
ЗВІТ 
про виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

Богодухівському районі за IІІ квартал 2021року 
 

Протягом IІІ кварталу 2021 року забезпечувалося виконання Плану заходів 
щодо запобігання та протидії корупції в Богодухівській районній державній 
адміністрації на 2021 рік, затвердженого розпорядженням голови районної  
державної адміністрації 16 грудня 2020 року № 326.  

До відділу з питань запобігання та виявлення корупції Харківської 
обласної державної адміністрації надавалася інформація про стан запобігання 
та протидії корупції в Богодухівській районній державній адміністрації. 

Проводилася робота щодо недопущення можливості виникнення 
конфлікту інтересів державних службовців районної державної 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. 
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 10 вересня 

2021 року № 178 затверджено Положення про уповноважену особу з питань 
запобігання та виявлення корупції Богодухівської районної державної 
адміністрації Харківської області. 

Працівникам апарату та структурних підрозділів районної державної 
адміністрації надавалася методична та практична допомога щодо вивчення 
законодавчих та нормативно-правових актів антикорупційного спрямування, 
зокрема заповнення електронних декларацій. Фактів невчасного подання 
декларацій за 2020 рік не було. 

З метою формування у працівників правової свідомості , добросовісної 
поведінки, нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно 
небезпечного явища протягом поточного року на апаратних нарадах 
обговорювались актуальні питання публічного управління, впровадження 
законодавства про державну службу. 

В Богодухівькій районній державній адміністрації 30 вересня 2021 року 
відбулося засідання ради по роботі з кадрами. Було розглянуто питання «Про 
стан роботи щодо запобігання корупції в управлінні соціального захисту 
населення районної державної адміністрації»  

При проведенні співбесіди з кандидатами на зайняття вакантних посад 
державної служби в районній державній адміністрації конкурсантів було 
проінформовано про основні положення антикорупційного законодавства, 
обмеження та заборони для осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, обов’язок подавати 
декларації у визначеному законом порядку. 

З метою забезпечення належного виконання державними службовцями 
районної державної адміністрації, які є суб’єктами декларування відповідно до 
Закону України «Про запобігання корупції», вимог означеного Закону щодо 
подання декларацій постійно проводиться роз’яснювальна робота для суб’єктів 



декларування, які працюють в апараті та відповідних структурних підрозділах 
районної державної адміністрації.  

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» на 
офіційному вебсайті районної державної адміністрації оприлюднюється 
інформація щодо її діяльності, діє постійна рубрика «Протидія корупції», де 
розміщена інформація з питань антикорупційного законодавства, публікуються 
звіти про виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції в районній 
державній адміністрації.  

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

Здійснюється перевірка проєктів 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 ІІІ кварталу не встановлено фактів притягнення працівників 
районної державної адміністрації до відповідальності за рішення суду або до 
адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення або інші 
правопорушення, пов’язані з корупцією. Державні службовці дотримуються 
обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. 

Протягом звітного періоду підстави для проведення службових 
розслідувань та притягнення осіб до відповідальності за скоєння 
правопорушень були відсутні. 

 


