
План роботи  

головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції  

Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області на 2021 рік 

 

 

№ 

з/п 

Найменування завдання (заходу) Підстава для 

виконання  

Термін 

виконання  

Відповідальний за 

виконання 

головний 

виконавець, 

співвиконавець 
(назва самостійного 

структурного підрозділу) 

1 2 3 4 5 

 

Заходи з протидії  та запобігання корупції 

1. Надання консультативної допомоги працівникам в 

заповненні декларації особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, повідомлення про суттєві зміни в 

майновому стані, повідомлення про відкриття 

валютного рахунку  

 

п.п.9 п.2 Розділу II 

Типового положення 

про уповноважений 

підрозділ 

(уповноважену особу) 

з питань запобігання 

та виявлення корупції, 

затвердженого 

наказом 

Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції 

від 17.03.2020 

№102/20 (далі - 

Типове положення) 

Впродовж року Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 



2. Повідомлення Національного агентства з питань 

запобігання корупції про випадки неподання чи 

несвоєчасного подання суб’єктами декларування 

декларацій у визначеному законодавством порядку 

п.п.5 п.1 Розділу II 

Типового положення  
У строки 

встановлені 

чинним 

законодавством 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

3. Візування проєктів наказів з основної діяльності, 

адміністративно-господарських питань, а також 

проєктів наказів з кадрових питань  

п.п.20 п.2 Розділу II 

Типового положення  
Впродовж року Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

4. Здійснення заходів з виявлення конфлікту 

інтересів, сприяння його врегулюванню, 

інформування начальника Головного управління та 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції про виявлення конфлікту інтересів та 

заходи, вжитті для його врегулювання 

п.п.4 п.1 Розділу II 

Типового положення  
Впродовж року Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

5. Участь у службовому розслідувані з метою 

виявлення причин та умов, що призвели до 

вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення або невиконання 

вимог Закону в інший спосіб за поданням 

спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері 

протидії корупції або приписом Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

 

п.п.18 п.2 Розділу II 

Типового положення  
 У разі 

надходження 

подання або 

припису 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

6. Інформування начальника Головного управління, 

Національного агентства з питань запобігання 

корупції, інших спеціально уповноважених 

суб’єктів у сфері протидії корупції про факти 

порушення законодавства у сфері запобігання і 

протидії корупції  

п.п.8 п.1 II Розділу 

Типового положення  
У разі виявлення 

факту 

Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 



7. Ведення обліку працівників, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень або правопорушень, пов'язаних з 

корупцією 

 

п.п.19 п.2 II Розділу 

Типового положення  
Впродовж року Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

8. Здійснення співпраці з викривачами, забезпечення 

дотримання їхніх прав та гарантій захисту 

передбачених законодавством України 

 

п.п.11 п.2 Розділу II 

Типового положення  
Впродовж року Головний спеціаліст з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

 

 

 

 

 


