
ЗВІТ 

про виконання заходів щодо запобігання і протидії корупції у 

Богодухівському районі за ІІ квартал 2016 року 
 

У ІІ кварталі 2016 року робота сектора з питань взаємодії з 

правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції апарату 

районної державної адміністрації (далі - сектора) здійснювалась відповідно до 

затвердженого керівником апарату районної державної адміністрації плану 

роботи та була спрямована на виконання законів України «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», 

«Про очищення влади», «Про участь громадян в охороні громадського порядку 

і державного кордону», актів Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпоряджень і доручень голови обласної і голови районної державних 

адміністрацій, простої кореспонденції. 

Забезпечувалося виконання районної Програми щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 

2016-2017 роки, затвердженої рішенням Богодухівської районної ради від 

18 грудня 2015 року №25-VIІ (ІІ сесія VIІ скликання), Плану заходів щодо 

запобігання та протидії корупції в Богодухівській районній державній 

адміністрації на 2016 рік, затвердженого розпорядженням голови районної 

державної адміністрації від 10 грудня 2015 року №428. 

13 квітня 2016 року на нараді у голови районної державної адміністрації 

було розглянуто питання «Про підсумки декларування майна, доходів, витрат і 

зобов’язань фінансового характеру за 2015 рік особами, уповноваженими на 

виконання функцій держави». 

19 квітня 2016 року рішенням сесії районної ради № 105-VІІ затверджено 

комплексну Програму по захисту державного суверенітету, конституційного 

ладу, територіальної цілісності України, протидії тероризму, корупції та 

організованій злочинній діяльності у Богодухівському районі на 2016-2020 

роки. 

У ІІ кварталі 2016 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, а 

саме: 

- 18 травня 2016 року на засідання Координаційної ради місцевого 

самоврядування розглянуте питання «Про запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів згідно чинного антикорупційного законодавства»; 

- 26 травня 2016 року на засіданні ради по роботі з кадрами при районній 

державній адміністрації відбувся виступ з питання: «Про Правила етичної 

поведінки державних службовців»; 

- 15 червня 2016 року на семінарі-нараді з сільськими, селищними, 

міським головами підіймалося питання: «Нове в антикорупційному 

законодавстві України». 

На засіданнях Ради протидії злочинності і корупції при районній 



державній адміністрації за участі керівників правоохоронних органів району 

розглядалися питання: 29 квітня 2016 року - «Про проведення роботи щодо 

посилення охорони публічного порядку та забезпечення безпеки громадян, 

об’єктів критичної інфраструктури напередодні та під час святкування 

травневих та релігійних свят у період з 30 квітня по 11 травня 2016 року»; 

23 червня 2016 року - «Про забезпечення охорони громадського порядку та 

безпеки дорожнього руху в районі». За результатами розгляду прийняті 

відповідні рішення. 

На колегії районної державної адміністрації 22 червня 2016 року  

розглядалося питання «Аналіз виконання закону України «Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2014-2017 роки». 

Кожного разу при проведенні співбесіди з кандидатами на заміщення 

вакантних посад державних службовців районної державної адміністрації до 

конкурсантів доводиться інформація з роз’яснення основних положень 

антикорупційного законодавства та щодо обмежень, пов’язаних з прийняттям 

на державну службу та проходженням державної служби. 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» у районній 

державній адміністрації у звітному періоду закінчено перевірку достовірності 

відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 

четвертою статті 1 цього Закону стосовно 19 осіб. 

Протягом IІ кварталу 2016 року, 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: в секторі культури, 

в управлінні соціального захисту населення та у 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 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 звітному періоді надана 

допомога з питань виконання вимог антикорупційного законодавства 

Олександрівській сільській раді, виконавчим комітетам Крисинської та 

Кленівської сільських 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 районної державної адміністрації 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. 

13 травня завідувачем сектора проведена «пряма лінія» на тему  

«Суспільство проти корупції» під час якої мешканцями району порушувалися 

питання щодо врегулювання конфлікту інтересів, питання вступу на державну 

службу після вчинення корупційного правопорушення та оприлюднення 

декларацій посадових осіб. 

Зауважень щодо повноти, точності та об’єктивності основних офіційних 

публікацій органів виконавчої влади району і перепон щодо їх доступності для 

широкої громадськості не було. 

Сектором забезпечено надання обласній державній адміністрації та 

голові районної державної адміністрації у встановлені строки відповідної 

інформації на виконання розпорядчих документів, які знаходяться на контролі. 

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. 

Протягом ІІ кварталу 2016 року випадків порушення чинного 

антикорупційного законодавства серед державних службовців районної 

державної адміністрації не виявлено. Інформації правоохоронних і судових 

органів щодо притягнення державних службовців районної державної 

адміністрації за скоєння корупційних правопорушень до адміністративної чи 

кримінальної відповідальності не надходили. 

 


