
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

30.12.2020                                                                                                   №  666-ОД 

 

Про відомості щодо накладення 

дисциплінарного стягнення за 

вчинення корупційного або 

пов’язаного з корупцією пра-

вопорушення 

 

Відповідно до статті 6, пункту 2 частини першої статті 13, статті 39 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 59 Закону України 

«Про запобігання корупції», Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які 

вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, затвердженого 

рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 09.02.2018 

№ 166, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2018 р. за 

№ 345/31797 (далі – Положення), з метою належної організації діяльності у 

сфері запобігання та виявлення корупції: 

1. Керівникові апарату, керівникам структурних підрозділів Сумської 

обласної державної адміністрації, головам районних державних адміністрацій, 

керівникам підприємств, установ, організацій, що належать до сфери 

управління Сумської обласної державної адміністрації, у день видання 

розпорядчого документа про накладення на особу дисциплінарного стягнення 

або скасування розпорядчого документа про накладення дисциплінарного 

стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення забезпечити надання: 

1) Національному агентству з питань запобігання корупції електронну та 

засвідчену в установленому порядку паперову копію відповідного 

розпорядчого документа разом з інформаційною карткою до розпорядчого 

документа про накладення (скасування розпорядчого документа про 

накладення) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, визначену Положенням; 

2) відділу з питань запобігання та виявлення корупції Сумської обласної 

державної адміністрації в електронному вигляді інформацію, визначену в 

підпункті 1 пункту 1 цього розпорядження. 

2. Керівникам структурних підрозділів Сумської обласної державної 

адміністрації, головам районних державних адміністрацій, керівникам 

підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Сумської 
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обласної державної адміністрації, відділу з питань запобігання та виявлення 

корупції Сумської обласної державної адміністрації здійснювати контроль за 

своєчасністю направлення відповідними кадровими службами відомостей, 

зазначених у пункті 1 цього розпорядження, до Національного агентства з 

питань запобігання корупції. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 

апарату Сумської обласної державної адміністрації Кальченка І.В. 

 

 

Тимчасово виконуючий 

обв’язки голови              Сергій ПАХОЛЬЧУК 


