
 
 

        ДЕРЖГЕОКАДАСТР 

     Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області 
 

                   

Н А К А З  

 
 

11.05.2018       м. Тернопіль № 197 

 

 

Про затвердження плану заходів 

Головного управління Держгеокадастру 

у Тернопільській області з виконання 

Антикорупційної програми 

Держгеокадастру на 2018рік 

З  метою організації виконання Закону України «Про запобігання корупції», 

керуючись Положенням про Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській 

області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 17.11.2016 року №308 та на виконання наказу 

Держгеокадастру від 25.04.2018 №68,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Затвердити план заходів Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області з виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру на 

2018 рік  (далі – План Заходів), що додається. 

2.Керівникам  Головного управління та його територіальних структурних 

підрозділів,  відповідно до плану заходів з виконання Програми: 

 1)забезпечити безумовне виконання завдань, передбачених Планом заходів; 

3.Завідувачу сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області: 

1) забезпечити контроль за виконанням Плану заходів; 

2) здійснювати моніторинг виконання Плану заходів та у разі потреби вносити 

пропозиції для забезпечення його виконання. 

3) подавати до Держгеокадастру  щороку, до 05 січня,  05 квітня, 05 липня та 

05 жовтня до Управління запобігання та виявлення корупції інформацію про хід 

виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру; 

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Головного управління 

Держгеокадастру у Тернопільській області від 24.12.2015 № 187/0/24-15ДС «Про 

затвердження Плану заходів з виконання державної програми щодо засад державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки у 

Головному управлінні Держгеокадастру у Тернопільській області».  

 



5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Перший заступник начальника 

Головного управління                                                                        В.І.Білецький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                         Наказ Головного управління  

                                                                    Держгеокадастру у Тернопільській області 

                                                                          

11. 05. 2018 №  197 

 

ПЛАН 

заходів Головного управління  Держгеокадастру у Тернопільській області з 

виконання Антикорупційної програми Держгеокадастру  на 2018 рік 
№ Найменування та 

зміст заходу 

Строк 

виконан

ня  

Відповідальні за виконання Примітка 

1 2 3 4 5 

1. Забезпечити 

розміщення на 

офіційному веб-сайті 

Головного управління у 

розділі «Запобігання та 

протидія корупції» 

Антикорупційної 

програми 

Держгеокадастру. 

Протягом 

трьох 

робочих 

днів після 

затверджен

ня 

Антикорупц

ійної 

програми 
Держгеокад

астру 

Національн

им 

агентством 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції, сектор взаємодії зі ЗМІ та 

громадськістю 

 

 

2. Доведення до відома 

працівників  Головного 

управління  змін в 

антикорупційному 

законодавстві, 

роз’яснень і 

методичних 

рекомендацій 

Національного 

агентства, у тому числі 

шляхом розміщення 

інформаційних 

матеріалів на 

офіційному веб-сайті. 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції, сектор взаємодії зі ЗМІ та 

громадськістю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Здійснення заходів з 

підвищення рівня 

інформованості 

працівників щодо 

обмежень та вимог, 

встановлених Законом 

України «Про 

запобігання корупції», 

щляхом проведення 

бесід, навчань, 

розміщення матеріалів 

на офіційному веб-

сайті.  

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Вжиття заходів щодо 

виявлення конфлікту 

інтересів та його 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 



усунення, здійснення 

контролю за 

дотриманням вимог 

законодавства щодо 

врегулювання 

конфлікту інтересів, а 

також виявлення 

сприятливих для 

вчинення корупційних 

правопорушень ризиків 

у діяльності посадових 

і службових осіб 

Головного управління                                                                                    

5. Здійснення заходів з 

підвищення рівня 

інформованості 

працівників із Законом 

України «Про 

запобігання корупції» 

стосовно заходів 

фінансового контролю 

та роз’яснень 

Національного 

агентства. 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 

6. Забезпечення участі 

працівників сектору 

запобігання та 

виявлення корупції у 

навчаннях (нарадах), 

організованих 

Держгеокадастром, з 

проблемних питань 

застосування 

антикорупційного 

законодавства. 

Відповідн

о до 

строків, 

визначени

х 

Управлін

ням 

запобіган

ня та 

виявлення 

корупції 

Держгеок

адастру 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 

7. Здійснення контролю за 

дотриманням 

антикорупційного 

законодавства, у тому 

числі шляхом 

опрацювання сектором 

запобігання та 

виявлення корупції 

організаційно-

розпорядчих 

документів Головного 

управління щодо 

наявності корупційних 

ризиків та 

відповідності 

законодавству. 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 

8. Забезпечення умов для 

повідомлень 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції, сектор взаємодії зі ЗМІ та 

 



працівниками 

Головного управління 

про порушення вимог 

Закону України «Про 

запобігання корупції» 

іншою особою, зокрема 

через телефонну лінію, 

офіційний веб-сайт, 

засоби електронного 

зв’язку, забезпечення 

конфіденційності 

інформації про цих 

осіб. 

громадськістю, управління 

адміністративно-господарського 

забезпечення, сектор 

інформаційних технологій та 

захисту інформації 

9. Проведення службових 

розслідувань та вжиття 

заходів щодо 

притягнення в межах 

компетенції до 

відповідальності осіб, 

винних у вчиненні 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією 

правопорушень, 

повідомлення про такі 

випадки спеціально 

уповноважених 

суб’єктів у сфері 

протидії корупції. 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 

10. Інформування 

Держгеокадастру про 

випадки вчинення 

корупційних або 

пов’язаних з корупцією  

правопорушень 

працівниками  

Головного управління 

та його територіальних 

структурних 

підрозділів, шляхом 

надсилання 

повідомлень, 

відповідно до вимог 

наказу 

Держгеокадастру від 

09.01.2018 №4 «Про 

інформування щодо 

фактів 

правопорушень». 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 

11. Забезпечення 

інформування 

спеціально 

уповноважених 

суб’єктів у сфері проти 

дії корупції у разі 

виявлення 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 



корупційного або 

пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення чи 

одержання інформації 

про вчинення  такого 

правопорушення 

працівниками  

Головного управління 

та його територіальних 

структурних 

підрозділів. 

12. Забезпечення обліку 

працівників Головного 

управління та його 

територіальних 

структурних 

підрозділів, 

притягнутих до 

відповідальності за  

вчинення корупційних 

правопорушень та/або 

правопорушень, 

пов’язаних з 

корупцією. 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 

13. Забезпечення 

інформаційної 

підтримки рубрики 

«Запобігання та 

протидія корупції» на 

офіційному веб-сайті 

Головного управління. 

Протягом 

року 

Сектор запобігання та виявлення 

корупції 

 

Завідувач сектору запобігання та виявлення корупції                                                                                              

Л.Ф.Гурник 


