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  Про затвердження Положення 
  щодо впровадження механізму 
  заохочення викривачів та формування 
  культури повідомлення
  про можливі факти корупційних або
  пов’язаних з корупцією правопорушень, 
  інших порушень  Закону України
 «Про запобігання корупції» в Головному 
  управлінні Держпродспоживслужби 
  в Закарпатській області

 
Відповідно до Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII      «Про 
запобігання корупції» (далі – Закон) (зі змінами), Положення про Головне 
управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області від 24.02.2020р. 
№150 , роз’яснень Національного агентства з питань запобігання корупції від 
14.07.2020 № 7 «Щодо особливостей перевірки повідомлень про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень», від 24.02.2021 № 4 
«Щодо забезпечення права викривача на конфіденційність та анонімність», 
від 24.02.2021 № 3 «Щодо механізмів заохочення та формування культури 
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», з 
метою впровадження в Головному управлінні Держпродспоживслужби в 
Закарпатській області механізмів заохочення та формування культури 
повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

 



НАКАЗУЮ:
 

1. Затвердити Положення щодо впровадження в Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Закарпатської області механізм заохочення 
викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень 
Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Положення), що додається.
 2. Керівникам структурних підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в Закарпатській області,    забезпечити:
 2.1. ознайомлення з цим наказом працівників відповідних структурних 
підрозділів;
 2.2. виконання та дотримання вимог Закону і цього наказу стосовно заохочення 
та формування культури повідомлення викривачів, забезпечення захисту їхніх 
прав та свобод.
 3. Головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції (М. 
ЕСЕНОВІЙ):
3.1. забезпечити надання необхідної методичної та практичної допомоги 
працівникам Головного управління та керівникам підпорядкованих установ з 
питань, що стосуються повідомлень про можливі факти корупційних або 
пов’язаних із корупцією правопорушень;
3.2. забезпечити в Головному управлінні Держпродспоживслужби в 
Закарпатській області співпрацю з викривачами, здійснення заходів стосовно 
дотримання їхніх прав та гарантій захисту, передбачених законом;
3.3. надавати пам’ятки, які є додатками до Положення, для ознайомлення 
особам при прийнятті на державну службу.
 4. Провідному діловоду - відділу організаційно - господарського забезпечення 
(О.СТЕФАНЕЦЬ),  оприлюднити даний наказ на офіційному веб - сайті 
Головного управління Держпроддспоживслужби в Закарпатській області.
 
5.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 
Начальник                                                                               Іван ГУЛЕДЗА
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