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Про план заходiв щодо запобiгання
та протидiТ корупцii на 2019 piK

Вiдповiдно до Закону <Про запобiгання корупцii>, з метою забезпечення
реалiзацiT державноi антикорупцiйноi полiтики
FIАКАЗУIо:

1. Затвердити ГIлан заходiв щодо запобiгання та протидii корупцii на
2019 piK.

2. Визначити Грицаенко Р.В., заступника нач€Lпьника управлiння
начальника вiддiлу культурно-мистецькоТ дiяльностi i навчальних закладiв
управлiння культури СумськоТ обласноi державноТ адмiнiстрацii
вiдповiдальною за координацiю виконання плану заходiв щодо запобiгання та
протидiТ корупцii на2019 piK.

3. Вiдповiда-rrьним виконавцям lrлану заходiв щодо запобiгання та
протидiТ корупцii на 2019 piK iнформувати управлiння культури СумськоТ
обласноI державноi адмiнiстрацii до 1 липня, 1 жовтня 20Т9 року та 1 лютого
2020 року про проведену роботу.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
начаJIьника управлiння - начаJIьника вiддiлу культурно-мистецькоi дiяльностi i
навчiшьних закладiв управлiння культури Сумськоi обласноi державноТ
адмiнiстрацiТ Грицаснко Р.В.

начальник о.мЕльник

rо-ФJYg



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управлiння. культури
СумськоТ обласноi державноi
адмiнiстрацii

/Р .е-лgz>rgЪ"о/9 N9,/D - ою

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо запобiгання та протидiТ корупцiI

на 2019 piK

1. Впровадження системного пiдходу до запобiгання корупцiТ в органах
виконавчо1 влади:

1.1. Здiйснювати перiодичнiсть розгляду питань
антикорупцiйного законодавства та ефективностi

про стан виконання

реалiзацiТ заходiв,
спрямованих на запобiгання та протидiю корупцii на засiданнях колегiТ

управлiння культури Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii, нарадах при
нач€Lпьнику управлiння культури Сумськоi обласноi державноi адмiнiстрацii
(далi - управлiння).

Грицаснко Р.В., заступник наччшьника

управлiння - начаJIьник вiддiлу
культурно-мистецькоТ дiяльностi i
навчаJIьних закладiв

2. Запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB:
2.1. Встановити контроль за дотриманням законодавства про конфлiкт

iHTepeciB.
2.2. Вжпття заходiв щодо виявлення конфлiкту iHTepeciB, недопущення

сприятливих умов для вчинення корупцiйних правопорушень, пов'язаних з
корупцiсю в дiяльностi органiв державноТ влади, закладiв культури i
мистецтв обласного пiдпорядкування, сприяти Тх усуненню вiдповiдно до
Закону.

2.З.Забезпечити проведення монiторингу дотримання законодавства
про конфлiкт iHTepeciB на ocнoBi результатiв.аналiзу корупцiйних ризикiв та
статистичних даних про притягнення до вiдповiдальностi осiб, винних у його
порушеннi.

Грицаснко Р.В., заступник начальникh

управлiння - начЕLльник вiддiлу
культурно-мистецькоi дiяльностi i
навч€lJIьних закладiв
Керiвники структурних пiдроздiлiв з
питань культури райдержадмiнiстрацiй,



керiвники закладiв культури обласного
пiдпорядкування

3. Створення ефективноi системи фiнансового контролю:
З.1. Забезпечити доведення до суб'сктiв декларування iнформацii про

свосчаснiсть подання електронних декларацiй осiб, уповноважених" на
виконання функцiй,держави або мiсцевого самоврядування та застосування
окремих положень Закону стосовно заходiв фiнансового контролю.

3.2. Визначцти 
" 
вiдповiдальну особи в управлiннi, структурних

ПiДРОЗДiЛаХ З ПИТань культури райдержадмiнiстрацiй за проведення перевiрки
фактiв rrодання (неподання), несвосчасностi подання електронних декларацiй
та под€lJIьшого iнформування Нацiонального агентства з питань запобiгання
корупцii (далi - Нацiональне агентство).

3.3. ЗабеЗпечити проведення монiторингу поданнrI електронних
декларацiй державних службовцiв управлiння, структурних пiдроздiлiв з
питань культури райдержадмiнiстрацiй шляхом пошуку та перегляду
iнформацiТ в публiчнiй частинi Сдиного державного ре€стрУ декларацiй осiб
на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства.

З.4. Забезпечувати iнформування Нацiонального агентства
вiдкриття ваJIютного рахунка в ycTaHoBi банку-нерезидента, а також
cyTTcBi змiни у майновому cTaнi суб'скта декларування.

Грицаснко Р.В., заступник начальника
управлiння - начаJIьник вiддiлу
культурно-мистецькоi дiяльностi i
навчаJIьних закладiв.
Керiвники структурних пiдроздiлiв з
питань культури райдержадмiнiстрацiй

4. ВПРОваДЖення rrревентивних заходiв щодо запобiгання корупцii:
4.1. Проводити антикорупцiйну експертизу проектiв наказiв

нач€LгIьника управлiння з метою виявлення причин, що призводять та
можуть призвести до вчинення корупцiйних правопорушень у ходi ix
виконання та внесення вiдповiдних пропозицiй розробникам щодо усунення
корупцiогенних чинникiв.

4.2. ВстановитИ належниЙ контроль за дотриманням вимог Закону
ЩОДО ЗабОРОНИ на одержання вiд фiзичних, юридичних осiб безоплатнq
грошових коштiв або iншого майна, нематерiuIJIьних активiв, майнових
переваг, пiлъг чи послуг, kpiM випадкiв, передбачених законами або чинними
мiжнародними договорами, згоду на обов'язковiсть яких надано Верховною
Радою УкраТни. '

4.3. Сприяти проведенню аудиторських перевiрок з метою
попередЖеннЯ корупцiйних проявiв, пов'язаних з фiнансуванням у сферах
пiдвищеного корупцiйного ризику.

4,4. Забезпечити, за участЮ громадсЬкостi, вжиття заходiв щодо
виявлення сприятливих для вчинення корупцiйних правопорушень ризикiв в

ГIро

гIро



дiяльностi Bcix державних службовцiв управлiння, а також iнших
працiвникiв, якi не с державними службовцями та перебувають у трудових
вiдносинах з управлiнням, структурних пiдроздiлiв з питань культури
РаЙДеРжадмiнiстрацiй, посадових осiб закладiв культури , обласного
пiдпорядкування.

. ,&

Грицаснко Р.В., заступник начаJrьника

: управлiння - начаJIьник вiддiлу
культурно-мистецькоI дiяльностi i
навчаJIьних закладiв
Баленко С.О., головний спецiа,гriст

управлiння.
Керiвники структурних пiдроздiлiв з

питань культури райдержадмiнiстрацiй,
керiвника закладiв культури обласного
пiдпорядкування

5. Проводити роботи зi зверненнями громадян щодо зловживання
СлУжбовим становищем, запобiгання корупцiйним та економiчним
правопорушенням.

Грицаенко Р.В., заступник начаJIьника

управлiння - нач€шьник вiддiлу
культурно-мистецькоТ дiяльностi i
навч€шьних закладiв.
Пакуленко I.M., головний спецiалiст
управлiння.
Керiвники структурних пiдроздiлiв з
питань культури райдержадмiнiстрацiй,
керiвники закладiв культури обласного
пiдпорядкування

6. Забезпечити функцiонування телефону <гарячоi лiнii>, офiцiйних
веб-сайтiв, засобiв електронного зв'язку з використанням можливостей для
Внесення громадянами повiдомленъ про корупцiю i механiзми збереження
aHoHiMHocTi заявника та його захисту вiд переслiдування.

Пакуленко I.M., головний спецiалiст
управлiння.
Баленко С.О., головний спецiалiст
управлiння.
Керiвники структурних пiдроздiлiв Ь

питань культури райдержадмiнiстрацiй,
керiвники закладiв культури обласного
пiдпорядкування



7. Забезпечити створення гrрозороТ системи добору кадрiв та

забезшечення гIрозоростi дiяльностi управлiння та структурних пiдрОЗДiлiв З

питань культури райдержадмiнiстрацiй :

7.1. Забезпечувати якiсний добiр та розстановку кадрiв на засадах

неупередженого конкурсного вiдбору, а також ix об'сктивноi атестацii,

щорiчноi оцiнки виконання державними службовтIями покладениХ на -НИХ

обов'язкiв i завдань.
7 .2. Забезпечувати дотримання загаJIьних правил етичноi поведiнки

державних служOовцlв.
7 .з. Забезпечувати оперативне оприлюднення та сво€часне оновлення

веб-сторiнок облдержадмiнiстрацiТ, а також доступу громадськостi для
ознайомлення та обговорення обласних програм та проектiв нормативно-

правових aKTiB шляхом Тх розмiщення на офiцiйному веб-сайтi.
7.4. Продовжити практику попереднього громадського обговОРеННЯ

суспiльно важливих питань.
Грицаснко Р.В., заступник начальника

управлiння - начаJIьник вiддiлу культурно-
мистецькоТ дiяльностi i навчальних закладiв.
Керiвники структурних пiдроздiлiв з питань
культури райдержадмiнiстрацiй

8. Сприяти у проведеннi та брати участь у тренiнгах, кругЛИх СТОЛаХ,

короткострокових тематичних ceMiHapiB для державних службовцiв органiв

виконавчот влади з питань запобiгання та протидiт корупцii органiзованих

облдержадмiнiстрацiею.
Грицаснко Р.В., заступник начальника

управлiння - нач€шьник вiддiлу культурно-
мистецькоТ дiяльностi i навчаJIьних закладiв

9. Забезпечити направлення на навчання та пiдвищення квалiфiкацii

державних службовцiв з питань запобiгання корупцiт, врегулювання

конфлiкту iHTepeciB, заповнення електронних декларацiй.
Пiдвищення квалiфiкацiТ державних службовцiв, якi здiйснюють

органiзацiю ,tа контроль за дотриманням вимог антикорупцiйного
законодавства у Щержавному закладi пiслядипломноi освiти <Сумський центр
перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв органiв державноТ

"пuдr, 
органiВ мiсцевоГо самовРядування, державних пiдприсмств, установ i

I

органiзацiй>.
Грицаснко Р.В., заступник начальника

управлiння - нач€шьник вiддiлу культурно-
мистецькоТ дiяльностi i навч€IJIьних закладiв ,

10. Забезпечити оприлк)днення на офiцiйних веб-портаJIах (сайтах) у

рубриках <запобiгання проявам корупцiт>> iнформацii про вжитi заходи щодо
запобiгання корупцii, в тому числi поповнення та систематичне оновлення



рiзножанрових антикорупцiйних матерiалiв, рубрик щодо пiдвищення
прозоростi та ефективностi державних закупiвель.

1 1. Щотримуватуся прозоростi
послуг за бюджетнi кошти.

Iгнатченко А.М., заступник начzшьника

управлiння - начаJIьник вiддiлу охорони
культурноI спадщини, музейноТ справи
та органiзацiйноТ роботи.
Ващенко В.Г., начЕuIьник вiддiлу

фiнансово-економiчноi роботи -
головний бухгалтер

12. Щотримуватися виконання вимог статгi 65 Закону УкраiЪИ КПРО

запобiганнЯ корупцiТ> В частинi припиненнrI перебування на службi осiб,

уповноважених на виконанIш функцiй держави або органiв мiсцевого

самоврядуваннrI, яких притягнуто до вiдповiда-гtьностi за вчиненнrI кОРУПЦiйНИХ

правопорушень.
Грицаснко Р.В., заступник начаJIьника

управлiння - начuшьник вiддiлу
культурно-мистецъкоi дiяльностi i
навчаJIьних закладiв

та забезпечити розгляд анонlмних
антикорупцiйного законодавства, якщо

наведена у ниХ iнформаЦiя стосуеться коНкретноТ особи, мiстить фактичнi
данi, якi можуть бути перевiренi

Пакуленко I.M., головний спецiалiст

управлiння

Баленко С.О., головний спецiалiст

управлiння.
Керiвники структурних пiдроздiлiв з

питанъ культури райдержадмiнiстрацiй

процедур закупiвель ToBapiB, робiт та

13. Здiйснювати реестрацiю
повiдомлень гIро порушення вимог

Засryпник начальника управлiння -
начальник вiддiлу культурно -

мистецькоТ дiяльностi i навчальних
закладiв

l
йР' р.грицА€нко


