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ПЛАН
заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік

№
п/п

Назва заходів Термін виконання
Відповідальні
за виконання

1 2 3 4

1.

Систематично  проводити  для  осіб,  уповноважених  на  виконання  функцій  держави
навчання  із  вивчення  та  роз'яснення  антикорупційного  законодавства,   у  тому числі
Закону України «Про запобігання корупції», а також щодо недопущення виникнення та
врегулювання конфлікту інтересів

Протягом 2019 року Новаченко О.С.

2.

З  метою  забезпечення  відкритості  та  прозорості  діяльності  осіб,  уповноважених  на
виконання  функцій  держави,  здійснити  перевірку  фактів  своєчасності  подання
декларацій та перевірку декларацій на наявність конфлікту інтересів

Протягом 10 робочих 
днів з граничної дати 
подання декларацій та в
разі змін протягом року

Новаченко О.С.

3.
У  межах  компетенції  надавати  методичну  допомогу  щодо  застосування
антикорупційного законодавства

Протягом 2019 року Новаченко О.С.

4.
Оприлюднювати  на  офіційному  веб-порталі  відділу  у  рубриці  «Запобігання  проявам
корупції» інформацію про вжиті заходи щодо запобігання корупції

Протягом 2019 року Новаченко О.С.

5.
Забезпечити  функціонування  механізмів  зворотного  зв’язку  з  громадськістю  щодо
повідомлень про факти корупційних правопорушень

Протягом 2019 року Гладенко Ю.М.



6. Забезпечувати  якісний  добір  і  розстановку  кадрів  на  засадах  неупередженого
конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними
службовцями відділу покладених на них обов’язків і завдань

Протягом 2019 року Гладенко Ю.М.,
Безус І.О.

7. Інформувати  Національне  агентство  з  питань  запобігання  корупції  про  випадки
неподання  чи  несвоєчасного  подання  декларацій  працівниками  Департаменту  у
визначеному Законом порядку

Протягом 2019 року Гладенко Ю.М.,
Новаченко О.С.

8. В межах повноважень вживати заходів щодо виявлення серед осіб, уповноважених на
виконання функцій держави конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню

Протягом 2019 року Гладенко Ю.М.,
Новаченко О.С.

9. Проводити  антикорупційну  експертизу  проектів  розпорядчих  документів  директора
Департаменту  відповідальним  за  проведення  антикорупційної  експертизи  проектів
наказів директора Департаменту

Протягом 2019 року Новаченко О.С.

10. Розглядати  анонімні  повідомлення  про  порушення  вимог  антикорупційного
законодавства, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить
фактичні дані, які можуть бути перевірені

Протягом 2019 року Гладенко Ю.М.
Новаченко О.С.

11. У випадках встановлення факту недодержання особами, уповноваженими на виконання
функцій  держави  антикорупційного  законодавства,  проводити  відповідні  службові
розслідування (перевірки)

Протягом 2019 року Гладенко Ю.М.
Новаченко О.С.

12. Забезпечити вчасне інформування відділу з питань запобігання та виявлення корупції
апарату  Сумської  обласної  державної  адміністрації  про  виконання  підзаконних
нормативно-правових  актів  з  антикорупційної  тематики,  відповідних  розпорядчих
документів голови Сумської обласної державної адміністрації та рішень сесії Сумської
обласної ради та антикорупційної програми Сумської обласної державної адміністрації

У встановлені 
відповідними актами 
терміни.

Новаченко О.С.

13. Розробити та затвердити План заходів щодо запобігання корупції у відділі промоції та
туризму Сумської обласної державної адміністрації на 2020 рік

Січень 2020 року Гладенко Ю.М.
Новаченко О.С.

Начальник відділу промоції та туризму 
Сумської обласної державної адміністрації               Юрій ГЛАДЕНКО


