
 

                                                                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                            Наказ Головного управління 

                                                            Держпродспоживслужби 

                                                         в Кіровоградській області     

                                                             від 14.05. 2018 року №438 

 

 

П Л А Н  

заходів з питань  запобігання корупції 

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області  на 2018 рік 

№ 

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 Забезпечити виконання Антикорупційної програми 

Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів на 2018 

рік затвердженої наказом Держпродспоживслужби 

27 квітня 2018 року №352  

 

До кінця 

2018 року 

Сектор з питань запобігання 

корупції 

Керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління та керівники 

державних установ, що 

входять до сфери 

управління 

Держпродспоживслужби  

 

 



 

1.2 Підготовка та подання відділу з питань запобігання 

корупції Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів звітів  про виконання Антикорупційної 

програми Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів на 2018 рік та виконання плану  заходів 

щодо усунення корупційних ризиків. 

Відповідно 

до 

встановлених 

термінів 

Сектор з питань запобігання 

корупції 

 

 

 

 

1.3 
Підготовка та подання до відділу з питань 

запобігання корупції Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів   інформації щодо осіб, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень, та вжиття заходів  протидії 

корупції. 

При 

наявності 

Сектор з питань запобігання 

корупції 

 

 

II. Проведення роз'яснювальної роботи щодо запобігання та протидії корупції 

2.1 Проведення інформаційно - роз’яснювальної роботи 

щодо підвищення рівня інформованості працівників 

стосовно порушення обмежень щодо отримання 

подарунків та відповідальності за порушення 

встановлених законом обмежень щодо одержання 

подарунків 

Липень Сектор з питань запобігання 

корупції 

Керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління та керівники 

державних установ, які 

входять до сфери 

управління 

Держпродспоживслужби  

 



2.2 Ознайомлення нових працівників та нагадування 

працюючим про вимоги Закону щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів. 

Червень Сектор з питань запобігання 

корупції 

Керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління та керівники 

державних установ,  які 

входять до сфери 

управління 

Держпродспоживслужби  

 

2.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

щодо підвищення рівня інформованості працівників 

стосовно порушень обмежень вимог 

антикорупційного законодавства та правил етичної 

поведінки 

 

Серпень 

Сектор з питань запобігання 

корупції 

Керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління та керівники 

державних установ, які 

входять до сфери 

управління 

Держпродспоживслужби 

 

2.4 Проведення роз’яснювальної роботи та 

попередження працівників за незаконне 

використання чи поширення інформації з 

обмеженим доступом 

Вересень Управління організаційно-

господарського 

забезпечення (Скворцов 

Д.В.) 

Керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління та керівники 

державних установ, які 

входять до сфери 

управління 

Держпродспоживслужби 

 



 

2.5 Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи 

щодо підвищення рівня інформованості працівників 

стосовно порушень обмежень щодо сумісництва та 

суміщення та відповідальності за порушення 

встановлених законом обмежень 

Жовтень Сектор з питань запобігання 

корупції 

Керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління та керівники 

державних установ, які 

входять до сфери 

управління 

Держпродспоживслужби 

 

III. Превентивні антикорупційні заходи  

3.1 Здійснення моніторингу виконання правил етичної 

поведінки та відповідних принципів та норм, 

відстеження випадків зловживань службовим 

становищем 

 

Постійно Сектор з питань запобігання 

корупції 

 

 

 

3.2 Попередження посадових осіб ( в т.ч. керівників 

структурних підрозділів які наділені 

повноваженнями визначати тарифні 

ставки,надбавки, доплати, премії та інші 

заохочувальні чи компенсаційні виплати) про 

відповідальність за зловживання службовими 

повноваженнями. Посилення контролю за 

дотриманням посадовими особами вимог 

організаційно-розпорядчих документів Головного 

управління та чинного законодавства України при 

визначенні тарифних ставок, надбавок, доплат, 

премій інших заохочувальних і компенсаційних 

виплат 

Червень Сектор з питань запобігання 

корупції, сектор 

внутрішнього аудиту  

 



3.3 Проведення обов’язкового інструктажу для членів 

конкурсної комісії в частині дотримання вимог 

антикорупційного законодавства 

Постійно, 

перед 

проведенням 

конкурсу 

Сектор з питань запобігання 

корупції. 

 

 

3.4 Проведення навчання з працівниками, які 

здійснюють державний нагляд (контроль) в частині 

дотримання законодавства 

Червень 

Вересень 

Грудень 

Керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління та керівники 

державних установ, які 

входять до сфери 

управління 

Держпродспоживслужби. 

Сектор з питань запобігання 

корупції 

 

3.5 Попередження претендентів на посади про 

відповідальність за  подання недостовірної 

інформації, перевірки інформації, наданої 

претендентом на посаду. 

Постійно Начальник управління 

роботи з персоналом 

Хархута І.П.  

 



 

3.6 Попередження посадових осіб та працівників з 

фінансів, бухгалтерського обліку та економічної 

діяльності про недопустимість неправомірного 

використання бюджетних коштів 

Травень Сектор з питань запобігання 

корупції, начальник 

управління економіки та 

бухгалтерського обліку-

головний бухгалтер 

Соколова Н.І. 

 

3.7 Участь усіх членів тендерного комітету у підготовці 

тендерної документації 

Постійно Начальник управління 

економіки та 

бухгалтерського обліку-

головний бухгалтер 

Соколова Н.І.начальник 

відділу правового 

забезпечення Сосонський 

О.М., сектор з питань 

запобігання корупції 

 

 

3.8 Застосування принципу «єдиного вікна» Постійно Керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління та керівники 

державних установ, які 

входять до сфери 

управління 

Держпродспоживслужби 

 



3.9 Забезпечення фіксації та зберігання усієї 

документації в рамках процедури замовлення робіт 

(послуг) 

Постійно Начальник управління 

економіки та 

бухгалтерського обліку-

головний бухгалтер 

Соколова Н.І,.начальник 

відділу правового 

забезпечення Сосонський 

О.М., 

 

3.10 Використання в роботі виключно українських 

доменів та захищеної мережі інтернету 

Постійно Начальник управління 

організаційно-

господарського 

забезпечення Скворцов Д.В. 

 

3.11 Здійснення заходів державного нагляду (контролю) з 

обов’язковою процедурою його відеофіксації 

Постійно Керівники структурних 

підрозділів Головного 

управління та керівники 

державних установ, які 

входять до сфери 

управління 

Держпродспоживслужби 

 



 

3.12 Забезпечення належного фінансового обліку та 

періодичного проведення аудиту 

У разі 

здійснення 

допорогових 

закупівель 

 Сектор внутрішнього 

аудиту,. управління 

економіки та 

бухгалтерського обліку-

головний бухгалтер 

Соколова Н.І 

 

IV. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства  

4.1  Участь у засіданнях Конкурсної комісі 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. 

Постійно Сектор з питань запобігання 

корупції 

 

4.2 Моніторинг дотримання вимог чинного 

законодавства під час здійснення публічних 

закупівель 

Постійно Сектор з питань запобігання 

корупції 

 



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. 

Постійно Сектор з питань запобігання 

корупції, 

начальник управління 

роботи з персоналом 

Хархута І.П. 

 

4.4 Брати участь у проведенні в установленому законом 

порядку  

службового розслідування (перевірки) стосовно осіб, 

які вчинили корупційне правопорушення. 

У разі 

виявленн

я фактів 

порушень 

Сектор з питань запобігання 

корупції 

 

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 Кіровоградській області  

та відділ з питань запобігання  корупції Державної 

служби України з питань безпечності харчових 

продуктів та захисту споживачів. 

 

У триденний 

термін після 

виявлення 

фактів 

порушення 

Сектор з питань запобігання 

корупції 

 

4.6 Періодичне проведення внутрішнього аудиту 

використання фінансових ресурсів 

Жовтень-

Грудень 

Сектор внутрішнього аудиту 

. 

 



 

4.7 Забезпечення підконтрольності особистого 

спілкування посадових осіб із замовниками послуг 

Постійно Сектор з питань запобігання 

корупції 

 

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 

 

Сектор з питань запобігання 

корупції, сектор розгляду 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації 

 

5.2 Оновлення рубрики «Запобігання проявам корупції» 

на сайті Головного управління з метою формування 

негативного ставлення громадян до проявів корупції 

. 

Протягом 

року 

Сектор з питань запобігання 

корупції, сектор розгляду 

звернення громадян та 

доступу до публічної 

інформації 

 

Завідувач сектору з питань запобігання корупції                   О Клименюк 
 

 

 


