
 
ЗВІТ 

про виконання заходів щодо запобігання та протидії корупції у 
Богодухівському районі за IV квартал 2016 року 

 
На виконання листа від 28 січня 2014 року №01-84/563 «Щодо організації 

роботи з питань запобігання і протидії корупції» повідомляємо, що в 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. 

1. 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 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. 

У IV кварталі 2016 року районна державна адміністрація працювала над 
виконанням заходів з реалізації Державної програми щодо реалізації засад 
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 
2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015 року №265. Проводиться відповідна робота щодо 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). 

Забезпечується виконання апаратом та структурними підрозділами 
районної державної адміністрації 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. 

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

Протягом IV кварталі 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: 26 жовтня —  в відділі освіти, 17 
листопада — в відділі містобудування, архітектури, житлово – комунального 
господарства та цивільного захисту; 15 грудня — відділ агропромислового 
розвитку, 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 Хрущово - 
Микитівській, Червононивській сільським радам, про що складено відповідні 
довідки. 

3. Протягом звітного періоду 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. 

4. Щоквартально до сектору з питань запобігання та виявлення корупції 
апарату Харківської обласної державної адміністрації надається інформація про 
хід виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 
18 вересня 2013 року №362 «Про заходи щодо мінімізації можливості 
виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення» (із 
змінами).  

У районній державній адміністрації проводиться робота щодо 
недопущення можливості виникнення конфлікту інтересів державних 
службовців. 

Забезпечується виконання керівниками структурних підрозділів районної 
державної адміністрації заходів щодо мінімізації можливості виникнення 
конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та 
врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, затверджених 
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 27 вересня 
2013 року №324 (із змінами). 

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. 

Прийом на державну службу в районну державну адміністрацію 
здійснюється за конкурсом, через стажування. Конкурси з відбору кандидатів на 
посади державних службовців проводяться відповідно до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року №246. 



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

6. На виконання пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 
04 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» 
розпорядженням  голови  районної  державної  адміністрації від 03 листопада 
2016 року №227-к уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення 
корупції районної державної адміністрації визначено головного спеціаліста 
юридичного сектора апарату районної державної адміністрації.  

У районній державній адміністрації здійснюється планування роботи та 
виконання 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. 

Відповідно до Закону України «Про очищення влади» у районній 
державній адміністрації у звітному періоду розпочато перевірку достовірності 
відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і 
четвертою статті 1 цього Закону стосовно 5 осіб. 

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

Надана інформація про проведену роботу щодо запобігання і протидії 
корупції в районній державній адміністрації у IV кварталі 2016 року до 
прокуратури Богодухівського району. 

8. У   звітному  періоді  на колегії  районної    державної   адміністрації  26 
жовтня 2016 року розглядалося питання «Про  підсумки роботи щодо 
попередження корупції серед державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування у 2016 році». 

На засіданні Ради протидії злочинності і корупції при районній державній 
адміністрації за участі керівників правоохоронних органів району 23 грудня 2016 
року розглядалося питання «Про стан виконання заходів комплексної Програми 
профілактики правопорушень у Богодухівському районі на 2016-2020 роки, 
затвердженої рішенням районної ради від 03 березня 2016 року (V сесія VII 
скликання) в частині проведення роботи щодо захисту життя, здоров’я, честі та 
гідності особи, її майна від злочинних посягань». За результатами розгляду 
прийняте відповідне рішення. 

Забезпечується доступ громадськості до проектів нормативно-правових 
актів для ознайомлення шляхом розміщення їх на офіційному веб-сайті районної 
державної адміністрації.  

9. З метою усунення причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних 
проявів, державні службовці районної державної адміністрації ознайомлені під 
підпис з Переліком посад державних службовців апарату районної державної 
адміністрації та керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, які працюють у сферах, де існує високий ризик 
прояву корупції. 



24 листопада 2016 року на семінарі-нараді з керівниками структурних 
підрозділів районної державної адміністрації розглядалось питання «Про 
обмеження, спрямовані на запобігання і протидію корупції, та відповідальність 
за корупційні правопорушення відповідно до Закону України «Про запобігання 
корупції»». 

29 грудня 2016 року на засіданні ради по роботі з кадрами при районній 
державній адміністрації  з питання «Про виконання Плану заходів щодо 
запобігання та виявлення корупції в Богодухівській районній державній 
адміністрації на 2016 рік, затвердженого розпорядженням голови районної 
державної адміністрації від 10 грудня 2015 року №428». 

 
10. 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. 

Головою районної державної адміністрації та його першим заступником у 
IV кварталі 2016 року було проведено 10 виїзних та 10 особистих прийомів 
громадян.  

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». 

Упродовж кварталу проведено 3 засідання постійно діючої комісії 
районної державної адміністрації з питань розгляду звернень громадян. 

Протягом IV кварталі 2016 року в районній газеті «Маяк» опубліковано  8 
виступів керівників органів виконавчої влади району. 

11. Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» 
уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції районної 
державної адміністрації постійно здійснюється перевірка щодо своєчасності 
подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру державними службовцями апарату та структурних підрозділів 
районної державної адміністрації, які перебувають чи приймаються на державну 
службу, звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з 
виконанням функцій держави. 

12. У IV кварталі 2016 року 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. 

13. Проводяться заходи щодо 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. 

Зауважень щодо повноти, точності та об’єктивності основних офіційних 
публікацій органів виконавчої влади району і перепон щодо їх доступності для 
широкої громадськості не було. 
 
Головний спеціаліст юридичного  
сектору апарату районної державної 
адміністрації                                                                                        Т.О.Кожушко 
 


