
Інформація про стан заходів щодо запобігання та виявлення корупції  

в Головному управлінні Держгеокадастру у Хмельницькій області  

за період  ІІІ-х кварталів 2018 року 

 

Головним управлінням забезпечується виконання наказу Держгеокадастру 

від 25.04.2018 №68 «Про затвердження Антикорупційної програми Державної 
служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на 2018 рік» (в 

редакції наказу Держгеокадастру від 03.08.2018 №122), який доведено до 

відома та виконання усім керівникам структурних підрозділів. 
Сектором запобігання та виявлення корупції постійно надається методична 

допомога щодо застосування антикорупційного законодавства  шляхом 

проведення нарад, семінарів, в телефонному режимі, усних консультацій. 

Зокрема, на протязі 2018 року проведено 5 нарад з працівниками Головного 
управління,  на яких висвітлювалось питання на антикорупційну тематику. 

Крім того, з метою забезпечення належного рівня знань та розуміння 

працівниками положень антикорупційного законодавства та недопущення 
вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень заплановано 

проведення  роз’яснювальної роботи серед працівників територіальних 

структурних підрозділів Головного управління (з виїздом на місце). 

На офіційному веб-сайті Головного управління розміщуються посилання 
на законодавство України з питань запобігання корупції, інша цікава 

інформація на антикорупційну тематику. На інформаційних стендах розміщено 

інформацію про засоби зв’язку, на які можна повідомити про можливі 
корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення. 

Забезпечується здійснення обліку працівників Головного управління, 

притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

Так, у 2018 році 3 особи було визнано винними у вчиненні 
адміністративного правопорушення, пов'язанного з корупцією: 

    1) головний спеціаліст Відділу у Шепетівському районі Головного 

управління постановою суду визнана винною у вчиненні правопорушення (за ч.1 
ст. 172-6 КУпАП) та провадження у справі закрито в зв’язку із закінченням 

строків накладення адміністративного стягнення.  

2) головного спеціаліста Відділу у Теофіпольському районі Головного 

управління постановою суду звільнено від адміністративної відповідальності 
(за ч.1 ст. 172-6 КУпАП), обмежившись усним зауваженням;  

3) головний спеціаліст Відділу у Красилівському районі Головного 

управління постановою суду визнана винною у вчиненні правопорушення (за 
ч.2 ст. 172-6 КУпАП) та провадження у справі закрито в зв’язку із закінченням 

строків накладення адміністративного стягнення. 

Таким чином, на протязі 9-ти місяців 2018 року в Головному управлінні 

організовано та проведено 3 службові розслідування за поданням спеціально-
уповноваженого суб’єктів у сфері протидії корупції, за результатами яких одну 

особу притягнуто до дисциплінарної відповідальності, одне дисциплінарне 

провадження закрито, оскільки минув один рік після його вчинення та ще одне 

дисциплінарне провадження розглядається. 



Слід відмітити, що за вказаний період до Головного управління рішень 

судів чи повідомлень правоохоронних органів про відкриття кримінальних 
проваджень чи притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб 

Головного управління не надходило.   

Сектором забезпечено інформування спеціально уповноважених суб’єктів у 

сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з 
корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого 

правопорушення працівниками Головного управління. Протягом 9-ти місяців 

2018 року   направлено 3 повідомлення, з яких  1 - відносно 1 посадової особи 
про можливий факт вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією та ще 

2 інших стосуються можливого порушення інших вимог законодавства 

України. 

На виконання наказу Держгеокадастру від 09.01.2018 №4 «Про 
інформування щодо фактів правопорушень» Головним управлінням до 

Держгеокадастру протягом 9-ти місяців 2018 року надіслано 53 повідомлень про 

факти правопорушень, зокрема щодо вилучення документів в Головному 
управлінні та його територіальних структурних підрозділах, проведення обшуку 

та ін. (44), про факти виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення (5), повідомлення про осіб, притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень (4). 
 За період 2018 року в Головне управління надійшло 2 повідомлення про 

можливе виникнення конфлікту інтересів та 1 повідомлення від в.о. начальника 

Головного управління, яким повідомлено Держгеокадастр про можливе 
виникнення конфлікту інтересів.  Відповідно до вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» врегулювання конфлікту інтересів здійснювалось шляхом 

усунення осіб від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 

участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів , 
про що повідомлено відповідних осіб.  

 Порушення вимог Закону щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів не встановлено.  
З метою виконання вимог статті 53 Закону України «Про запобігання 

корупції», Методичних рекомендацій щодо організації роботи із 

повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених 

рішенням Національного агентства від 06.07.2017 №286  на офіційному веб-
сайті Головного управління розміщено банер «Повідомити про корупцію», який 

надає покрокові вказівки щодо подання повідомлення викривачем. Також, 

розміщено скриньку для кореспонденції «Повідомлення про корупцію» та на 
інформаційних стендах розміщено інформацію про «канали» для надання 

повідомлень про корупцію. 

До Головного управління на протязі 2018 року повідомлення від 

викривачів не надходили. 
На виконання вимог рішення Національного агентства з питань 

запобігання корупції від 06.09.2016 №19 «Про затвердження Порядку перевірки 

факту подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону 

України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства 
з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного 



подання таких декларацій» у звітному періоді направлено 19 повідомлень про 

встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання декларацій.      
Керівництвом Головного управління постійно здійснюється контроль за 

дотриманням терміну проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які 

претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або 

особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним 
ризиком. 

Призначення на посади посадових осіб категорії «Б» в Головному 

управлінні відбувається за результатами конкурсу та після проведення 
спеціальної перевірки. Так, відповідно до статей 56-58 Закону України “Про 

запобігання корупції” та постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 

№ 171, у 2018 році організовано проведення 8-ми спеціальних перевірок щодо 

осіб, які претендували на зайняття посад, що передбачали зайняття 
відповідального або особливо відповідального становища. 

 

 
 


