
 

 

ЗВІТ  

щодо діяльності Сектору з питань запобігання корупції Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області  за 2017 рік 
 

I. Проведення навчань, семінарів-нарад, тренінгів 
1.1 Проведено навчань, семінарів-нарад, тренінгів з питань запобігання та виявлення 

корупції для співробітників державного органу, всього (кількість) 

2 

1.2 Проведено навчань, семінарів-нарад, тренінгів з питань запобігання та виявлення 

корупції для територіальних органів, всього (кількість) 

1 

1.3 Проведено навчань, семінарів-нарад, тренінгів з питань запобігання та виявлення 

корупції для підприємств, установ, організацій, що входять до сфери управління 

(підпорядковані) державного органу, всього (кількість) 

- 

II. Організація розгляду (опрацювання) в державному органі повідомлень про 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення та вжиті заходи 
2.1 Надійшло до державного органу повідомлень (звернень) про корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, всього (кількість) 

5 

Зокрема, анонімних повідомлень, всього (кількість) 1 

2.2 Розглянуто (опрацьовано) в державному органі повідомлень (звернень) про 

корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, всього (кількість) 

5 

2.3 Проведено перевірки щодо встановлення ознак корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення, всього (кількість) 

1 

2.4 Встановлено ознаки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, 

всього (кількість) 

- 

2.5 Вжито заходів щодо притягнення до відповідальності (дисциплінарної, 

адміністративної тощо), всього (кількість випадків) 

2 

2.6 Повідомлено відповідно до частини сьомої статті 53 Закону України «Про 

запобігання корупції» спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії 

корупції (правоохоронний орган) у разі виявлення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого 

правопорушення працівниками державного органу, підприємства, установи, 

організації, що входять до сфери управління (підпорядковані) державному органу, 

всього (кількість повідомлень) 

2 

2.7 Фактично притягнуто до відповідальності, зокрема внаслідок направлення 

матеріалів до правоохоронних органів, всього (кількість осіб) 

2 

зокрема: Х 

дисциплінарної, всього (кількість осіб) 2 

адміністративної, всього (кількість осіб)  

кримінальної, всього (кількість осіб)  

цивільно-правової, всього (кількість осіб)  

III. Проведення службових розслідувань щодо причин та умов, що призвели 

до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень та 

вжиті заходи 
3.1 Проведено службових розслідувань щодо причин та умов, що призвели до вчинення 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, всього (кількість осіб) 

1 

3.2 Встановлено за результатами службових розслідувань ознаки корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, всього (кількість осіб) 

1 

3.3 Надіслано акт службового розслідування до спеціально уповноваженого суб’єкта у 

сфері протидії корупції, всього (кількість актів) 

1 

3.4 Кількість осіб щодо яких надіслано акти службового розслідування до спеціально 

уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, всього (кількість актів) 

1 

3.5 Притягнуто до відповідальності за результатами службових розслідувань, всього 

(кількість осіб) 

1 



 

 

зокрема: Х 

дисциплінарної, всього (кількість осіб) 1 

адміністративної, всього (кількість осіб) - 

кримінальної, всього (кількість осіб) - 

цивільно-правової, всього (кількість осіб) - 

IV. Запобігання, виявлення та сприяння усуненню конфлікту інтересів та 

інших обмежень щодо запобігання корупції 
4.1 Виявлено факти конфлікту інтересів та порушення інших обмежень щодо 

запобігання корупції, всього (кількість осіб) 

- 

4.2 Врегульовано (усунуто) конфлікт інтересів та інші обмеження щодо запобігання 

корупції, всього (кількість осіб) 

- 

4.3 Фактично притягнуто до відповідальності, всього (кількість осіб) - 

зокрема: Х 

дисциплінарної, всього (кількість осіб) - 

адміністративної, всього (кількість осіб) - 

V. Виявлення порушень вимог фінансового контролю 
5.1 Встановлено факти несвоєчасного подання декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, всього (кількість осіб) 

4 

5.2 Встановлено факти неподання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, всього (кількість осіб) 

- 

5.3 Повідомлено Національне агентство з питань запобігання корупції про встановлені 

факти несвоєчасного подання або неподання декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування, всього (по кількості 

осіб) 

4 

5.4 Фактично притягнуто до відповідальності, зокрема внаслідок направлення 

матеріалів до правоохоронних органів, всього (кількість осіб) 

- 

 зокрема: Х 

 дисциплінарної, всього (кількість осіб) - 

 адміністративної, всього (кількість осіб) - 

 кримінальної, всього (кількість осіб) - 

 

 

VI. Інші заходи, що вживалися уповноваженим підрозділом (уповноваженою 

особою) щодо запобігання та виявлення корупції 

Протягом 2017 року сектором з питань запобігання корупції Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області організовано проведення 

спеціальної перевірки відомостей щодо 9 кандидатів на посади державної служби 

(згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171). 

Разом з тим, Сектором проводилася робота зі здійснення перевірки, передбаченої 

Законом України «Про очищення влади», зокрема направлено матеріали стосовно 19 

осіб.  
 

Завідувач сектору з питань 

запобігання корупції ГУ Держ- 

продспоживслужби в Сумській області     О.Ю. Стрижак 




