УКР АЇНА
ТЕПЛИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 січня 2015 р.

№ 20

Про затвердження плану заходів щодо запобігання
проявам корупції в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування району на 2015 рік

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» від
09.04.1999 р. № 586, Закону України «Про очищення влади» від 20.10.2014 р. №
1706, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2011
року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії
корупції на 2011 - 2015 роки», (далі - Державна програма), постанови Кабінету
Міністрів України «Деякі питання реалiзацiї Закону України «Про очищення
влади»» вiд 16.10.2014 р. № 563, розпорядження Кабінету Міністрів України «Про
затвердження плану проведення перевірок відповідно до Закону України “Про
очищення влади» від 16.10.2014 р. № 1025:
1. Затвердити план заходів щодо запобігання проявам корупції в органах
виконавчої влади та місцевого самоврядування району на 2015 рік (додається).
2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації,
органам місцевого самоврядування:
• розробити та затвердити внутрішні плани заходів щодо запобігання і протидії
корупції на 2015 рік;
• про стан виконання зазначеного плану заходів інформувати районну державну
адміністрацію до 15 липня 2015 року та 15 січня 2016 року;
• забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, за
рахунок і в межах видатків, передбачених у відповідних бюджетах.
3. Сектору юридичному і взаємодії з правоохоронними органами та оборонної
роботи апарату райдержадміністрації узагальнену інформацію подати до сектору з
питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації
до 20.01.2016.
4. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації від 5.02.2014 р. № 36 «Про затвердження плану роботи

районної державної адміністрації щодо запобігання і протидії корупції на 2014
рік».
5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

С.Скоробреха
О.Щербатюк
О.Надемчук
Н.Немировська

В.Романюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови районної
державної адміністрації
30 січня 2015 року № 20
ПЛАН
заходів щодо запобігання корупції в органах виконавчої влади та
місцевого самоврядування району на 2015 рік
№
п/п
1

Термін
виконання
3

Зміст заходу
2

Відповідальні
виконавці
4

І. Організаційні заходи

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

З урахуванням положень Закону України
«Про
запобігання
корупції»,
законо-давчих,
інших
нормативно-правових актів з питань
запобігання корупції та місцевих умов і
особливостей розробити та затвердити
внутрішні
плани
заходів
щодо
запобігання і протидії корупції на 2015
рік.

Проводити аналіз стану виконання
антикорупційного
законодавства
в
органах виконавчої влади та місцевого
самоврядування району.

Проводити
цільові
перевірки
структурних підрозділів щодо виконання
ними антикорупційного законодавства
України. Визначати конкретні завдання
та строки усунення виявлених недоліків
відповідальним
за
ведення
анти-корупційної роботи, систематично
заслуховувати їхні звіти на нарадах.
Проаналізувати роботу з профілактики
корупції у 2014 році та розглянути її
результати на колегіях, нарадах.
Забезпечити своєчасне інформування
Національного агентства з питань
державної служби щодо державних
службовців органів виконавчої влади та
посадових осіб органів місцевого
самоврядування, які звільнені у зв`язку з
притягненням до відповідальності за
корупційне правопорушення. У межах
компетенції,
провести
роботу,
спрямовану на забезпечення виконання

до
15 лютого 2015 р.

За підсумками
півріччя

Упродовж року

Лютий-березень
2015 року

Упродовж року

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
селищна, сільські ради

Сектор юридичний та
взаємодії з
правоохоронними
органами і оборонної
роботи апарату
райдержадміністрації
(надалі – сектор
юридичний).

Керівники структурних
підрозділів, сектор
юридичний.

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
селищна, сільські ради.

Відділ організаційно –
кадрової роботи
апарату
райдержадміністрації.

зазначених вимог органами місцевого
самоврядування.

1.6

1.7

Інформувати сектор юридичний та
взаємодії з правоохоронними органами і
оборонної
роботи
апарату
райдерж-адміністрації
про
стан
виконання плану щодо запобігання і
протидії корупції в органах виконавчої
влади та місцевого самоврядування на
2015 рік
Забезпечити
своєчасне
надання
облдерж-адміністрації
звітів
про
декларування
доходів
державних
службовців за 2014 рік.

1.8

Поповнювати
та
систематично
оно-влювати
різножанрові
антикорупційні
матеріали
рубрики
„Запобігання корупції” на офіційному
веб-сайті райдержадміністрації

1.9

Продовжити практику інформаційного
зв’язку з громадянами з питань
діяльності органів влади щодо боротьби
з корупцією («телефон довіри», «правова
консультація», «гаряча лінія» тощо).

1.10

Із залученням громадських організацій
проводити роботу, спрямовану на
формування
у
жителів
району
негативного ставлення до
фактів
корупції, підвищення їх громадської
свідомості та активності у протидії
корупції.

Щоквартально до
15 числа місяця
наступного за
звітним періодом

До 30 квітня 2015
року.

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
селищна, сільські ради

Відділ
організаційно-кадрової
роботи, загальний та

господарського
забезпечення
діяльності
райдержадміністрації
Сектор юридичний,
Упродовж року

Упродовж року

відділ інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
райдержадміністрації

Головний спеціаліст по
роботі із зверненнями
громадян відділу
загального та з питань
господарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації
Сектор юридичний,

Упродовж року

відділ інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
райдержадміністрації

Упродовж року

Відділ інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
райдержадміністрації
Відділ інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
райдержадміністрації

1.11

Забезпечити оприлюднення у засобах
масової
інформації
матеріалів,
пов’язаних
з
антикорупційною
діяльністю
районної
державної
адміністрації

1.12

Організовувати та поширювати через
засоби масової інформації просвітницькі
програми
щодо
прав
громадян,
механізмів їх реалізації в державних
установах

Упродовж року

1.13

З
метою
зменшення
кількості
безпосередніх контактів громадян і
представників
юридичних
осіб
з
державними службовцями в районній

Упродовж року
Структурні підрозділи

райдержадміністрації
державній адміністрації продовжити
заходи із запровадження електронного
цифрового підпису

1.14

Організувати та провести, при наявності
фінансування, соціологічне дослідження
серед жителів району з питань
поширеності корупції, а також вивчити
громадську думку щодо дієвості та
ефективності
комплексу
анти-корупційних
заходів,
які
проводяться органами виконавчої влади
району

1.15

З метою забезпечення реалізації прав,
свобод і законних інтересів фізичних та
юридичних осіб продовжити роботу з
удосконалення
системи
надання
адміністративних послуг

1.16

Забезпечити співпрацю з громадськими
організаціями щодо отримання на
постійній основі інформації про факти
корупційних правопорушень в районі

1.17

Забезпечувати безумовне виконання
вимог Закону України «Про доступ до
публічної інформації» в частині доступу
громадськості для ознайомлення з
проектами нормативно-правових актів
шляхом розміщення зазначених проектів
на
веб-сайті
районної
державної
адміністрації

Забезпечувати безумовне виконання
1.18. вимог ст. 6
Закону України «Про
очищення влади»

Забезпечити безумовне виконання ч. 3
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України «Про затвердження плану
1.19.
проведення перевірок відповідно до
Закону України “Про очищення влади»
від 16.10.2014 р. № 1025

1.20

Забезпечити безумовне виконання ч. 3
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України «Про затвердження плану
проведення перевірок відповідно до

Упродовж року

Відділ інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
райдержадміністрації

Упродовж року

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
селищна, сільська рада

Упродовж року

Відділ інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
райдержадміністрації

Упродовж року

Відділи загальний та з
питань господарського
забезпечення апарату
райдержадміністрації

Згідно термінів
передбачених
постановою КМУ
«Деякі питання
реалiзацiї Закону
України «Про
очищення влади»»
вiд 16.10.2014 р.
№ 563

Сектор юридичний та
відділу організаційно кадрової роботи
апарату
райдержадміністрації

Березень-травень

Відділу організаційно кадрової роботи
апарату
райдержадміністрації

Квітень 2015 р.

Відділу організаційно кадрової роботи
апарату
райдержадміністрації

Закону України “Про очищення влади»
від 16.10.2014 р. № 1025
ІІ. Превентивні антикорупційні заходи
2.1

2.2

2.3

2.4

Забезпечувати проведення
експертизи
нормативно-правових актів
державної адміністрації.

правової
проектів
районної

Надавати
всебічне
сприяння
громадським організаціям у проведенні
громадського контролю за виконанням
законів у сфері запобігання корупції,
який здійснюється з використанням
форм контролю, що не суперечать
законодавству України.
Із залученням громадських (неурядових)
організації
проводити
конференції,
засідання
„за
круглим
столом”,
прес-конференції,
зустрічі
із
представниками органів державної влади
з метою формування в суспільстві
негативного ставлення до будь-яких
корупційних проявів.
Провести підготовчу роботу до
здійснення заходів із врегулювання
конфлікту інтересів шляхом:
усунення особи від виконання
завдань;
застосування зовнішнього контролю
за виконанням завдання;
обмеження доступу особи до певної
інформації;
перегляд обсягу службових
повноважень особи;
переведення особи на іншу посаду.

Упродовж року

Упродовж року

Упродовж року

Перший квартал
2015 року

Сектор юридичний
райдержадміністрації,

Відділ інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
райдержадміністрації

Відділ інформаційної
діяльності та комунікацій
з громадськістю
райдержадміністрації

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
селищна, сільські ради

ІІІ. Здійснення контролю за цільовим використанням
бюджетних коштів та державного майна

3.1

3.2

Розглядати на колегіях і службових
нарадах питання щодо попередження
правопорушень
і
зловживань
у
бюджетній сфері. За результатами
розгляду визначати конкретні заходи
спрямовані на усунення недоліків
Посилити
контроль
за
цільовим,
ефективним використанням бюджетних
коштів. Вживати заходів щодо створення
дієвого
механізму
протидії
право-порушенням і зловживанням у
бюджетній сфері

Упродовж року

Упродовж року

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
селищна, сільські ради

Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
селищна, сільські ради

3.3

4.1

4.2

4.3

4.5

Проводити моніторинг орендної плати за
майнові та земельні паї.
Здійснювати
перевірки
сільськогосподарських
підприємств
району
щодо
дотримання
ними
законодавства в процесі реформування
аграрного комплексу.

Упродовж року

Управління
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
спільно з органами
внутрішніх справ.

ІV. Підвищення рівня правової освіти з питань попередження
та профілактики корупційних проявів
Забезпечити
вивчення
державними
службовцями
місцевих
органів
Перший квартал
Апарат
виконавчої влади та посадовими особами
2015 року
райдержадміністрації,
органів
місцевого
самоврядування
селищна, сільські ради
району положень Закону України «Про
запобігання корупції».
Забезпечити підвищення кваліфікації
державних службовців і посадових осіб
місцевого самоврядування (в частині
ґрунтовного вивчення антикорупційного
законодавства
України)
згідно
з
планом-графіком,
погодженим
облдерж-адміністрацією та обласною
радою
Забезпечити систематичне проведення
інформаційно-роз`яснювальної роботи,
спрямованої на підвищення рівня знань
населення
щодо
ролі
інститутів
громадянського суспільства у протидії
корупції.
Продовжити роботу в навчальних
закладах
району
з
проведення
різнопланових заходів, спрямованих на
формування у молоді негативного
ставлення до корупційних проявів

Упродовж року

Відділ організаційно
кадрової роботи
апарату
райдержадміністрації

Упродовж року

Відділ інформаційної
діяльності та
комунікацій з
громадськістю апарату
райдержадміністрації

Упродовж року

Відділ освіти
райдержадміністрації

