
ЗВІТ  
про виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

Богодухівському районі за 2017 рік 
 

У районній державній адміністрації відповідно до вимог законів України 
«Про запобігання корупції», «Про державну службу» протягом                                     
2017 року вживалася низка заходів щодо запобігання проявам корупції та 
здійснення контролю за додержанням державними службовцями районної 
державної адміністрації вимог антикорупційного законодавства. 

Забезпечувалося виконання Заходів щодо мінімізації можливості 
виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, 
затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
27 вересня 2013 року №324 (із змінами). 

На колегії районної державної адміністрації 22 березня 2017 року  
розглядалося питання «про стан взаємодії районної державної адміністрації та 
Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області у сфері 
забезпечення дотримання норм Конституції і законів України, забезпечення 
правопорядку, захисту прав і свобод громадян». 

На колегії районної державної адміністрації 25 жовтня 2017 року  
розглядалося питання «Про  підсумки роботи щодо попередження корупції серед 
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування                         у 
2017 році» 

У 2017 року з метою попередження корупційних діянь серед державних 
службовців районної державної адміністрації та посадових осіб органів 
місцевого самоврядування проводилася відповідна робота щодо підвищення 
рівня свідомості працівників при виконанні ними своїх службових обов’язків, 
запобігання корупційним діянням та службовим зловживанням, а саме: 

15 лютого 2017 року на семінарі-нараді з керівниками структурних 
підрозділів районної державної адміністрації розглядалось питання 
«Особливості заповнення електронних декларацій про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру державними службовцями за 2016 рік» 

17 травня 2017 року на семінар-нараді з керівниками структурних 
підрозділів районної державної адміністрації «Про обмеження, спрямовані на 
запобігання та протидію корупції, та відповідальність за корупційні 
правопорушення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»; 

- 20 грудня 2017 року на семінарі-нараді з сільськими, селищними, міським 
головами розглядалось питання «Про стан безпеки та правопорядку в районі 
визначення найефективніших шляхів їх забезпечення»; 

23 лютого 2017 року на засіданні ради по роботі з кадрами при районній 
державній адміністрації  з питання «Про роботу щодо забезпечення своєчасного 
подання електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування за 2016 рік державними службовцями 
районної державної адміністрації». 

- 28 грудня 2017 року на засіданні ради по роботі з кадрами при районній 
державній адміністрації  з питання «Про виконання Плану заходів щодо 
запобігання та виявлення корупції в Богодухівській районній державній 



адміністрації на 2017 рік, затвердженого розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 08 грудня 2016 року №407». 

На засіданні Ради протидії злочинності і корупції при районній державній 
адміністрації за участі керівників правоохоронних органів району 23 березня 
2017 року розглядалося питання «Про проведення роботи щодо протидії 
організованій злочинності і корупції». 

22 червня 2017 року на засіданні Ради протидії злочинності і корупції при 
районній державній адміністрації було винесено на порядок денний питаня «Про 
проведення роботи щодо забезпечення охорони громадського порядку та безпеки 
дорожнього руху в районі».  

На засіданні Ради протидії злочинності і корупції при районній державній 
адміністрації за участі керівників правоохоронних органів району 28 вересня 
2017 року розглядалося питання «Про стан виконання заходів комплексної 
Програми профілактики правопорушень у Богодухівському районі на 2016-2020 
роки, затвердженої рішенням районної ради від 03 березня 2016 року (V сесія VII 
скликання) в частині проведення роботи щодо мінімізації злочинного впливу на 
неповнолітніх та молодіжне середовище». 

На засіданні Ради протидії злочинності і корупції при районній державній 
адміністрації за участі керівників правоохоронних органів району 28 грудня 2017 
року розглядалося питання «Про стан виконання заходів комплексної Програми 
профілактики правопорушень у Богодухівському районі на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням районної ради від 03 березня 2016 року (V сесія VII 
скликання) в частині проведення роботи щодо захисту життя, здоров’я, честі та 
гідності особи, її майна від злочинних посягань». 

Кожного разу при проведенні співбесіди з кандидатами на заміщення 
вакантних посад державних службовців районної державної адміністрації до 
конкурсантів доводиться інформація з роз’яснення основних положень 
антикорупційного законодавства та щодо обмежень, пов’язаних з прийняттям на 
державну службу та проходженням державної служби. 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» у районній 
державній адміністрації у звітному періоду почато перевірку достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 цього Закону стосовно 3 осіб. 

Протягом 2017 року, відповідно до розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 23 січня 2015 року №13 «Про організацію роботи з 
вивчення стилю, форм і методів роботи структурних підрозділів районної 
державної адміністрації та надання методичної допомоги» забезпечено 
проведення перевірок щодо запобігання та протидії корупції у структурних 
підрозділах районної державної адміністрації, про що складено відповідні 
довідки. Ведеться систематична робота щодо здійснення контролю за 
виконанням наданих в ході перевірок рекомендацій. 

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 
13 січня 2015 року №6 «Про надання методичної та практичної допомоги 
місцевим радам району з питань організації роботи щодо здійснення делегованих 
повноважень органів виконавчої влади» у звітному періоді надана допомога з 
питань виконання вимог антикорупційного законодавства Богодухівській 
міській раді, Гутянській селищній раді та Шарівській селищній раді, 



Губарівський сільські раді, Дмитрівській сільській раді, Забродівській сільській 
раді, Куп’єваській сільській раді, Павлівській сільській раді, Сіннянській 
сільській раді, Сазоно-Баланівській, Сухининській, Ульянівській сільським 
радам, про що складено відповідні довідки. 

Проводяться заходи по взаємодії органів державної влади з громадськістю 
з питань запобігання та протидії корупції. 

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» на 
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації оприлюднена інформація 
щодо її діяльності, діє постійна рубрика «Протидія корупції», де розміщена 
інформація з питань антикорупційного законодавства, опубліковано звіти про 
виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції в районній державній 
адміністрації. Надана можливість населенню для обговорення розміщеної 
інформації. 

Зауважень щодо повноти, точності та об’єктивності основних офіційних 
публікацій органів виконавчої влади району і перепон щодо їх доступності для 
широкої громадськості не було. 

Для населення району в районній державній адміністрації організовано 
роботу «телефону довіри», який працює кожного понеділка, вівторка та п’ятниці 
за участю спеціалістів, відповідальних за роботу із зверненнями громадян. У 
фойє приміщення районної державної адміністрації встановлена «скринька 
довіри». 

Упродовж кварталу проведено 3 засідання постійно діючої комісії 
районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян. 

Здійснюється перевірка проектів розпоряджень голови районної державної 
адміністрації нормативно-правового характеру, з кадрових питань на наявність 
корупціогенних факторів, з метою попередження корупційних правопорушень 
та унеможливлення виникнення конфлікту інтересів. 

Протягом звітного періоду інформації правоохоронних і судових органів 
про притягнення державних службовців районної державної адміністрації за 
скоєння корупційних правопорушень до адміністративної чи кримінальної 
відповідальності не надходили. 
 


