
ЗАТВЕРДЖЕНО

,Щиректор .Щепартаменry
агропромислового розвитку
СумськоТ облас ноi державноi

О.М.Маслак

План

1нтересlв.

заходiв iз запобiгання корупцii в Щепартаментi агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii на 2018 piK

Заходами з реалiзацii засад державноi вiдомчоi полiтики е заходи iз запо-
бiгання корупцii в.Щепартаментi агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi
державно1 адмlнlстрац1l, зокрема:

1. Запобiгання та вреryлювання конфлiкту iHTepeciB:
1.1. Встановлення контролю за дотриманням законодавства про конфлiкт

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

1.2. Вжиття заходiв щодо виJIвлення конфлiкту iHTepeciB та сприятливих
умов для вчинення корупцiйних правопорушень, правопорушень пов'язаних з
корупцiею в дiяльностi органiв державноi влади, сприrIння ix усуненню вiдпо-
вiдно до Закону Украiни <Про запобiгання корупцii)>.

Головний спецiа.пiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

2. Створення ефективноi системи фiнансового контролю:
2.1. Забезпечення доведення до суб'ектiв декларування iнформацii про

своечаснlсть подання електронних декларацiй осiб, уповноважених на виконан-
ня функцiй держави або мiсцевого самоврядування та застосування окремих
положень Закону Украiни <Про запобiгання корупцii> стосовно заходiв фiнан-
сового контролю.

Головний спецiалiст з питань персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-
печення та контролю управлiння
сприяння розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi Харченко I.M,
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2.2, Визначення вiдповiдальноi особи в Щепартаментi агропромислового
розвитку CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii за проведення перевiрки
фактiв подання (неподання), несвоечасностi подання електронних декларацiй та
подчrльшого iнформування Нацiонального агентства з питань запобiгання кору-
пцii (далi - Нацiональне агентство).

.Щиректор .Щепартаменту Маслак О.М.
2.З. Проведення монiторинry електронцих декларацiй суб'ектами декла-

рування, як1 працюють (працювали) в .Щепартаментi агропромислового розвит-
ку Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii шJuIхом пошуку та перегляду iH-

формацii в публiчнiй частинi единого державного реестру декларацiй осiб на
офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства.

Головний спецiалiст з питань персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-
печеннJI та контролю управлiння
сприяннrI розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi Харченко I.M.

Го.lrовний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М,
Протягом 10 робочих днiв з гранич-
Hoi дати подання таких декларацiй

З. Впровадження превентивних заходiв щодо запобiгання корупцii:
3.1.Проведення антикорупцiйноi експертизи проектiв нормативно-

правових актiв,Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi
державно1 адмlнlстрац11 з метою виявлення причин, що призводять та можуть
призвести до вчинення корупцiйних правопорушень у ходi ix виконання та вне-
сення вiдповiдних пропозицiй розробникам щодо усунення корупцiогенних
чинникlв.

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

З.2. Проведення роз'яснювальноi роботи щодо заборони на одержання вiд
фiзичних, юридичних осiб безоплатно грошових коштiв або iншого майна, не-
матерiальних активiв, майнових переваг, пiльг чи послуг, KpiM випадкiв, перед-
бачених законами або чинними мiжнародними договорами, згоду на
обов'язковiсть яких надано Верховною Радою УкраiЪи,

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Ме;rьник В.М.
Постiйно

З.З. Забезпечення, за участю громадськостi, вжитгя заходiв щодо вияв-
лення сприятливих для вчинення корупцiйних правопорушень ризикiв в дiяль-
HocTi Bcix державних службовцiв .Щепартаменту агропромислового розвитку
CyMcbKoi обласноi державноi адмiнiстрацii, а також iнших працiвникiв, якi не е



державними службовцями та перебувають у трудових вiдносинах з Департаме-
нтом агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi державЕоi адмiнiстрацii.

,Щиректор .Щепартаменту Маслак О.М.

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

4. Проведення роботи зi зверненнями громадян щодо зловживання служ-
бовим становищем, запобiгання корупцiйним та економiчним правопорушен-

Заступник начаJIьника управлiння
сприяння розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi - начальник вiддiлу органiза-
цiйного забезпечення та контролю
Сергiенко С.А.
Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

5. Забезпечення функцiонування спецiальних телефонних лiнiй, офiцiйно-
го веб-роздiлу,,Щепартаменту агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноТ
державноi адмiнiстрацii веб-порталу мiсцевих органiв виконавчоi влади Сумсь-
коi областi, засобiв електронного зв'язку з використанням можливостей для
внесення громадянами повiдомлень про корупцiю i механiзми збереження аЕо-
HiMHocTi заJIвника та його захисту вiд переслiдування.

Заступник начальника управлiння
сприяння розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостt - начальник вlддlлу органlза-
цiйного забезпечення та контролю
Сергiенко С.А.
Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

6. Створення прозороi системи добору кадрiв та забезпечення прозоростi
дiяльностi .Щепартаменту агропромислового розвитку Сумськоi обласноi держа-
BHol адмlнlстрацll:

б.1. Забезпечення якiсного добору та розстановки кадрiв на засадах неу-
передженого конкурсного вiдбору, а також ix об'ективноi атестацii, щорiчноi
оцiнки виконання державними службовцями покладених Еа них обов'язкiв i
завдань.

,,Щиректор,,Щепартаменту Маслак О.М.

Головний спецiалiст з питань персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-



печення та контролю управлlння
сприяння розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi Харченко I.M.
Постiйно

6.2. ЗабезпечеЕня дотриманнJI загаJIьних правил етичноi поведiнки дер-
жавних службовцiв.

Щиректор,Щепартаменту Маслак О.М.
Головний спецiалiст з питань персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-
печеннjI та контролю управлlння
сприяння розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi Харченко I.M.
Постiйно

б.з, Забезпечення оперативного оприлюднення та своечасного оновлеIlня
веб-роздiлУ ,ЩепартаменТу агропромислового розвитку CyMcbKoi обласноi дер-
жавноi адмiнiстрацii веб-порталУ мiсцевих органiв виконавчоi влади CyMcbKoi
областi, а такоЖ доступУ громадськосТi для ознайомлення та обговорення обла-
сних програМ та проектiВ нормативно-правових aKTiB шляхом ix розмiщення на
офiцiйному веб-сайтi.

Заступник нач€Lпьника управлlннrl
розвитку агропромислово-сприяння

го виробництва та харчовоi промис-
ловостi - нач€Lпьник вiддiлу органiза-
цiйного забезпечення та контролю
Сергiснко С.А.
Постiйно

6.4. У встанОвленому законодавством порядку проводити спецiа.пьну пе-
peBipKy щодо осiб, якi претендУють на зайняття посад, пов'язаних iз виконан-
ням функцiй держави.

Головний спецiалiст з питань персо-
налу вiддiлу органiзацiйного забез-
печення та контролю управлiння
сприяннrI розвитку агропромислово-
го виробництва та харчовоi промис-
ловостi Харченко I.M.
Постiйно

б.5. ПродовжеЕня практики попереднього громадського обговорення сус-
пiльно важливих питань,

Керiвники структурних пiдроздiлiв
.Щепартаменту
Постiйно
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7. Надання методичноi допомоги, у межах компетенцii, щодо застосуван-
ня антикорупцlиного законодавства.

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

8. Розгляд анонiмних повiдомлень про порушення вимог антикорупцiйно-
го законодавства, якщо наведена у них iнформацiя стосуеться KoHKpeTHoi особи,
мiстить фактичнi данi, якi можуть бути перевiренi.

Головний спецiалiст-юрисконсульт
Мельник В.М.
Постiйно

Головний спецiалiст-юрискошсульт o4r/ В.М.Мельник


