесу€lльного кодексу Украiни абоlта cTaTTi 65 Закону УкраiЪи <Про
запобiгання корупцii>>.

Матерiали перевiрок iнформацii облiковуються i зберiгаються головним
спецtалiстом-юрисконсультом Щепартаменту.

головний спецiалiст-юрисконсульт В,м,мельник



.Щодаток

до Порядку роботи з
повiдомленнями, що надходять
за <телефоном довiри>> для
црииому дзвlнкlв вlд громадян
щодо випадкiв корупцiйних або
пов'язаних з корупцiею право-
порушень працiвниками
Щепартаменту агропромислового
розвитку Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацiТ

Журнал
прийому повiдомлень вiд громадян щодо випадкiв корупцiйних або пов'язаних

З КОРУПЦiСЮ ПРаВОrторУшень працiвниками,Щепартаменту агропромислового
РОЗВИТКУ СУмськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii, якi надiйшли за

<<телефоном довiри>

Ns
з/п

ШБ особи,
яка надала iнформацiю,

iншi вiдомостi

Щата i час
прийняття
iнформацii

Змiст
iнформацii

Вiдповiд€чIьна
особа, яка
прийняла

iнфоомацiю
1.


