
Інформація 

про хід виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 2021 – 2022 роки 

у Головному управлінні Держгеокадастру у Харківській області 

 (за період з 01.01.2021 по 31.12.2021) 

 
№ Найменування заходу, зазначеного 

у антикорупційній програмі 

Строк виконання 

заходу 

Відповідальні 

особи/підрозділи 

Стан виконання 

1 2 3 4 5 

1. Контроль за дотриманням 

антикорупційного законодавства та 

законодавства про державну службу 

працівниками Головного управління. 

Постійно Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

Управління 

персоналом 

 

Керівники 

структурних 

підрозділів Головного 

управління 

 

Виконано.  

Завізовано 7411 організаційно-розпорядчих актів 

(наказів) спеціалістами Сектору з питань запобігання 

та виявлення корупції перед поданням на підпис 

керівництву Головного управління Держгеокадастру 

у Харківській області. 

Крім того, працівники Сектору з питань запобігання 

та виявлення корупції прийняли участь у заході, 

який був проведений 30.06.2021 Національним 

агентством з питань запобігання корупції, з 

обговорення практичної реалізації методичної 

настанови «Візування антикорупційним 

уповноваженим проєктів актів організації 

публічного сектору». 

2. Проведення спеціальної перевірки 

стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад в Головному 

управлінні відповідно до вимог 

Закону України «Про запобігання 

корупції», а також проведення 

заходів, передбачених Законом 

України «Про очищення влади». 

Постійно Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

Управління 

персоналом 

 

 

Виконано.  

У звітному періоді Сектором з питань запобігання та 

виявлення корупції здійснювалось проведення 1 

спеціальної перевірки, про результати спеціальної 

перевірки складена 1 довідка.  

У звітному періоді Управлінням персоналом, як  

відповідальним структурним підрозділом 

направлено запити про проведення перевірки 

передбаченої Законом України «Про очищення 

влади» щодо 14 осіб. 

3. Попередження осіб, які претендують 

на зайняття посад в Головному 

управлінні, про вимоги, спеціальні 

обмеження та заборони, встановлені 

законами України «Про запобігання 

корупції» та «Про державну службу». 

Постійно Управління 

персоналом 

 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

Виконано.  

У звітному періоді 28 осіб претендували на зайняття 

посад державної служби в Головному управлінні, всі 

вони були попереджені про вимоги, спеціальні 

обмеження та заборони, встановлені законами 

України «Про запобігання корупції» та «Про 
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 державну службу», «Про захист персональних 

даних», Загальними правилами етичної поведінки 

державних службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування та правилами внутрішнього 

службового розпорядку. 

4. Вжиття заходів щодо виявлення 

конфлікту інтересів та його 

врегулювання відповідно до вимог 

Закону України «Про запобігання 

корупції» 

Постійно Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення  

 

Керівники 

структурних 

підрозділів Головного 

управління 

Виконано.  

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 проводилась 

роз’яснювальна робота із застосування 

законодавства щодо врегулювання конфлікту 

інтересів, відповідальності осіб, винних у його 

порушенні, а також запобігання його виникненню. 

З 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року 

надійшло 6 повідомлень про наявність потенційного 

конфлікту інтересів. 

Відповідно до частини третьої статті 28 Закону 

України «Про запобігання корупції» керівництвом 

Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області прийняті відповідні рішення 

згідно зі статтями 29, 30, 33 Закону України «Про 

запобігання корупції» щодо врегулювання конфлікту 

інтересів. Відповідні особи ознайомлені з наказами. 

Повідомлення, що не потребували врегулювання, 

відсутні.  

5. Проведення організаційних заходів 

по підготовці до чергового етапу 

декларування. 

Січень – березень 

2021 року 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції 

 

Виконано. 

У Головному управлінні Держгеокадастру у 

Харківській області у зазначений період були 

здійснені наступні заходи: 

 - Сектором з питань запобігання та виявлення 

корупції розроблена та доведена до відома суб’єктів 

декларування доповідна записка від 23.02.2021                                              

№ 1908/34-21-0,21, що містить інформацію про 

термін подання декларацій за 2020 рік, роз’яснення 

щодо застосування окремих положень Закону 

України «Про запобігання корупції» стосовно 

заходів фінансового контролю від 03.02.2021 № 1, а 

також щодо можливості участі у онлайн-курсі 
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«Просто про е-декларування».  

- 12 березня 2021 року проведена селекторна нарада 

на тему «Електронне декларування у 2021 році». 

Разом з тим, працівникам повідомлено про 

розміщені на порталі Держгеокадастру «Роз’яснення 

щодо декларування». 

- Особам, які припинили діяльність у 2020 році, 

пов’язану із виконанням функцій держави або 

місцевого самоврядування 19 березня 2021 року 

направлено  листи-нагадування, щодо граничного 

терміну подання декларацій. 

- Крім того, повідомляємо, що Сектором з питань 

запобігання та виявлення корупції протягом кампанії 

декларування надавалася консультаційна допомога 

суб’єктам декларування у заповненні декларацій. 

Також, зазначаємо, що наказ Держгеокадастру від 25 

березня 2021 року № 177 «Про дотримання вимог 

антикорупційного законодавства в частині 

своєчасного подання декларацій за 2020 рік» 29 

березня 2021 року доведено до відома працівників 

Головного управління Держгеокадастру у 

Харківській області.  

 

6. Проведення перевірки факту 

подання/неподання суб’єктами 

декларування Головного управління, 

декларацій відповідно до вимог 

Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Постійно Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції  

 

Виконано.  

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 Головним 

управлінням проводилась перевірка подання 

особами уповноваженими на виконання функцій 

держави декларацій, тип декларації «перед 

звільненням», «щорічна», «після звільнення». 

Виявлено 1 випадок неподання декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави –тип 

«перед звільненням». 

7. Інформування спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері 

протидії корупції у разі виявлення 

корупційного або пов’язаного з 

Невідкладно після 

виявлення 

Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції  

 

Виконано.  

За період з 01.01.2021 по 31.12.2021 до 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції було направлено 1 повідомлення про 
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корупцією правопорушення чи 

одержання інформації про вчинення 

такого правопорушення 

працівниками Головного управління 

 виявлені факти неподання декларації, тип «перед 

звільненням». 

 

8. Здійснення заходів з підвищення 

рівня інформованості працівників 

щодо обмежень та вимог, 

встановлених Законом України «Про 

запобігання корупції», змін в 

антикорупційному законодавстві, 

роз’яснень і методичних 

рекомендацій Національного 

агентства з питань запобігання 

корупції. 

Постійно Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції  

 

Виконується.  

У Головному управлінні постійно надаються 

консультації з питань застосування 

антикорупційного законодавства.  

Працівники Сектору з питань запобігання та 

виявлення корупції, а також державні службовці 

Головного управління прийняли участь у онлайн-

курсі «Просто про е-декларування».  

У доповідній записці від 16.09.2021 Сектором з 

питань запобігання та виявлення корупції було 

актуалізовано інформацію щодо переліку 

встановлених Законом України «Про запобігання 

корупції» вимог, заборон та обмежень для 

працівників Головного управління.  

Також, 21.09.2021 Сектором доведено до відома 

держаних службовців Головного управління 

інформацію викладену у листі Національного 

агентства з питань запобігання корупції від 

09.09.2021 № 30-15/67706-21.  

Крім того, до керівників структурних підрозділів 

доведено для ознайомлення підлеглих працівників 

наказ Головного управління від 27.09.2021 № 159, 

яким затверджено Методичні рекомендації щодо 

впровадження у Головному управлінні 

Держгеокадастру у Харківській області механізмів 

заохочення викривачів та формування культури 

повідомлення про можливі факти корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших 

порушень Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Зазначаємо, що лист Національного агентства з 

питань запобігання корупції, стосовно розробки 
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роз’яснення положень статті 54 Закону України 

«Про запобігання корупції» та стосовно набрання 

чинності з 01.12.2021 наказів Національного 

агентства доведений до працівників 10.12.2021 

(доповідна записка № 8223/34-21-0,21).  

 

9. Ведення обліку працівників 

Головного управління притягнутих 

до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень та/або 

правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

Постійно. Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції  

 

 

 

Виконується.  

У зазначеному періоді особи, які притягнуті до 

адміністративної та кримінальної відповідальності  

за вчинення корупційних правопорушень та/або 

правопорушень, пов’язаних з корупцією відсутні.  

10. Забезпечення умов для повідомлень 

працівниками Головного управління 

про порушення вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» іншою 

особою, зокрема через спеціальні 

телефонні лінії, офіційні веб-сайти, 

засоби електронного зв’язку, 

забезпечення конфіденційності 

інформації про цих осіб, а також 

неупередженого та своєчасного їх 

розгляду. 

Постійно Сектор з питань 

запобігання та 

виявлення корупції  

 

Керівники 

структурних 

підрозділів Головного 

управління 

Виконується.  

У Головному управлінні функціонує створена 

окрема поштова скринька (e-mail: 

stopkor.kh@land.gov.ua) для можливості 

підключення до банера «Повідом про корупцію» 

який надає покрокові вказівки щодо подання 

повідомлення засобами зв’язку. Протягом 2021 року 

повідомлення від викривачів не надходили.   

 

 

mailto:stopkor.kh@land.gov.ua

