
Відомості про заходи та стан боротьби з корупцією в 

Державній фітосанітарній інспекції  

Тернопільської області за 2014 рік 

 

У 2014 році в Державній фітосанітарній інспекції Тернопільської 

області (далі - Інспекція), з метою попередження та профілактики 

корупційних правопорушень  затверджено План заходів щодо попередження 

та профілактики корупційних правопорушень в Державній фітосанітарній 

інспекції Тернопільської області на 2014 рік та призначено відповідальну 

особу за попередження та профілактику корупційних правопорушень в 

Інспекції (наказ від 08.01.2014 № 04). 

Протягом звітного періоду на засіданнях колегії Інспекції та 

виробничих нарадах розглянуто такі питання: 

- ознайомлення з Проектом Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у 

зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом 

візового режиму для України»; 

- проведено роз’яснювальну роботу щодо порядку заповнення декларації про 

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

- проведено аналіз посад з підвищеним корупційним ризиком про що видано 

відповідні накази та складено протоколи. 

З 17.02.2014 по 27.02.2014 проведено навчання державних 

фітосанітарних інспекторів (наказ від 12.02.2014 № 13), у тому числі 

ознайомлення із Законом України «Про засади запобігання та протидії 

корупції» від 07.04.2011, Постановою Кабінету Міністрів України «Питання 

запобігання і виявлення корупції»  від 04.09.2013 № 706. 

З 08.12.2014 по 12.12.2014 на виконання Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 10.09.2014 № 815-р «Про затвердження Плану заходів 

з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права» в Інспекції 



проведено Всеукраїнський тиждень права, згідно затвердженого плану 

заходів (наказ від 03.10.2014 № 74). 

На офіційному веб-сайті Інспекції http://www.karantin.te.ua є рубрики 

«Запобігання проявам корупції» та «Очищення влади» у яких розміщуються 

документи відповідного змісту. 

Протягом 2014 року осіб, притягнутих за корупційні правопорушення, 

або відносно яких набрали законної сили обвинувальні вироки суду за 

вчинення злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності не 

було, інформацію наведено у додатку. 

 

 

 

 

 

 

 

Провідний юрисконсульт                                                               П.З. Боднарчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karantin.te.ua/


Додаток 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про осіб притягнутих за корупційні правопорушення,  

або відносно, яких набрали законної сили обвинувальні вироки суду за вчинення злочинів у сфері  

службової діяльності та професійної діяльності 

Державної фітосанітарної інспекції Тернопільської області 

 
Кількість осіб, щодо 

яких винесено 

постанови про 

притягнення як 

обвинуваченого за 

вчинення злочинів у 

сфері службової та 

професійної 

діяльності, пов’язаної 

з наданням 

публічних послуг 

Кількість осіб, щодо 

яких набрали 

законної сили 

обвинувальні вироки 

суду за вчинення 

злочинів у сфері 

службової та 

професійної 

діяльності, пов’язаної 

з наданням 

публічних послуг 

Кількість осіб, щодо 

яких винесено 

постанови про 

притягнення як 

обвинуваченого за 

вчинення злочинів, 

пов’язаних із 

зловживанням своїм 

службовим 

становищем 

Кількість осіб, щодо 

яких набрали 

законної сили 

обвинувальні вироки 

суду обвинуваченого 

за вчинення злочинів, 

пов’язаних із 

зловживанням своїм 

службовим 

становищем 

Кількість осіб, щодо 

яких складено 

протоколи пр. 

вчинення 

адміністративних 

корупційних 

правопорушень 

Кількість осіб, на 

яких накладено 

адміністративне 

стягнення за 

корупційне 

правопорушення 
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Провідний юрисконсульт                                                                                                                            П.З. Боднарчук 

 


