
 

 

 
  

Одеське обласне управління  водних ресурсів 

Білгород-Дністровське управління водного господарства 
 

 

  Н А К А З 

 
   03.01.2018 рік                               с.Бритівка                                       № 4 

 
  

  Про визначення відповідальної особи 

з питань запобігання і протидії корупції 

та затвердження Положення про  

уповноважену особу з питань запобігання 

та виявлення корупції 
 

 

    Відповідно до Конституції України,Закону України «Про запобігання  

Корупції»,з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо 

запобігання і протидії корупції ,- 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 
1. Визначити відповідальною особою з питань запобігання і протидії корупції 

в Білгород-Дністровському управлінні водного господарства Новак Людмилу 

Анатоліївну провідного інженера з підготовки кадрів.( 048-49-6-11-20) 

 

2. Затвердити Положення про уповноважену особу з питань запобігання та 

виявлення корупції в Білгород-Дністровському управлінні водного 

господарства. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

     Начальник управління                                                    Б.І.Бурлак  

 

  



                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                          Наказом  Білгород-Дністровського  

                                                                          управління водного господарства 

                                                                           від 03.01.2018 року № 4 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції в 

Білгород-Дністровському управлінні водного господарства 
 

1. Уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в 

Білгород-Дністровському управлінні водного господарства   є  провідний 

інженер з підготовки кадрів Новак Людмила Анатоліївна.   

 

2. У цьому Положенні терміни вживаються у значенні, наведеному в 

законодавстві України. 

 

3. Уповноважена особа у своїй діяльності керується  законами України, а 

також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим 

Положенням, іншими актами законодавства. 

Уповноважена особа підзвітна начальнику управління. 

 

4. Основними завданнями уповноваженої особи є: 

4.1 підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції; 

4.2 надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства; 

4.3 участь в інформаційному забезпеченні здійснення заходів щодо 

запобігання та виявлення корупції; 

4.4 проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції; 

4.5 проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру; перевірки таких 

декларацій на наявність конфлікту інтересів. 

4.6 здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів. 

5. Уповноважена особа відповідно до покладених на нього завдань: 

    5.1 Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 

правопорушенням, а також здійснює контроль за їх проведенням; 

  5.2 Надає працівникам управління  роз’яснення щодо застосування 

антикорупційного законодавства; 

5.3 Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його 

усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання 

конфлікту інтересів. 



 5.4 Надає допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому 

законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених 

декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів. 

 5.5 У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення 

корупційних правопорушень посадовими  особами управління , а також ознак 

правопорушення за результатами перевірок декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру, інформує в установленому 

порядку про такі факти начальника управління, а також правоохоронні органи 

відповідно до їх компетенції; 

 5.6 Веде облік спеціалістів управління , притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень; 

 5.7 Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності 

працівників управління до вчинення корупційних правопорушень; 

  

6. Втручання у діяльність уповноваженої особи під час здійснення нею 

своїх повноважень, а також покладення на уповноважену особу обов’язків, 

що не належать або виходять за межі її повноважень чи обмежують 

виконання покладених на неї завдань, забороняється. 

 

7. Уповноважена особа має право: 

   

7.1 Отримувати від спеціалістів  Білгород-Дністровського управління 

водного господарства  усні та письмові пояснення з питань, які виникають під 

час проведення службових розслідувань (перевірок); 

          7.2 Проводити або брати участь у проведенні в установленому порядку 

службового розслідування (перевірки) в управлінні , з метою виявлення причин 

та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства. 

          7.3 В межах наданих повноважень здійснювати перевірки структурних 

підрозділів з питань запобігання корупційним проявам та дотримання 

антикорупційного законодавства. 

 

 8. Уповноважена особа бере участь у проведенні в установленому порядку 

службового розслідування (перевірки) в управлінні водного господарства   з 

метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного 

правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства.  

 

 9. Уповноважена особа може залучатися до проведення внутрішнього аудиту 

управління  в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства. 

 

10. Начальник управління  сприяє створенню умов для виконання на 

належному рівні уповноваженою особою покладених на неї завдань. 

 

   Провідний інженер з підготовки кадрів                             Л.А.Новак 


	Білгород-Дністровське управління водного господарства

