
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом директора Департаменту з питань цивільного 
захисту та оборонної роботи облдержадміністрації  
від 22 грудня 2018 року № 74 

 
 

План роботи 
з питань запобігання та виявлення корупції 

Департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи обласної державної адміністрації  
на 2019 рік 

 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці, 
співвиконавці 

Очікуваний 
результат (за 
необхідності) 

Спосіб контролю, 
відмітка про виконання 

1. Проводити навчання працівників Департаменту 
з питань дотримання вимог антикорупційного 
законодавства, етики поведінки державних 
службовців, запобігання та шляхів 
врегулювання конфлікту інтересів 

Протягом року Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

 
 
- 

Проведення навчальних 
заходів. Обізнаність 
державних службовців з 
антикорупційним 
законодавством 

2. Проводити роз’яснювальну роботу серед 
працівників Департаменту та осіб, які 
претендують на зайняття посад державних 
службовців про спеціальні обмеженнями, 
визначені Законами України «Про державну 
службу» та «Про запобігання корупції» 

Протягом 
року, у разі 
проведення 

конкурсу 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
керівники структурних 
підрозділів, 
провідний спеціаліст з 
питань персоналу 

 
 
 
- 
 

Обізнаність серед 
працівників 
Департаменту та осіб, які 
претендують на зайняття 
посад державних 
службовців про 
спеціальні обмеження, 
визначені Законами 
України «Про державну 
службу» та «Про 
запобігання корупції» 

3. Надавати методичну та консультаційну 
допомогу працівникам Департаменту в 
заповненні декларацій про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру  

У разі 
звернення 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

 
 
- 

Семінари-навчання щодо 
заповнення е-декларацій 
особами, 
уповноваженими на 
виконання функцій 
держави 



4. Організувати своєчасне подання  посадовими 
особами Департаменту шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті Національного агентства з 
питань запобігання корупції декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави  

До 1 квітня  
2019 року 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

   
 
- 

Своєчасний контроль за 
заповненням та поданням 

посадовими особами е-
декларацій 

5. Забезпечити попередження осіб, які 
звільняються або іншим чином припиняють 
діяльність, пов’язану з виконанням функцій 
держави, про своєчасне подання декларацій при 
звільненні 

Протягом року Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
провідний спеціаліст з 
питань персоналу 

 
 
- 

Попередження посадових 
осіб про виконання 

встановленого обов’язку 

6. Сприяти врегулюванню конфлікту інтересів в 
Департаменті, в разі його виникнення або 
виявлення, а також вживати заходи щодо його 
усунення. Виявляти сприятливі для вчинення 
корупційних правопорушень ризики в 
діяльності працівників Департаменту, вносити 
керівництву пропозиції щодо усунення таких 
ризиків 

Постійно Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
керівники структурних 
підрозділів Департаменту 

 
 
 
- 

Обізнаність державних 
службовців та посадових 
осіб щодо врегулювання 

конфлікту інтересів в 
Департаменті 

7. Оприлюднювати на офіційному веб-сайті в 
рубриці «Запобігання корупції» інформацію, що 
стосується питань запобігання корупції, в тому 
числі оновлювати антикорупційні матеріали 

Протягом року Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції, 
начальник відділу зв’язку 
та інформаційного 
забезпечення 

 
 
 
- 

Розміщення на 
офіційному веб-сайті 

інформації, що 
стосується питань 

запобігання корупції, 
постійне оновлення 

антикорупційних 
матеріалів 

8. Забезпечити умови для повідомлень про 
порушення вимог Закону України «Про 
запобігання корупції» викривачем шляхом 
підвищення ефективності роботи офіційного 
веб-сайту Департаменту, засобів електронного 
зв’язку 

Протягом року Начальник відділу зв’язку 
та інформаційного 
забезпечення 

 
 
 
- 

Оприлюднення на 
офіційному сайті 

інформації про контактну 
особу, засоби зв’ язку для 

повідомлень про 
порушення вимог Закону 

України «Про 
запобігання корупції» 

9. Виявляти корупційні ризики, що негативно 
впливають на виконання функцій та завдань 
Департаменту 

Протягом року Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції 

 
- 

Зменшення ризиків 
можливих корупційних 

проявів 



10. Забезпечити своєчасне надання інформації 
щодо стану виконання розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 13 червня 
2013 року № 231 «Про заходи щодо мінімізації 
можливості виникнення конфлікту інтересів 
державних службовців та врегулювання у разі 
його виникнення» 

Щоквартально 
до 20 числа 
останнього 

місяця 

Головний спеціаліст 
відділу планування 

 
 
- 

Своєчасне інформування 
облдержадміністрації про 

стан виконання 
розпорядження голови 

обласної державної 
адміністрації від 
13.06.2013 № 231 

11. Забезпечити інформування керівництва 
Департаменту та спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції про 
виявлення фактів порушення антикорупційного 
законодавства при виконанні працівниками 
Департаменту своїх посадових обов’язків 

У разі 
виявлення 

таких фактів 

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
протидії корупції 

 
 
- 

Своєчасне повідомлення 
керівництва 

Департаменту 

12. Інформувати облдержадміністрацію про 
виконання антикорупційної програми 
Чернігівської обласної державної адміністрації 
згідно розпорядження голови 
облдержадміністрації від 03 травня 2018 року  
№ 236 

Щоквартально 
до 30 числа 

Головний спеціаліст 
відділу планування 

 
 
 
- 

Своєчасне інформування 
облдержадміністрації про 

виконання 
антикорупційної 

програми 

13. Вести облік працівників Департаменту, 
притягнутих до відповідальності за вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень 

Протягом року Головний спеціаліст 
відділу планування 

 
 
 
- 

Своєчасне заповнення 
Журналу про працівників 

Департаменту, 
притягнутих до 

відповідальності за 
вчинення корупційних 

або пов’язаних з 
корупцією 

правопорушень 
14. Оприлюднити план роботи з питань запобігання 

та виявлення корупції Департаменту на 2019 рік 
на офіційному веб-сайті 

Грудень  
2019 року 

Головний спеціаліст 
відділу планування 

 
 
- 

Розміщення плану 
роботи з питань 

запобігання та виявлення 
корупції Департаменту 
на 2019 рік на власному 

веб-сайті 
 
 

Заступник директора Департаменту         С. ЮРЧЕНКО 




