
Інформація
про роботу за напрямком запобігання корупції у 2018 році

Основним пріоритетним заходом в сфері протидії корупції, відповідно 
до компетенції Головного управління, є проведення профілактичної та 
роз’яснювальної роботи серед співробітників.

Антикорупційні навчання
З цією метою, наказом начальника Головного управління від 03.04.2018 

№ 347-ОД передбачено проведення навчальних семінарів за напрямком 
дотримання антикорупційного законодавства, а також затверджено форму 
навчальної картки слухача (в якій відображено підпис особи, яка пройшла 
навчання).

За звітний період сектором з питань запобігання корупції проведено 19 
занять (у тому числі 14 виїзних з районними управліннями Головного 
управління). Усі слухачі ознайомлені під підпис з вимогами антикорупційного 
законодавства. До навчальних занять з місцевими управліннями Головного 
управління також залучалися представники лікарень ветеринарної медицини 
та лабораторій Держпродспоживслужби в Сумській області.

За звітний період навчання пройшли 229 осіб.
Крім того, наказом начальника Головного управління від 16.05.2018 

№ 542-ОД затверджені заходи щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, а також 
відповідальні виконавці, у тому числі місцеві державні лікарні ветеринарної 
медицини та лабораторії Держпродспоживслужби в Сумській області. За 
звітний період надійшло 3 повідомлення про потенційний конфлікт 
інтересів (начальника відділу безпечності харчових продуктів Охтирського 
міськрайонного управління, начальника Головного управління, начальника 
відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів)
-  в усіх випадках конфлікт інтересів врегульовано з відповідними 
документальним підтвердженням.

Відповідальність (службові розслідування)
Протягом 2018 року до адміністративної відповідальності за порушення 

антикорупційного законодавство притягнуто 2 особи: начальника відділу 
ринкового та метрологічного нагляду було звільнено на підставі рішення суду 
(про притягнення до адміністративної відповідальності за неповідомлення про 
суттєві зміни майнового стану), а також головного спеціаліста сектору 
реєстрації с/г техніки (звільнений за власним бажанням, у зв’язку з 
порушенням щодо нього кримінального провадження за фактом отримання 
неправомірної вигоди).

У той же час, за звітний період проведено 2 службових розслідування 
щодо 11 співробітників Головного управління. За результатами службового 
розслідування 6 співробітників притягнуто до дисциплінарної 
відповідальності (5 у вигляді зауваження, 1 у вигляді догани). Щодо 4



співробітників комісія з проведення службового розслідування не виявила 
достатніх підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, 1 
особа на час службового розслідування перебувала на лікарняному.

Протягом 2018 року проведено 22 перевірки, передбачених Законом 
України «Про очищення влади» та 5 спеціальних перевірок, передбачених 
Законом України «Про запобігання корупції».

На веб-сайті Головного управління розміщена рубрика «Антикорупційна 
діяльність», яка оновлюється інформаційними матеріалами, відображені 
контакти для повідомлення про корупційні дії, у тому числі за допомогою 
електронної пошти.

Наказом начальника Головного управління від 08.10.2018 № 1707-ОД 
затверджено Листи -  ознайомлення з вимогами антикорупційного 
законодавства при вступі на державну службу, а також при звільненні з посад, 
пов’язаних з виконанням функцій держави.

Крім того, в Головному управлінні розроблено та затверджено Порядок 
організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами 
(затверджено наказом від 19.11.2018 № 2060-0д).

Декларування
Під час кампанії декларування в Головному управлінні проведено 

6 навчальних семінарів зі співробітниками. Крім того, структурним 
підрозділам Головного управління та установам, що входять до сфери 
Держпрод-споживслужби, направлялися 4 листи (від 01.12.2017 № 28- 
14/8917, від 06.12.2017 №28-14/9121, від 30.01.2018 №28-14/ 1173, від 
23.02.2018 № 29-06/2322) щодо підготовки та подачі електронних декларацій, 
у тому числі щодо надання консультацій та функціонування «гарячих» 
телефонних ліній.

На офіційній веб-сторінці Г оловного управління в рубриці 
«Антикорупційна діяльність» розміщені посилання на методичні рекомендації 
та роз’яснення по заповненню декларацій, а також відповідні відеоматеріали. 
У рубриці «Новини» опубліковані 3 статті про хід кампанії декларування.

За результатами перевірки своєчасності подання електронних 
декларацій в Головному управлінні з 242 суб’єктів декларування порушили 
вимоги фінансового контролю 11 осіб, що складає менше 5% від загальної 
кількості, зокрема 3 осіб не подали щорічної електронної декларації, 8 осіб -  
подали несвоєчасно. По кожному випадку направлені відповідні повідомлення 
Національному агентству з питань запобігання корупції

За інформацією місцевих державних лікарень ветеринарної медицини та 
місцевих лабораторій Держпродспоживслужби в Сумській області серед їх 
працівників виявлено 26 випадків неподання (несвоєчасного подання) 
електронних декларацій

Відеофіксація
Протягом 2018 року Головним управління придбано через систему 

електронних закупівель 35 нагрудних відеореєстраторів для забезпечення



відеофіксації під час здійснення заходів державного нагляду. Крім того, 
закуплене програмно-апаратне забезпечення (сервери, жорсткі диски для 
зберігання даних тощо). Загальна сума коштів, витрачених на впровадження 
процедури відеофіксації, склала 275 тис. гривень.

Оскільки у І кварталі 2018 року не був знятий урядовий мораторій на 
проведення планових заходів державного нагляду, а також відбувалися 
процедури закупівлі необхідного обладнання, то відеофіксація 
впроваджувалася, починаючи з II кварталу.

Таким чином протягом 2018 року підрозділами Головного управління 
здійснено 2209 заходів державного нагляду, з них -  1789 за допомогою засобів 
відеофіксації (показник складає 81%), з моменту впровадження процедури 
відеофіксації (з 01.04.2018) проведено 1819 заходів державного нагляду, з них
-  1789 за допомогою засобів відеофіксації (показник складає 98%).
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