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В.о. начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби   
в Кіровоградській області 

 
________________________І.Р. Бойчук 

 
                         20 грудня 2016 р. 
 
 

П Л А Н  
роботи уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції 

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області  на I півріччя 2017 року 

№ 
з/п 

Назва заходу Термін виконання Відповідальні за 
виконання 

Відмітка про 
виконання 

І. Заходи щодо організації виконання актів та доручень органів виконавчої влади вищого рівня 

1.1 Підготовка та подання  Сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції    
Держпродспоживслужби України 
щомісячних звітів про розгляд звернень 
підприємств, установ та організацій, 
фізичних осіб-підприємців, органів 
місцевого самоврядування, громадян 
щодо фактів корупції посадовими 
особами Держпродспоживслужби  в 
Кіровоградській області.  

Щомісячно до 3 числа 
та з наростаючим 
підсумком  

Січкар В.І.  



 

1.2 Підготовка та подання Сектору з питань 
запобігання та виявлення корупції 
Держпродспоживслужби України 
щомісячної звітності про осіб, 
притягнутих до відповідальності за 
вчинення корупційних правопорушень, та 
вжиття заходів щодо протидії корупції.  

Щомісячно до 1 
 числа та з наростаючим       
підсумком  

Січкар В.І..  

 
1.3 

Підготовка та подання на погодження  
Сектору з питань запобігання та 
виявлення корупції

Держпродспоживслужби  України плану 
роботи на II півріччя 2017 року 
уповноваженої особи з питань 
запобігання та виявлення корупції  
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області. 

 До 15.06.2017 року               Січкар В.І.  

1.4 Забезпечення виконання п. 2 постанови 
Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку інформування 
Національного агентства з питань 
державної служби про осіб, 
уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, 
які звільнені у зв’язку з притягненням до 
відповідальності за корупційне 
правопорушення. 
 
 
 

тт Триденний термін після 
прийняття рішення про 
звільнення державного 
службовця 

Січкар В.І.  



II. Проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції 
2.1 Забезпечити, у межах своєї компетенції, 

надання роз'яснень та невідкладний 
розгляд звернень громадян, які надходять 
до Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області. 

Постійно Січкар В.І.  

2.2 Прочитати лекції для працівників 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області   на тему 
«Особливості звільнення з роботи осіб, 
які вчинили корупційне 
правопорушення». 

    Січень - Червень Січкар В.І.  

2.3 Прочитати лекції для співробітників 
апарату Головного управління 
Держпродспоживслужби   в 
Кіровоградській області  на теми:
"Заходи протидії корупції та здійснення 
контролю за додержанням державними 
службовцями антикорупційного 
законодавства" та «Обмеження щодо 
використання службового становища, 
суміщення та сумісництво». 

      
     Січень - Червень 

Січкар В.І.  



 

2.4 Організувати проведення в усіх 
територіальних підрозділах тематичних 
нарад, семінарів з питань роз'яснення 
норм антикорупційного законодавства. 

      Січень - Червень              Січкар В.І. 
Начальники управлінь,  
 в.о. начальників управлінь 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області 

 

III. Превентивні антикорупційні заходи 
3.1 Проведення експертизи проектів наказів, 

договорів інших організаційно-
розпорядчих документів, що видаються 
Головним управлінням 
Держпродспоживслужби   в 
Кіровоградській області,  на відсутність 
створення умов корупційних 
правопорушень. 
 
 
 

     Січень - Червень Січкар В.І.  

IV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства 

4.1 Брати участь у засіданнях Конкурсної 
комісії апарату Головного управління 
Держпродспоживслужби   в 
Кіровоградській області з метою 
забезпечення якісного добору і 
розстановки кадрів на засадах 
неупередженого конкурсного добору, а 
також їх об'єктивної атестації, щорічної 
оцінки виконання державними 
службовцями покладених на них 
обов'язків і завдань. 

Січень - Червень Січкар В.І.  



4.2 Забезпечити, у разі потреби, проведення 
спеціальної перевірки відомостей за 
письмовою згодою особи, яка претендує 
на зайняття посади державного 
службовця, у тому числі щодо 
відомостей, поданих особисто. 

Січень - Червень Січкар В.І.  

4.3 Забезпечення ознайомлення осіб, які 
претендують на зайняття посад у

Головному управлінні 
Держпродспоживслужби  в 
Кіровоградській області із спеціальними 
обмеженнями, встановленими законами 
України “Про запобігання  корупції” та 
“Про державну службу” щодо прийняття 
на державну службу та проходження 
державної служби. 

       Січень - Червень Січкар В.І.  

4.4 Брати участь у проведенні в 
установленому законом порядку  
службового розслідування (перевірки) 
стосовно осіб, які вчинили корупційне 
правопорушення. 

У разі виявлення 
фактів порушень 

Січкар В.І.  

4.5 Вживати необхідних заходів щодо 
припинення виявлених корупційних 
правопорушень працівниками Головного
управління Держпродспоживслужби  в 
Кіровоградській області  та негайно 
письмово повідомляти про їх вчинення 
керівництво Головного управління 
Держпродспоживслужби   в 

У триденний термін 
після виявлення фактів 
порушення 

Січкар В.І.  



 

Кіровоградській області  та Сектор з 
питань запобігання та виявлення корупції 
Держпродспоживслужби України. 
 
 

V. Взаємодія з громадськістю з реалізації державної  антикорупційної політики, міжнародне співробітництво 

5.1 Забезпечення розміщення та 
оприлюднення на офіційному веб-сайті 
Головного управління 
Держпродспоживслужби   в 
Кіровоградській області інформації про 
вжиті заходи щодо запобігання та 
протидії корупції. 

Постійно Січкар В.І.  

5.2 Організувати оприлюднення в ЗМІ 
інформації про дію телефонів довіри та 
прямої телефонної лінії на тему 
”Суспільство проти корупції”. 

Протягом півріччя Січкар В.І.  

 

Т.в.о. уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції                  Січкар В.І. 
 
 
 


