
 

ЗВІТ 
про виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

Богодухівському районі за IV квартал 2020 року 
 
У районній державній адміністрації відповідно до вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» та інших актів з антикорупційних питань 
вживається 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, періодично 
включаються до розгляду на засіданнях колегії районної державної 
адміністрації, апаратних нарад у голови районної державної адміністрації, ради 
по роботі з кадрами при районній державній адміністрації, семінарах-нарадах з 
керівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації, з 
посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування району, 
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 2020 рік, 
затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації                     
від 23 грудня 2019 року № 312. 

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 16 грудня 
2020 року № 326 затверджено План заходів щодо запобігання та протидії 
корупції в Богодухівській районній державній адміністрації на 2021 рік. 

На державну службу приймаються працівники за критеріями 
професіоналізму, компетентності, наявності управлінського досвіду, чітко 
відпрацьовано механізм відбору і призначення державних службовців. 
Удосконалюються процедури проведення конкурсного відбору кандидатів на 
зайняття посади та спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави (категорія «Б»). 

З працівниками структурних підрозділів районної державної адміністрації 
проводяться навчання щодо вивчення основних положень Закону України «Про 
запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного 
спрямування.  

Випадків порушення чинного антикорупційного законодавства серед 
державних службовців районної державної адміністрації не виявлено. 
Інформації правоохоронних та судових органів щодо притягнення державних 
службовців районної державної адміністрації за скоєння корупційних 



правопорушень до адміністративної чи кримінальної відповідальності не 
надходило. 

У районній державній адміністрації проводиться робота щодо 
недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів державних 
службовців. Обставин щодо обмеження роботи близьких осіб не виникало. 

Здійснюється постійний аналіз включення службових осіб до складу 
консультативних та дорадчих органів, створених при районній державній 
адміністрації, з метою попередження виникнення конфлікту інтересів. 

Державні службовці апарату та структурних підрозділів районної 
державної адміністрації ознайомлені з Пам’яткою державного службовця щодо 
врегулювання конфлікту інтересів. 

З 16 червня 2020 року наказом керівника апарату від 15 червня 2020 року 
№ 45-к тимчасово, на період дії карантину, установленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
призначено на вакантну посаду головного спеціаліста - уповноваженої особи з 
питань запобігання  та виявлення корупції сектору з питань правової роботи 
апарату Богодухівської районної державної адміністрації на умовах контракту 
ЗИРЯНОВУ Валентину Вікторівну. 

 Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 07 лютого 
2020 року № 37 затверджено Положення про уповноважену особу з питань 
запобігання та виявлення корупції в апараті Богодухівської районної державної 
адміністрації Харківської області. 

У районній державній адміністрації здійснюється планування роботи та 
виконання запланованих завдань, а саме: проведення роз’яснення серед 
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування з 
питань запобігання, виявлення і протидії корупції, дотримання вимог 
антикорупційного законодавства, аналіз звернень громадян на предмет 
виявлення можливих корупційних правопорушень. 

Щоквартально та в міру надходження запитів надається інформація про 
проведення аналітичної роботи щодо виконання заходів запобігання і протидії 
корупції в районній державній адміністрації до відділу з питань запобігання та 
виявлення корупції Харківської обласної державної адміністрації. 

Надана інформація про проведену роботу щодо запобігання і протидії 
корупції в районній державній адміністрації у ІV кварталі 2020 року до 
прокуратури Богодухівського району. 

Забезпечується доступ громадськості до проєктів нормативно-правових 
актів для ознайомлення шляхом розміщення їх на офіційному вебсайті районної 
державної адміністрації.  

У IV кварталі 2020 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 

24 грудня 2020 року на засіданні ради по роботі з кадрами при районній 
державній адміністрації за участі структурних підрозділів районної державної 



адміністрації та працівників, які виконують обов’язки з питань управління 
персоналом, розглядалося питання «Про виконання Плану заходів щодо 
запобігання і протидії корупції в Богодухівській районній державній 
адміністрації на 2020 рік, затвердженого розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 23 грудня 2019 року № 312». 

У районній державній адміністрації створені належні умови для 
особистого прийому громадян. 

Проводиться робота з державними службовцями районної державної 
адміністрації, які забезпечують розгляд звернень громадян, юридичних та 
фізичних осіб, щодо запобігання створенню можливостей виникнення 
конфлікту інтересів. 

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». 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» 
постійно здійснюється перевірка щодо своєчасності подання електронних 
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, державними службовцями апарату та структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, які перебувають на державній службі чи 
приймаються на посади державних службовців, звільняються або іншим чином 
припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави. 

У звітному періоді державні службовці районної державної адміністрації 
до відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства не 
притягалися. Копії відповідних судових рішень у зв’язку з притягненням до 
відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням 
обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції», а також 
відсторонення такої особи від виконання службових повноважень, які набрали 
законної сили, до районної державної адміністрації не надходили. 

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

Відповідно до Закону 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, опубліковано 
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. 
 
 
 


