
Змінити свідомість – перемогти корупцію 

 
За словами Тетяни Осипенко, завідувача сектору запобігання та 

виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій 

області (далі Головне управління), сьогодні основною функцією сектору є 

роз’яснювальна робота серед працівників Головного управління: що таке 

корупційні дії, які їх наслідки і відповідальність за їх вчинення. Ретельно 

вивчається законодавство, готуються пам’ятки. В Головному управлінні 

переконані: чим більше говорити про проблему, роз’яснювати  наслідки тих 

чи інших дій, тим швидшим є її позитивне вирішення. 

Наша основна місія – попередити корупційні вчинки, запобігти їм, 

змінити свідомість людей. Кожна посадова особа має розуміти, що несе 

відповідальність за свої неправомірні вчинки, а ще – усвідомити ціну цієї 

відповідальності. Це обов’язково позитивно вплине на недопущення 

корупційних проявів в Головному управлінні.  

Також, у секторі активно працюють над реалізацією антикорупційної 

політики Держгеокадастру, яка полягає, насамперед, у ліквідації передумов 

для виникнення будь-яких проявів корупції. 

 

Ми розробляємо цілу систему профілактичних заходів, основа якої – 

постійна роз’яснювальна робота. І дуже добре, що є повне розуміння і 

сприяння з боку керівництва Головного управління. 

 

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 та Методичних 

рекомендацій щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених 

осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджених рішенням 

Національного агентства від 13.07.2017 № 317 Головним управлінням 

Держгеокадастру у Хмельницькій області здійснено ряд заходів для 

повідомлення працівниками Головного управління Держгеокадастру у 

Хмельницькій області про порушення вимог закону України «Про 

запобігання корупції», зокрема: на офіційному веб-сайті розміщено окрему 

рубрику «Повідомлення про корупцію», в якій зазначено ПІП керівника 

сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління, номер 

телефону та електронну адресу сектору, на яку надсилати  повідомлення про 

корупцію, в приймальні Головного управління розміщено скриньку для 

кореспонденції «Повідомлення про корупцію» та на інформаційних стендах 

розміщено інформацію про «канали» для надання повідомлень про корупцію.  

 Корупція – це зло. А для того, «щоб перемогло зло, добрим людям 

достатньо нічого не робити». Тому, в Головному управлінні переконані: щоб 

ефективно протидіяти корупції, необхідно насамперед сформувати у 

свідомості працівників негативне ставлення до неї.  

Адже боротьба з корупційними проявами – завдання кожної 

людини.  
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