
ЗВІТ  
про виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

Богодухівському районі за II квартал 2019 року 
 

У районній державній адміністрації відповідно до вимог законів України 
«Про запобігання корупції», «Про державну службу» протягом II кварталу                    
2019 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, щорічній 
Комплексній програмі роботи з кадрами, планах роботи з кадрами в 
структурних підрозділах районної державної адміністрації. 

Забезпечується виконання Плану заходів щодо запобігання та протидії 
корупції в Богодухівській районній державній адміністрації на 2019 рік, 
затвердженого розпорядженням голови районної  державної адміністрації                          
від 07 грудня 2018 року № 621, узагальнена інформація щодо виконання заходів 
надається голові районної державної адміністрації. 

Проводиться робота щодо недопущення можливості виникнення 
конфлікту інтересів державних службовців районної державної адміністрації. 

Щоквартально до сектору з питань запобігання та виявлення корупції 
апарату Харківської обласної державної адміністрації надаються інформації 
про стан запобігання та протидії корупції в районній державній адміністрації. 

Державні службовці апарату та структурних підрозділів районної 
державної адміністрації ознайомлені з Пам’яткою державного службовця щодо 
врегулювання конфлікту інтересів, розробленою сектором з питань запобігання 
та виявлення корупції апарату Харківської обласної державної адміністрації. 

Обставин щодо обмеження роботи близьких осіб не виникало. 
У II кварталі 2019 року робота щодо запобігання і протидії корупції в 

районній державній адміністрації розглядалася:  
- на нараду у голови районної державної адміністрації 10 квітня 2019 року 

на тему: «Про підсумки подання декларацій за 2018 рік особами, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування 
відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» 

З працівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 
районної державної адміністрації та з посадовими особами органів місцевого 
самоуправління проводилися навчання щодо вивчення основних положень 
Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових 
актів антикорупційного спрямування. 

На засіданні Ради протидії злочинності і корупції при районній державній 
адміністрації за участі керівників правоохоронних органів району 27 червня                
2019 року розглядалося питання «Про проведення роботи щодо забезпечення 
охорони громадського порядку та безпеки дорожнього руху в районі та проект 
плану роботи Ради протидії злочинності і корупції при районній державній 
адміністрації на II півріччя 2019 року». За результатами розгляду прийняте 



відповідне рішення. 
Кожного разу при проведенні співбесіди з кандидатами на заміщення 

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

Протягом звітного періоду відповідно до розпорядження 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 населення, відділі з питань надання 
адміністративних послуг, 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               
27 грудня 2016 року № 438 «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 
Губарівської, Дмитрівської, Забродівської сільськиї рад, 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 райдержадміністрації 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 райдержадміністрації організовано роботу 
«телефону довіри», який працює кожного понеділка, вівторка та п’ятниці за 
участю спеціаліста, відповідального за роботу із зверненнями громадян. У фойє 
приміщення районної державної адміністрації встановлена «скринька довіри». 

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

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