
ЗВІТ  
про виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

Богодухівському районі за II квартал 2018 року 
 

У районній державній адміністрації відповідно до вимог законів України 
«Про запобігання корупції», «Про державну службу» протягом II кварталу                                      
2018 року вживалася низка заходів щодо запобігання проявам корупції та 
здійснення контролю за додержанням державними службовцями районної 
державної адміністрації вимог антикорупційного законодавства. 

Питання діяльності районної державної адміністрації з дотримання вимог 
антикорупційного законодавства відображаються в перспективних і поточних 
планах роботи районної державної адміністрації, її апарату періодично 
включаються до розгляду на засіданнях колегії районної державної 
адміністрації, семінар – нарадах з міським, селищними та сільськими головами, 
проводяться тематичні навчання з державними службовцями апарату районної 
державної адміністрації та серед працівників самостійних структурних 
підрозділів районної державної адміністрації. 

Забезпечується виконання апаратом та структурними підрозділами 
районної державної адміністрації Плану заходів щодо запобігання та протидії 
корупції в Богодухівській районній державній адміністрації на 2018 рік, 
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від             
07 грудня 2017 року №469. 

З метою попередження корупційних діянь серед державних службовців 
районної державної адміністрації та посадових осіб місцевого самоврядування 
району районною державною адміністрацією проведена відповідна робота щодо 
підвищення рівня свідомості працівників районної державної адміністрації та 
місцевих рад району при виконанні ними своїх службових обов’язків, 
запобігання корупційним діянням та службовим зловживанням відповідно до 
вимог антикорупційного законодавства. 

На семінарі-нараді з сільськими, селищними, міським головами                       
20 червня 2018 року була надана інформація «Організація роботи із 
повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами». 

На семінар-нараді з керівниками структурних підрозділів районної 
державної адміністрації 16 травня 2018 року розглянуте питання «Конфлікт 
інтересів в діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції». 

Протягом звітного періоду, відповідно до розпорядженням голови 
районної державної адміністрації від 20 грудня 2016 року №423 «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 в секторі культури. 
Управлінні соціального захисту та відділі з питань надання адміністративних 
послуг. Ведеться систематична робота щодо здійснення контролю за виконанням 
наданих в ході перевірок рекомендацій. 



Результати роботи, проведеної районною державною адміністрацією щодо 
профілактики корупції, висвітлюються в засобах масової інформації. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на 
офіційному веб-сайті районної державної адміністрації оприлюднюється 
інформація щодо діяльності районної державної адміністрації, діє постійна 
рубрика «Протидія корупції». З метою забезпечення відкритого доступу 
громадськості до інформації в рубриці розміщено законодавчі та нормативні 
акти з питань запобігання та протидії корупції, План заходів щодо запобігання 
та  протидії   корупції в Богодухівській районній державній адміністрації на 2018 
рік, затверджений розпорядженням голови районної державної адміністрації від 
07 грудня 2017 року № 469, опубліковано звіти про результати проведення 
заходів щодо запобігання і протидії корупції в районній державній адміністрації. 

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 встановлена «скринька довіри». 

Забезпечується доступ громадськості до проектів нормативно-правових 
актів для ознайомлення шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної 
державної адміністрації. 

Випадків порушення чинного антикорупційного законодавства серед 
державних службовців районної державної адміністрації не виявлено. Скарг з 
боку громадськості, заяв та повідомлень про вчинення працівниками районної 
державної адміністрації адміністративних корупційних правопорушень не було. 
Інформація спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції щодо 
осіб, стосовно яких складено протокол про адміністративне правопорушення, до 
районної державної адміністрації не надходила. Відсторонення від роботи осіб, 
щодо яких надійшла інформація про факти корупції, не було. 

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


