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ПЛАН  

заходів щодо попередження та профілактики корупційних 

правопорушень в управлінні  державної виконавчої служби  

Головного управління юстиції у Кіровоградської області 

на 2012 рік 
 

 

№ 

п/п 
Заходи Виконавець 

Термін 

виконання 

 

Відмітки 

про 

виконання/ 

примітки 

1 2 3 4 5 

1 

Розробити та затвердити 

План заходів щодо 

попередження та 

профілактики 

корупційних 

правопорушень в 

управлінні  державної 

виконавчої служби 

Головного управління 

юстиції у Кіровоградської 

області на 2012 рік 

 

Секмедін Ю.П., 

Касімова М.О. 

До 13 січня 

2012  
 

2 

Проводити семінарські 

заняття з працівниками 

територіальних органів 

ДВС області  з питань 

запобігання та протидії  

проявам корупції і 

дотримання етики 

поведінки державного 

службовця 

Секмедін Ю.П., 

Касімова М.О., 

Курченко .В. 

Згідно 

окремого 

графіку 

 

3 

Проводити внутрішнє 

навчання працівників 

управління ДВС щодо 

Чумак О.О., 

Секмедін Ю.П. 

Згідно 

окремого 

графіку 

 



 2 

вивчення 

антикорупційного 

законодавства 

4 

Забезпечити надання 

працівниками управління 

державної виконавчої 

служби Головного 

управління юстиції у 

Кіровоградській області  

декларацій про майно, 

доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового 

характеру 

Чумак О.О. До 30.03.2012   

5 

Проведення перевірок 

знань антикорупційного 

законодавства працівників 

територіальних органів 

ДВС області 

Чумак О.О., 

Секмедін Ю.П. 

ІІ та ІУ 

квартал 2012  
 

6 

Здійснювати заходи щодо 

роз’яснення 

антикорупційного 

законодавства 

Чумак О.О., 

Курченко О.В., 

Касімова М.О. 

Постійно  

7 

Вживати заходів щодо 

виявлення конфлікту 

інтересів та сприяти його 

усуненню, а також 

виявляти сприятливі для 

вчинення корупційних 

правопорушень ризики в 

діяльності посадових 

службових осіб 

Чумак О.О., 

Секмедін Ю.П., 

працівники 

управління 

Постійно  

8 

Здійснювати аналізування 

пропозицій, що надходять 

від громадян через 

журнал «Відгуків та 

пропозицій» та вживати 

заходи стосовно усунення 

недоліків та покращення 

роботи управління до 

якого надійшли такі 

пропозиції 

Чумак О.О. 

Омелькіна Т.П.,  

Курченко О.В. 

Постійно  

9 

Аналізувати скарги та 

звернення громадян у 

яких вбачається 

порушення працівниками 

управління державної 

виконавчої служби та 

Чумак О.О., 

працівники 

управління 

Постійно  



 3 

працівниками 

територіальних відділів 

ДВС області Закону 

України «Про засади 

запобігання і протидії 

корупції», що надходять 

від громадян через 

журнал «Відгуків та 

пропозицій» для 

отримання повідомлень 

про випадки корупції в 

органах ДВС. Отримані 

результати розглядати на 

нарадах з відповідними 

висновками та 

рекомендаціями. 

10 

На засіданнях колегії 

Головного управління 

юстиції у Кіровоградській 

області та на оперативних 

нарадах управління 

розглядати питання 

виконання законодавства 

про державну службу, 

запобігання і протидії 

корупції, а також 

реалізації заходів щодо 

запобігання корупційним 

проявам, та реагування на 

них, стану роботи зі  

скаргами та 

повідомленнями громадян 

у цій сфері 

Чумак О.О. 
Протягом 

року 
 

11 

Забезпечувати в межах 

компетенції всебічний 

розгляд звернень 

громадян та оперативне 

вирішення порушених у 

них проблем 

Чумак О.О., 

працівники 

управління 

Протягом 

року 
 

12 

Проведення оперативних 

нарад за повторними 

зверненнями громадян за 

участю заявника, 

начальника відділу ДВС 

та державного виконавця 

Чумак О.О., 

Секмедін Ю.П. 

Протягом 

року 
 

13 
Забезпечити розміщення 

результатів аналізу скарг 

Чумак О.О., 

Касімова М.О. 
Щоквартально  



 4 

та звернень громадян у 

порядку, встановленому 

законодавством України, 

для висвітлення на 

власних веб-сайтах (веб-

сторінках) з метою 

запровадження дієвого 

механізму зворотного 

зв’язку з громадськістю 

щодо повідомлень про 

факти вчинення 

корупційних 

правопорушень 

працівниками органів 

державної виконавчої 

служби області 

14 

Ініціювання проведення 

службових розслідувань 

щодо кожного факту 

недодержання  

державними службовцями 

законодавства про 

виконавче провадження, 

про державну службу, про 

запобігання і протидію 

корупції, вчинення 

корупційного 

правопорушення з метою 

виявлення причин та 

умов, що сприяли 

недодержанню вимог 

законодавства та 

вчиненню вказаного 

правопорушення 

Чумак О.О., 

працівники 

управління 

Протягом 

року 
 

15 

У разі виявлення випадків 

порушення 

антикорупційного 

законодавства при 

виконанні державними 

службовцями управління 

ДВС та територіальних 

органів ДВС області своїх 

посадових обов’язків 

негайно повідомляти 

Головне управління 

юстиції у Кіровоградській 

області для подальшого 

Чумак О.О., 

Секмедін Ю.П. 

Протягом 

року 
 



 5 

інформування 

правоохоронних органів 

16 

Надавати до Державної 

виконавчої служби 

України, Головного 

управління юстиції у 

Кіровоградській області 

інформацію про 

працівників управління 

ДВС та територіальних 

органів ДВС притягнутих 

до відповідальності за 

вчинення правопорушень, 

не пізніше наступного дня 

з дня отримання 

повідомлення 

правоохоронного органу 

або рішення 

Чумак О.О., 

Касімова М.О. 
Постійно  

17 

Забезпечити 

інформування 

громадськості через 

друковані засоби масової 

інформації, радіо та 

телебачення про 

негативний вплив 

корупції на авторитет 

державної влади і 

суспільства в цілому 

Чумак О.О. 

працівники 

управління 

Постійно  

18 

Забезпечити подання 

інформації про результати 

розгляду повідомлень про 

випадки корупції та 

проведені службові 

розслідування 

 щоквартально  

19 

Надання об’єктивної 

оцінки  ефективності 

організації роботи щодо 

виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства та 

відповідного плану 

заходів за результатами  

комплексних, 

контрольних та цільових 

перевірок територіальних 

органів ДВС області 

Чумак О.О., 

Секмедін Ю.П., 

працівники 

управління 

Згідно 

окремого 

графіку 

 

20 Здійснення перевірок  Протягом  



 6 

Книг обліку депозитних 

сум щодо своєчасності 

перерахування коштів до 

бюджету  

Чумак О.О., 

Козачинська 

Н.П. 

року 

21 

Здійснення контролю за 

строками здійснення 

виконавчих проваджень 

відповідно до вимог 

Закону України «Про 

виконавче провадження» 

Чумак О.О., 

працівники 

управління 

Постійно  

22 

Забезпечити своєчасне 

подання до Головного 

управління юстиції у 

Кіровоградській області 

аналітичної інформації 

про виконання вимог 

антикорупційного 

законодавства 

внутрішнього Плану та 

Плану щодо 

попередження та 

профілактики 

корупційних 

правопорушень у 

Головному управлінні 

юстиції у Кіровоградській 

області та територіальних 

органах юстиції області на 

2012 рік 

 
До 09 грудня 

2012  
 

 


