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Управління запобігання та виявлення 

корупції  

  

Результат виконання  плану 

заходів Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області 

з виконання Державної програми 

щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії)                              

на 2015–2017 роки за 2015 ріку 

 

 

           На виконання наказу Держгеокадастру від 02 грудня 2015 року № 778 « Про 

затвердження плану заходів Держгеокадастру з виконання Державної програми 

щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки надаємо інформацію за                       

2015 рік. 

           Сектором запобігання  та протидії корупції розроблений план заходів 

Головного управління Держгеокадастру у Харківській області з виконання 

Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в 

Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015–2017 роки (надалі План), який 

затверджено наказом Головного управління Держгеокадастру у Харківській 

області від 17.12.2015 року № 166. Заступник начальника Головного управління 

Держгеокадастру у Харківській області визначений відповідальним за 

координацію здійснення передбачених Державною програмою щодо реалізації 

засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 

на 2015–2017 роки (далі – Програма) заходів у Головному  управлінні.   

           Територіальні органи Держгеокадастру Харківської області, затвердили 

власні Плани з виконання Програми та визначили відповідальних осіб за 

розроблення антикорупційних програм та вжиття заходів щодо дотримання вимог 

антикорупційного законодавства. 

           Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну службу»,                 

статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та наказу 

Головного управління від 06.03.2015 № 23 здійснено організаційні заходи щодо  



 

забезпечення подання до 01 квітня 2015 року державними службовцями 

Головного управління та територіальних органів Держземагентства у Харківській 

області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за 2014 рік. в результаті яких  станом на  01.04.2015 року   до Головного 

управління подали декларації 102 особи. Із них 89-державні службовці, які  

працюють станом на 01.04.2015 року-13 осіб які звільнилися у 2014 році та січні -

березні 2015 року.  

           На виконання статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції» постійно направляються до фіскальної служби, копії декларацій, копії 

уточнених декларацій державних службовців про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру для проведення перевірки достовірності 

зазначених у деклараціях відомостей.  

           За 12 місяців 2015 року підвищували кваліфікацію у Харківському 

регіональному інституті державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України на тематичному семінарі                    

«Запобігання корупції в органах влади» 15 працівників Головного управління та 

76 працівників територіальних органів Держгеокадастру Харківської області.  

           На протязі звітного періоду в територіальних органах Держгеокадастру 

Харківської області проводилась методична та роз’яснювальна робота із 

застосування законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, 

відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також запобігання його 

виникненню крім того 23.06.2015року Головним управлінням проводилась 

нарада з працівниками кадрових служб де розглядалося зазначене питання.   

В зверненнях та інформаціях  що надійшли до Головного управлінням та до 

територіальних органів  Держгеокадастру  Харківської  області  фактів корупції не 

виявлено.  

          Спільно з внутрішнім аудитом проведено 7 перевірок. Порушень  Закону  

України  «Про засади запобігання і протидії  корупції »  та Закону  України «Про 

запобігання корупції » не встановлено.  

Протягом 2015 року адміністративні справи стосовно працівників 

Головного управління та територіальних органів Держгеокадастру Харківської 

області про притягнення до відповідальності за корупційні діяння та інші 

правопорушення, пов’язані з корупцією не розглядалися.  

Випадки припинення державної служби працівниками Головного 

управління та територіальних органів Держгеокадастру Харківської області, які 

визнані винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної 

сили відповідні рішення судів відсутні.  

Корупційних ризиків у діяльності посадових осіб територіальних  органів 

Держгеокадастру  Харківської області  не виявлено. 
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