
                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного управління 
Держпродспоживслужби 
в Кіровоградській області 
від 20.12. 2016 року № 122 
 
 
 

План заходів 
щодо запобігання корупції 

в Головному управлінні Держпродспоживслужби 
в Кіровоградській області на I півріччя 2017 року 

 
№ 
п/п 

Найменування заходу Відповідальні 
виконавці 

Строк 
виконання 

    
1 З метою забезпечення відкритості і 

прозорості у діяльності Головного 
управління Держпродспоживслужби 
в Кіровоградській області 
проведення нарад-семінарів, 
брифінгів, прямих телефонних ліній 
із запрошенням представників ЗМІ, 
громадських організацій, регулярно 
висвітлювати в ЗМІ питання, 
пов’язані з діяльністю Головного 
управління Держпродспоживслужби 
в Кіровоградській області   

Керівництво 
Головного управління 

Держпродспожив-
служби 

в Кіровоградській 
області 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Протягом 
I півріччя 

2 Здійснення профілактичної роботи 
щодо запобігання корупції у 
Головному управлінні 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області іншим 
правопорушенням та службовим 
злочинам, спрямованої на посилення 
особистої відповідальності кожного 
працівника за належне виконання 
службових обов’язків та дотримання 
антикорупційного законодавства  

Уповноважена особа  
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

 
Начальники 

територіальних 
Управлінь, керівники 
управлінь Головного 

управління 
Держпродспожив-

служби 
в Кіровоградській 

області  

Протягом 
I півріччя 

3 Заслуховування на засіданнях 
колегії звітів начальників Управлінь, 
керівників територіальних управлінь 
Головного управління 
Держпродспоживслужби  в 
Кіровоградській області про стан 

Керівництво 
Головного управління 

Держпродспожив-
служби 

в Кіровоградській  
області 

Згідно з 
планом 
роботи 
колегії 



дотримання підлеглими вимог 
законодавства, службової та 
виконавської дисципліни, 
здійснення заходів щодо запобігання 
та протидії корупції 
 

 
Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

4 Забезпечення невідкладного 
розгляду звернень підприємств, 
установ та організацій, фізичних 
осіб підприємців, органів місцевого 
самоврядування і громадян щодо 
корупційних та інших протиправних 
проявів з боку працівників 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області та вжиття за 
результатами їх розгляду 
відповідних заходів  

Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

 

Протягом 
I півріччя 

5 Заміщення вакантних посад шляхом 
добору з кадрового резерву або за 
іншими процедурами, 
передбаченими законодавством, 
розміщення інформації про перелік 
вакантних посад та про результати 
проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад в ЗМІ області. 
Забезпечення якісного добору і 
розстановки кадрів на засадах 
неупередженого конкурсного 
відбору, а також  об’єктивної  оцінки 
виконання покладених на них 
обов’язків і завдань  

Сектор управління 
персоналом 

 

6 Проведення спеціальної перевірки 
відомостей за письмовою згодою 
особи, яка претендує на зайняття 
посади в Головному управлінні 
Держпродспоживслужби  в 
Кіровоградській області, у тому 
числі щодо відомостей, поданих 
особисто  

Сектор управління 
персоналом 

Протягом 
I півріччя  

7 Забезпечення безперервності, 
цілеспрямованості та 
індивідуалізації підвищення 
кваліфікації працівників в 
Головному управлінні 
Держпродспоживслужби  в 
Кіровоградській області за 

Сектор управління 
персоналом 

Протягом 
I півріччя  



професійними програмами, а також 
за програмами короткотермінових та 
постійно діючих тематичних 
семінарів з обов’язковим 
включенням до тематики занять 
питань соціальної політики, 
запобігання та протидії корупції, 
правової освіти, актуальних питань 
діяльності в Головному управлінні 
Держпродспоживслужби  в 
Кіровоградській області 

8 Ознайомлення осіб, які претендують 
на зайняття посад в 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 

Сектор управління 
персоналом 

Протягом 
I півріччя 

9 Вжиття заходів щодо виявлення 
конфлікту інтересів та сприятливих 
для вчинення корупційних 
правопорушень ризиків в діяльності 
посадових і службових осіб 
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області та сприяння 
їх усуненню 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

 

Постійно  

10 Висвітлення у засобах масової 
інформації антикорупційних заходів, 
яких вживає 
Держпродспоживслужба  України та 
Головне управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області, з метою 
формування негативного ставлення 
громадян до проявів корупції і 
залучення громадськості до участі в 
антикорупційній діяльності 

Спеціаліст з взаємодії 
зі ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю 
Уповноважена особа  
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Сектор правового 
забезпечення 
 Начальники 

територіальних 
Управлінь, керівники 
управлінь Головного 

управління 
Держпродспожив-

служби в 
Кіровоградській 

області 

Постійно 



 
11 Забезпечення функціонування  

телефону довіри з метою 
підвищення ефективності 
зворотного зв’язку з громадськістю, 
забезпечення прозорості у діяльності  
Головного управління 
Держпродспоживслужби  в 
Кіровоградській області   

Внутрішній аудитор 
 

Уповноважена особа  
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

 
Начальники 

територіальних 
Управлінь, керівники 
управлінь Головного 

управління 
Держпродспожив-

служби  
в Кіровоградській 

області. 

Постійно  

12 Оприлюднення інформації в ЗМІ про 
вжиті заходи щодо запобігання і 
протидії корупції та про осіб, 
притягнутих до відповідальності за 
вчинення корупційних 
правопорушень   

Спеціаліст з взаємодії 
зі ЗМІ та зв’язків з 

громадськістю 
Уповноважена особа  
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Протягом 
I півріччя 

13 Висвітлення у засобах масової 
інформації результатів роботи  
Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області 

Спеціаліст з взаємодії 
зі ЗМІ та зв’язків з 
громадськістю 

 

Постійно 

14 Контроль за дотриманням 
підлеглими працівниками загальних 
правил поведінки державного 
службовця 

Сектор управління 
персоналом 
Начальники 

Управлінь, керівники 
Управлінь Головного 

управління 
Держпродспожив-

служби  
в Кіровоградській 

області 
 

Протягом 
I півріччя 

15 За наказом керівника Головного 
управління Держпродспоживслужби 
в Кіровоградській   області 
проводити службове розслідування з 
метою виявлення причин та умов, 
що сприяли вчиненню корупційного 
правопорушення, або невиконання 
вимог антикорупційного 
законодавства відносно особи, яка 

Сектор управління 
персоналом 

 
Уповноважена особа  
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

 
Внутрішній аудитор 

У разі 
виявлення 

фактів 
порушень 



вчинила таке правопорушення у 
порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України 

16  Аналіз виконання державними 
службовцями Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській  області вимог 
антикорупційного законодавства, 
корупційних правопорушень та 
причин їх вчинення, корупціогенних 
чинників, які призводять до 
вчинення корупційних 
правопорушень або сприяють їх 
розповсюдженню 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

До 
15.06.2017 

17 Підготовка оглядових листів за 
результатами узагальнення справ 
про притягнення до відповідальності 
працівників Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Кіровоградській області за 
порушення законодавства про 
запобігання і протидію корупції (за 
наявності відповідних фактів) 

Уповноважена особа 
з питань запобігання 
та виявлення корупції 

Протягом 
I півріччя   

18 Забезпечення доступу громадськості 
до проектів нормативно - правових 
актів  

Спеціаліст з  
взаємодії зі ЗМІ та 
зв’язків з 
громадськістю 
Сектор правового 
забезпечення  

Постійно 

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


