
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 1 квартал 2017 року 
 

 

  

На виконання наказу Держгеокадастру від 28 лютого 2017 року № 72 

«Про затвердження антикорупційної програми Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру на 2017 рік» щодо реалізації засад 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 

2015–2017 роки надаємо інформацію за 1 квартал 2017 року. 

В Головному управлінні Держгеокадастру у Харківській області 

розроблений план заходів 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. 

Антикорупційна програма Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру на 2017 рік щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2014–2017 

роки доведена до керівників структурних підрозділів Головного управліннія 

Держгеокадастру у Харківській області (надалі - Головного управління), з 

подальшим ознайомленням всіх працівників, та оприлюднена на офіційному 

веб-сайті Головного управління, розділ «Запобігання та протидія корупції». 

На сайті Головного управління та на стенді розміщена інформація, щодо 

звернень з повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» до Сектору запобігання та виявлення корупції Головного  

управління із зазначенням контактних даних осіб, що надають допомогу в 

питаннях запобігання та виявлення корупції. 

На протязі звітного періоду в структурних підрозділах Головного 

управління проводилась методична та роз’яснювальна робота із застосування 

законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, відповідальності осіб, 

винних у його порушенні, а також запобігання його виникненню. Методичні 

рекомендації з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у 

діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування та прирівняних до них осіб розміщенні на офіційному веб-сайті 

Головного управління у розділі «Запобігання та протидія корупції» для 

ознайомлення. 

З метою передумов ризиків вчинення корупційних дій, в частині зв’язків   

працівників відділу та керівників підприємств, що виконують роботи з розробки 

документів в березні 2017 був проведений аналіз інформації, щодо розробників 

технічної документації (реєстрації ) по районам в розрізі всіх робіт за лютий 

2017 року. З них окремо вибиралась кількість виконаних робіт державними 

підприємствами, та фірмами які знаходяться у одній будівлі з територіальним 

органом. За виконаною аналітикою 23.03.2017 року  структурним підрозділам 



Головного управління Держгеокадастру у Харківській області, направлено листа 

щодо активізації інформування юридичних та фізичних осіб стосовно 

підприємств, які виконують роботи з розробки документів із землеустрою та 

належать до сфери управління Держгеокадастру. В подальшому Головним  

управлінням, це питання буде систематично моніторитись. 

Одночасно повідомляємо, що з 01.01.2017 по 31.03.2017 систематично 

перевірявся факт подання декларацій кандидатами на посаду та звільненими 

державними службовцями Головного управління. За даними публічної частини 

Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції, виявлено, що несвоєчасно подали декларації – 3 

працівника. 

Повідомлення, щодо виявлених фактів несвоєчасного подання 

декларацій працівниками Головного управління, направлені до Національного 

агентства з питань запобігання корупції. 

Також Головним управлінням, на виконання п.12 Порядку проведення 

спеціальної перевірки стосовно осіб, що претендують на зайняття посад, які 

передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, був виявлений факт 

невідповідності відомостей кандидатів на посаду: Ляшенко Антоніни Василівни 

(претендувала на зайняття посади начальника відділу контролю за 

використанням та охороною земель у Великобурлуцькому, Вовчанському, 

Печенізькому, Чугуївському районах Управління з контролю за використанням 

та охороною земель Головного управління) та Рябкова Миколи Афанасійовича 

(претендував на зайняття посади начальника відділу контролю за використанням 

та охороною земель у Балаклійському, Барвінківському,  

Борівському, Ізюмському районах Управління з контролю за використанням та  

охороною земель Головного управління), були направлені повідомлення у 

правоохоронні органи. 

В зверненнях та інформаціях, що надійшли до Головного управління 

фактів корупції не виявлено. 

Спільно з внутрішнім аудитом проведено 1 перевірку. Порушень Закону 

України «Про запобігання корупції» не встановлено. 

Корупційних ризиків у діяльності посадових осіб Головного управління 

не виявлено. 

На виконання вимог наказу Держземагентства України від 12.03.2013   № 

111 «Про невідкладне інформування щодо фактів правопорушень» було 

направлено 7 термінових повідомлень. 

Протягом 1 кварталу 2017 року випадків припинення державної служби 

працівниками Головного управління, які визнані винними у вчиненні 

корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів 

відсутні. 

 

 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


