
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управління
Держгеокадастру у Сумській
області

Ж Ш .  2015р. № Д ?

ПЛАН
З ходін Головного управління Держгеокадастру у Сумській області з виконання Державної програми 

щодо реалізації засад державної антикорупцінної політики в Україні (Антикорупції?мої стратегії) на 2015-2017

і з / п

1.

Найменування завдай т і я 
згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України віл 29 
квітня 2015 року № 265

Створення
її і ститу ці опал ь н оїX) м ехаі і із м у 
формування та реалізації 
державної антшдарупційної 
стратегії

Найменування заходу

С гірияння проведенню
Національним агентством з питань 
запобігання корупції (далі 
Агентство) аналізу роботи 
уповноважених підрозділів (осіб) з 
питань запобігання та виявлення 
корупції (далі уповноважені 
підрозділи) та надання інформації 
про діяльність Головного 
управління Держгеокадастру у 
Сумській області (далі Головне 
управління) та територіальних 
органів нижчого рівня у сфері 
державної а н і й коруп ці йної
політики

Строк
виконання

Відповідно до 
строків 

визначених 
Агентством

Відповідальні за виконання

Головний спеціаліст 
запобігання та виявлення 

корупції Головного 
управління (особа на яку 

покладені обов’язки), 
керівникн структурних 
підрозділів Головного 
управління, керівники 

територіальних органів 
Держгеокадастру у Сумській 

області нижчого рівня



Участь у тренінгах, семінарах, 
робочих нарадах для
уповноважених працівників, що 
проводяться Агентством

Участь у тренінгах, семінарах, 
нарадах тощо для уповноважених 
підрозділів територіал м  j их  

органів Держ гео кадастру, які 
проводяться Управлінням 
запобігання та виявлення корупції 
Держ і сокадастр у _____________
Організація проведення треігїнгів, 
семінарів, нарад тощо для 
уповноважених осіб та 
спеціалістів Головного управління 
та територіальних органів 
Держгеокадастру у Сумській 
області нижчого рівня.

Відповідно до 
строків, 

визначених 
Агентством

Відповідно до 
строків, 

визначених 
Управлінням 

запобігання та 
виявлення 
корупці"

2016-2017 роки

Головний спеціаліст 
запобігання та виявлення 

корупції Головного 
управління (особа на яку 

покладені обов'язки), 
уповноважені (підрозділи) 

особи територіальних органів 
Держгеокадастру у Сумській 

області нижчого ріш-ія___
Головний спеціаліст 

запобігання та виявлення 
корупції Головного 

управління (особа па яку 
покладені обов'язки)

Головний спеціаліст 
запобігання та виявлення 

корупції Головного 
управління (особа на яку 

покладені обов’язки)
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Сіворення ефективної 
системи виявлення, 
запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів

Проведення на основі результатів 
аналізу корунційних ризиків 
моніторингу дотримання 
законодавства щодо врегулювання 
конфлікту інтересів у діяльності 
пра ц і вин Б ш Го л о вн о го упиавлі н ня 
та його територіальних органів, та 
притягнення в межах К.ОМПЄТЄНД-ІЇ 
до від пав і да ль не оті осіб, ВИННИХ у 
йоі о порушені.

2016-2017 роки

Г оловний спеціаліст 
запобігання та виявлення 

корупції Головного 
управл пня (особа на яку 

покладені обов’язки), 
уповноважені (підрозділи) 

особи територіальних органів 
Дсржгеокадаотру у С>мській 

області нижчого рівня

Проведення методично, та 
роз'яснювальної роботи із 
застосуванням. законодавства 
щодо врегулювання ко пф чисту 
Інтересів, відповідальності осіб, 
винних у Його порушенні, а також 
запобігання його вимшсненню.

і

2015-2017 роки

і оловний спеціаліст 
запобігання та виявлення 

ко руїщії Головного 
управління (особа на яку 

покладені обов'язки), 
уповноважені (підрозділи) 

особи територіальних органів 
Дсрж гсокадастру у Сум сьесій 

області нижчого рівня
>п

Щ '“і
1 . 3 . Сіворення механізму захж_ту 

ос іб, які падають допомогу в 
запобіганні І протидії корупції 
(викривачів)

Сприяння у створенні умов для 
внесення працівниками Головного 
управління га мого територіальних 
орш аів повідомлень про 
порушення вимог Закону України 
«Про запобігання корупції?; іншою 
особою, зокрема через спеціальні 
телефонні лінії, офіційний веб
сайт, засоби електронного зв'язку, 
тотцо

Відповідно 
до строків, 
визначених 

Управлінням 
. запобігання та 

в и явлені ія  
корупції

Головний спеціаліст 
запобігання та виявлення 

корупції Головного 
управління (особа на яку 

покладені обов'язки), ВІДДІЛ 
до кум е н Тая ь і юго, 
господарського та 

організаційного забезпечення, 
сектор взаємодії зі ЗМІ та 

громадськістю



586 
від 

24.12.2015
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В проваджеи н я с истемн ого 
підходу до запобігання 
корупції в органах виконавчої 
влади та органах місцевого 
самоврядування на основі 
результатів аналізу
кору п ці й 11 и х ризи к і в

Підготовка, затвердження та 
виконання анти корун ці й ної 
програми Головного управління 
відповідно до вимог Закону 
України «Про запобігання 
корупції» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 
2015 року №265 «Про 
затвердження Державної 
програми щодо реалізації засад 
державної антикорупці й ної 
політики в Україні 
(Аитикорул цінної стратегії) на
2015-2017 роки» _____ _________
і Іодаппя до Держгеокадастру 
інформації про затвердження 
Го л о ви им уп ра вл іп п я м
анти корун і и й н ої п ро і рам и,
надання завірених належним 
чином її копій.
Подання до Головного управління 
інформації про затвердження 
територіальними органами
Держгеокадастру у Сумській 
області антикорупційних програм, 
надання завірених належним 
чином їх копій.

Щороку 
до 1 березня

] Іротягом 
10 календарних 

днів після 
затвердження 

анти корун цій ної 
___ програми

Головний спеціаліст 
запобігання та виявлення 

корупції Головного 
управління (особа па яку 

покладені обов'язки), 
керівники структурних 
підрозділів Головного 

управління

1 Іротягом 
10 календарних 

днів після 
затвердження 

антикору пційної 
програми

1 оловнии спеціаліст 
запобігання та виявлення 

корупції Головного 
управління (особа на яку 

покладені обов'язки)

Кер і в] і ики територІал ьн их 
органів Держгеокадастру у 
Сумській області нижчого 

рівня
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24.12.2015

1 2 3 4 5
Подання до Держі еокадастру Щороку Керівник Головного
інформації про виконання до 5 січня, управління
антикорупціиних програм 1 квітня,
Головним управлінням 1 липня 

та 1 жовтня

Поданчя до Головного управління Керівники територіальних

2
Е?

Інформації про виконання 
територіальними органами 
Держ ге з кадастру у Сумській 
області нижчого рівня 
антикорупційних тірої рам

Щороку 
до 04 січня, 
28 березня, 
28 червня, 
28 вересня

органів Держгеокадастру у 
Сумській області нижчого 

рівня

'В
Р Забезпечення визначення Керівники територіальних
ё
-н відповідальних осіб органів Дер ж1 ’еокадастру у
-<
-<
О

територіальних органів Сумській облает, нижчого
:Е
о£
5«
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Держгео кадастру у Сумській 
області нижчого рівня за 
розроблєн ня антикоруп ц. ЙНЙX 
програм та вжиття заходів щодо 
дотримання вимог 
&нтикорупцІЙного законодавства

До 25 грудня 
2015 року

РіВНЯ

Узагальнення інформації про Щороку до Головний спеціаліст
виконання терн горюльними 15 січня, запобігання та виявлення
органами Держгеокадастоу у 1 КВІТНЯ, корупції Головного
Сумській об ласі і нижчого рівня 1 липня, управтічня (особа на яку
антикорупцп-іних про] рам 1 жовтня:, покладені обов язки)

Заступник начальника юридичного відділу В.В. Желябов


