
Про затвердження Плану основних 

заходів Житомирського облуправління  

щодо виконання Державної програми  

протидії корупції на 2012-2015 роки 

 

 

На виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.11.2011р. №1240 «Про затвердження Державної програми 

щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» та наказу Держлісагентства від 

19.03.2012 року №103 «Про затвердження Плану основних заходів», з метою запобігання, 

протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення ,- 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 

Затвердити План основних заходів з виконання Державної програми щодо запобігання і 

протидії корупції Житомирського облуправління на 2012-2015 роки (далі План), що 

додається. 

Директорам лісогосподарських підприємств, директору Поліського природного заповідника, 

що входять до сфери управління Житомирського обласного управління лісового та 

мисливського господарства: 

-Затвердити відповідальну особу з фаховою освітою (юридичною), яка буде проводити 

роботу по запобіганню та протидії корупції на підприємстві. 

-Розробити на основі Плану Житомирського облуправління основні заходи щодо запобігання 

і протидії корупції на 2012-2015 роки та організувати їх виконання. 

-Подавати щороку не пізніше 31 грудня сектору внутрішнього аудиту Житомирського 

облуправління інформацію про стан виконання Плану для її узагальнення та включення до 

звіту. 

-Інформувати (письмово) щоквартально (до 1 числа наступного місяця) сектор внутрішнього 

аудиту для надання звіту до Держлісагентства. Інформація має містити всебічний аналіз 

корупційних ризиків та пропозиції щодо усунення причин та умов, які сприяють 

корупційним правопорушенням. 

Керівникам структурних підрозділів Житомирського облуправління забезпечити виконання 

Плану та у визначені терміни письмово інформувати сектор внутрішнього аудиту щодо 

заходів, передбачених Планом. 

Завідуючому сектором внутрішнього аудиту Подунай Н.Д. забезпечувати підготовку та 

надавати спеціально уповноваженому органу в Держлісагентстві у встановлені терміни звіти 

про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в Житомирському 

облуправлінні. 

Головному спеціалісту відділу економіки та фінансів Хомич Н.Ф. забезпечувати розміщення 

звітів про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції на сайті 

Житомирського облуправління. 

 

Контроль за виконання наказу покласти на першого заступника начальника облуправління 

Зарічного В.Г. 

Стан роботи з питань запобігання та протидії корупції 

На виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови 

Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 р. №1240 «Про затвердження Державної програми 

щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки» та наказу Держлісагентства від 

19.03.2012р. №103 «Про затвердження плану основних заходів», з метою запобігання, 

протидії, своєчасного реагування на факти корупції та інші правопорушення , в 

Житомирському облуправлінні наказом від 23.04.2012р. №01-01/66 затверджено план 

основних заходів щодо виконання  Державної програми протидії корупції на 2012-2015 роки. 



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.10.2011р. №1094 «Про 

затвердження Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів 

щодо запобігання і протидії корупції», наказом Житомирського облуправління від 

25.04.2012р. №01-01/69 затверджено ряд заходів, щодо запобігання і протидії корупції та 

порядок підготовки і оприлюднення результатів. Даним наказом обов’язки з організації і 

ведення роботи пов’язаної з підготовкою та оприлюдненням звіту покладено на сектор 

внутрішнього аудиту. 

За підсумками 2012 року в Житомирському облуправлінні виявлення фактів та 

підтвердження інформації про вчинення корупційних діянь або порушень спеціальних 

обмежень не виявлено. 

В облуправлінні проведено три спеціальні перевірки в зв’язку з працевлаштуванням на 

вакантні місця. 

Постійно здійснюється моніторинг власних розпорядчих актів, для поліпшення та спрощення 

процедур передбачених цими актами з метою усунення корупційних ризиків за напрямками 

діяльності. 

Працівники апарату управління та підвідомчих підприємств, які підпадають під дію закону 

«Про засади запобігання і протидії корупції», заповнили декларації про доходи та 

зобов’язання фінансового характеру, та майновий стан щодо себе та членів своєї сім’ї, які 

зберігаються в кадровій службі. 

Щоквартально підвідомчі підприємства надаю інформацію щодо виявлених фактів 

корупційних діянь та відкриття кримінальних справ за статтями які наведені в додатках до 

постанови №1094. 

Постійно проводиться роз’яснювальна робота з питань дотримання вимог нормативно-

правових актів антикорупційного спрямування. Пам’ятки роздано в лісгоспи, висвітлюється 

інформація на сайті Житомирського облуправління. 


