
 

 

 

Звіт про виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції у 

Богодухівській районній державній адміністрації у I кварталі 2015 року 

 

У Богодухівській районній державній адміністрації відповідно до вимог 

закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» 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, апаратної 

наради у голови районної державної адміністрації,  ради по роботі з кадрами при 

районній державній адміністрації, семінарах-нарадах з керівниками структурних 

підрозділів районної державної адміністрації, з керівниками та секретарями 

виконавчих органів місцевого самоврядування району, проводяться тематичні 

навчання з державними службовцями апарату районної державної адміністрації 

та серед працівників самостійних структурних підрозділів районної державної 

адміністрації. 

Протягом звітного періоду питання, що відноситься до компетенції 

сектора розглядалося 25 лютого 2015 року на засіданні колегії районної 

державної адміністрації «Про стан взаємодії районної державної адміністрації та 

Богодухівського РВ ГУМВС України в Харківській області у сфері забезпечення 

дотримання норм Конституції і законів України, забезпечення правопорядку, 

захисту прав і свобод громадян», за результатами розгляду видане 

розпорядження голови районної державної адміністрації від 26 лютого                      

2015 року №63. 

23 березня 2015 року на засіданні Ради протидії злочинності і корупції при  

районній державній адміністрації за участі керівників правоохоронних органів 

району розглядалося питання «Про стан виконання заходів комплексної 

Програми профілактики правопорушень у Богодухівському районі на 2011-2015 

роки, затверджених   рішенням   районної   ради  від 29 квітня  2011 року                   

(YI сесія YI скликання). 

З працівниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

районної державної адміністрації проводяться навчання щодо вивчення 

основних положень Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» та інших нормативно-правових актів антикорупційного спрямування: 

- 18 лютого 2015 року з державними службовцями районної державної 

адміністрації та посадовими особами органів місцевого самоврядування району 

проведений семінар-навчання з питання заповнення декларацій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік; 



 

 

 

2 

 

-  26 лютого на засіданні ради по роботі з кадрами при районній державній 

адміністрації були розглянуті наступні питання «Про організацію роботи щодо 

заповнення декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за 2014 рік державними службовцями районної державної 

адміністрації та посадовими особами  органів місцевого самоврядування» та 

«Про підсумки роботи щодо запобігання проявам корупції в апараті, 

структурних підрозділах районної державної адміністрації та органах місцевого 

самоврядування району у 2014 році»; 

- 26 березня 2015 року проведена семінар-нарада з керівниками 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, розглянуте питання 

«Про застосування основних норм антикорупційного законодавства в діяльності 

апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації». 

Протягом I кварталу, 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: 15 січня - у службі у справах 

дітей; 23 лютого - у секторі інфраструктури та цивільного захисту; та                          

19 березня - у відділі економічного розвитку і торгівлі, про що складено 

відповідні довідки. Ведеться систематична робота щодо здійснення контролю за 

виконанням наданих в ході перевірок рекомендацій. 

Згідно з Порядком проведення Богодухівською районною державною 

адміністрацією Харківської області перевірок стану здійснення органами 

місцевого самоврядування Богодухівського району делегованих повноважень 

органів виконавчої влади затвердженого розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 08 грудня 2014 року, зареєстрованого в 

Богодухівському районному управлінні юстиції Харківської області 24 грудня 

2014 року за №2/64, керуючись розпорядженням голови районної державної 

адміністрації від 21 січня 2015 року №11 «Про організацію контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування Богодухівського району 

делегованих повноважень органів виконавчої влади» здійснено перевірку 

діяльності виконавчого комітету Богодухівської міської ради та Гутянської і 

Шарівської селищних рад щодо виконання ними делегованих повноважень 

органів виконавчої влади. За результатами перевірки підготовлені довідки. 

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 січні - березні 2015 року 

сектором виконавчим комітетам Богодухівської міської ради та Гутянської і 

Шарівської селищним радам була надана допомога, про що складено відповідні 

довідки.   

З метою підвищення рівня знань з питань боротьби з корупційними 

проявами серед громадськості, 19 березня на засіданні громадської ради при 
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Богодухівській районній державній адміністрації було заслухане питання 

«Участь громадськості в заходах щодо  запобігання та на сторінках 

Богодухівської публічно-політичної газети «Маяк» було висвітлено виступ 

«Нове  

в законодавстві щодо запобігання корупції». 

Згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» на 

офіційному веб-сайті районної державної адміністрації постійно розміщуються 

інформаційні матеріали про діяльність Сектора, діє постійна рубрика «Протидія 

корупції», де розміщена інформація з питань антикорупційного законодавства. 

Зауважень щодо повноти, точності та об’єктивності основних офіційних 

публікацій органів виконавчої влади району і перепон щодо їх доступності для 

широкої громадськості не було. 

Відповідно до статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» в районній державній адміністрації організовано проведення 

спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, 

пов’язаних із виконанням функцій держави. За звітний період спеціальні 

перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із 

виконанням функцій держави не проводилися.  

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. 

Постійно ведеться аналіз стану правопорядку в районі, вивчення роботи 

РВ ГУМВС України в Харківській області щодо забезпечення заходів з охорони 

громадської безпеки та боротьби зі злочинністю. 

Протягом звітного періоду інформації правоохоронних і судових органів 

щодо притягнення державних службовців районної державної адміністрації за 

скоєння корупційних правопорушень до адміністративної чи кримінальної 

відповідальності не надходили.  

Сектором забезпечено надання обласній державній адміністрації та голові 

районної державної адміністрації у встановлені строки відповідної інформації на 

виконання розпорядчих документів, які знаходяться на контролі.  
 
 

Завідувач сектора з питань взаємодії з  

правоохоронними органами, запобігання та  

виявлення корупції апарату районної  


