
Звіт
про виконання плану роботи з питань запобігання та виявлення корупції

за II квартал 2021 року
Південно-Західного міжобласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України

Відповідно до частини першої статті 13-1 Закону України «Про запобігання корупції», 
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 року №102-20, з метою організації та здійснення заходів 
із запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом України «Про запобігання 
корупції» у відділенні наказом голови відділення від 07 липня 2020 року №72/66-кп визначено 
уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції.

У своїй роботі відділення керується Планом роботи з питань запобігання та виявлення 
корупції на 2021 рік та Планом роботи уповноваженої особи з питань запобігання та 
виявлення корупції на 2021 рік.

Крім того, для здійснення заходів щодо запобігання корупції відділення керується 
Антикорупційною програмою Антимонопольного комітету України.

Відповідно до зазначених документів уповноваженою особою Відділення розроблено та 
організовано проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та 
правопорушенням пов’язаних з корупцією. Постійно надається методична та консультаційна 
допомога з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Проводиться 
організаційна та роз’яснювальна робота із запобігання, виявлення і протидії корупції.

Здійснено контроль за поданням та своєчасним поданням декларацій працюючих 
державних службовців, поданням декларацій при звільненні та звільненими особами.

Згідно зі статтею 13-1 Закону України «Про запобігання корупції» (далі -  Закон), 
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 року №102-20, з метою організації, здійснення заходів із 
запобігання та виявлення корупції, передбачених Законом, а також визначення організаційних 
питань проведення кампанії з електронного декларування в Відділенні, наказом голови 
Відділення від 22.03.2021 №72/03-ОД затверджено Порядок проведення кампанії з 
електронного декларування в Південно-Західному міжобласному територіальному відділенні 
Антимонопольного комітету України, відповідно до якого в квітні 2021 року здійснювались 
такі заходи:
1. Уповноваженою особою доведено до відома суб’єктів декларування положення 
законодавства щодо персональної відповідальності особи за порушення вимог фінансового 
контролю за умисне неподання суб’єктом декларування е-декларації та за несвоєчасне 
подання без поважних причин декларації.

2. Уповноваженою особою проінформовано суб’єктів декларування про те, що 
встановлення факту неподання чи несвоєчасного подання е-декларації має наслідком 
внесення за рішенням суду суб’єкта декларування до Єдиного державного реєстру осіб, які 
вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
3. Після завершення кампанії декларування відповідно до п. 5 ч. 6 ст. 13-1 Закону 
уповноваженою особою здійснено перевірку факту подання суб’єктами декларування е- 
декларацій, шляхом пошуку та перегляду інформації в публічній частині Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання 
корупції.

Для забезпечення проведення серед державних службовців відділення організаційної та 
роз’яснювальної роботи з питань запобігання, виявлення і протидії корупції, уповноваженою 
особою з питань запобігання та виявлення корупції відділення постійно проводиться



відповідна робота. Здійснюється контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів.

У відділенні до службовців доводиться інформація з питань запобігання корупції з 
урахуванням змін щодо чинного антикорупційного законодавства, зокрема відповідно до 
Плану навчання з питань запобігання та виявлення корупції з працівниками Південно-Західного 
міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на 2021 рік 
в травні 2021 року доведено до відома та опрацьовано рекомендації НАЗК щодо порядку 
повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. Розглядаються пропозиції та питання, що 
надходять до уповноваженої особи від державних службовців Відділення.

Державні службовці, які звільняються обов’язково підписують ознайомлення про 
попередження про обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій 
держави, місцевого самоврядування та обов’язковість подання декларацій особами, які 
припиняють та припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

Проводиться постійний контроль за додержанням працівниками Відділення 
антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами 
діяльності, обмеження роботи близьких осіб, обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад 
або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції Т. Логінова


