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про
момявФст! вппикпепяя конфл!кту
!|!тер€с!в ос!б' уповповаже['их ва
вяковаяяя фупхц|й дермвп! та

вретлювдяяя ковфл!кт !ятсрес!в у
ра}!його ввяпкяеяпя

на впконання пувпу !9 плану заход!в цодо ре&пъайт у 20!] Роц!
положевь стРатег!1 державяо! кадрово! пол!тики на 2012-2020 роки,
затвердкевого ук+зом през1|дента укра|ня ви 23 кв]тн' 201] року ]т! 2291201з
(г1ро план заход;в щодо рео!зац!] у 20|3 роц; полохень статег;т дерхавно_!
к&дрово] пол!пки ва 2012-202о роки'. та в|дпов]дно до статг| 14 закону
укРа]ъи (про засади :)алоб;лавня ; протид!] корупц;]'' статг! ]5 закову ура1ии
(про правила етичяот повед!нки', статей ]2, !б, |б_| закояу укр.1ви <про
лержавну \ |ужб)-. ро]поояд.}енР' го1овР об|асно! державно' ад!!Р|сФа!;]
в!,! !8.0о.20!] м ]о2 _пРо м;н;{!]ац!1 мод]иво.т; виникнення
кояфл!пу !нтерес;в ос|6' уповновахен!х функц]й дерхави, та
врецлюваям конфл!1т !ятерес!в у р3! його ви!иквевня))' РозпоРядхеяш
голови Райовяо| дерхавво] в!д 26.07.20]0 м |09-к (г1ро пошадаяпя обов'язк{в

.ало6;галм та про1ид ! кор)п!!;] в

раиеРхадм;я;страц!| на в. депярьова)' кер)Фч'сь стапямп 6, ]9 закову
уща]яи <про м;сцев! дерхавв] адм]н!стац!|):

1. затвердяти заходи щодо м!!;м;зац!| можливост! вияикяення конфл;кту
1нтерес|в ос|б. уповвовмеяж яа виконапм фупкц;й деР*авй' та вре9лювши
ковфл;кц ;ятерес!в у раз; йот\) вияикяеявя (додюъся).

2. ст)кц?ним п.дРозд;лал Ра ионно|,0ержавно, а! м |н стац:;
2.! }а6езпечюи ред1{а!!ю 1ахол;в [оло м'н;мпа!!| можливос!;

в!никяеяня кояфл!кт !ятерес]в ос!б, уповяовахеяй на викояаявя Ф}ъкц1й
лержави. !а врецлювання конф1!п} !н !ерес!в } рд| його виникненн'.

2.2 !нформ}ва.и !олов) Райо|!!0| дерАавно аду|Р|.тац!| чеРе}
в!дповьцьно!о {а ли!ачня ]впоб!!а!ш !а пРо!ид1_1 кор)пц;1 в районн;и
лержавн!и з!у!н'ств!]|! дег!ярьова вд.. юловно!о спе!]м!!га сепор)
оборонно|'. мо6;л;зац;йно1, рехпмяо_сскрстно] ро6оти та взасмод1] з
правоохоронни!и органа!и апарао ра ион но_1 державно_1 адм;ь;(та!|1 про х1д
виконання 13од!в цом ся.1я !о 0! числа м;с4|1я. цо нас1а! ]а {в;!нич пеР!одоч.
пРтягом д!| сФагег;| дерхавло! кадровот !!ол1гики на 201 2-2020 роки.

_)



3. в!дпов!далцому ]а питапвя запоб!гаявя 1а ]'рогил'| коРупц!; в
районн;й д?жавв;й адм!н1срац;] депяРьову в'д. ;вформуват! голову
райопво; деРхавяо'' адм!я!стац'т про викояани розпоРядхеяяя щороку
до 05 с;чвя року. наступ!ого за зв!тн!м пер]одом. протя!юм д;| сцатег;[
дерхавяо] кадрово| пол1тики яа 2012_2020 рок'.

4' ко!троль за впкояаяням розпорядже на першого
засцпвпка голови район яо1 деРхавпо] &1{м;н;сФдц!] вархе]вом ю.к.

голова Райопно| дермвяо'[
в.в. лоБоичвнко

-|



зАтввРдхБно

Розпоря,!жевня '.лови
райо!по] державвот адм;||!страц;т

2} 1ао)/'/ '/44'?ц!.| 
'*

3Аходи
цодо м|||!м!здш| мошивоФ! випяхпепп' копфл!гФ !птерес|в ос|б'

уповповджея!х ц! в!ковдвяя фупкц!й держдвв'та вРецлюваппя
копф!кгу !втерес!в у р!з! його виняхпепшшя

!' вхивати з*од|в щодо недопущеяпя 6уль-яко| мохливост;
вивикяеявя кояфл;кц !нтерес!в дерхаввим слукбовцем. у р3! його
вия!кнення нев;дмадяо у письмов;й форм; пов!домлят! безпосередвього
кеР!вя!ка пРо ваявв;съ конфл.кц !шрес!в.

в!дпов;далъвпй за п!тавяя зшо6;гавяя та
лротид;1 корупц]] в райояв!й державн,й
адм!в!стац;! деплРьов в'д., стуктурн!

2. забезпечити обов'язкове яаданш в!дпов!дшьяому за питавяя
!апоб!!ання !а грогид!] \орупц!! в районн!и лержавн!й мм1н;с!ра!1_1
,!ержавними \ 1у,к6ов!1{\1и в;домо.1ей цо!о б'и]ькич ос|б. як! лРа!юю1ь в
одному державному ор!ай.

у раз! впвпкяеявя обставпв щодо обмехенм фботи 6лизьмх ос;6
в!!пов]дальному |а пи!аялл |апо6!|вння га прогид;] кор)пц!] в районн;и
дерхавн;й адм;в|с1Рац;| депярьову в.д' сп!льно з в!дд!лом кадрово1 роботи
апарач райояво; деРхавяо1 адм!в;страц;1 яевйно вхивати заход;в цодо ]1

в;0д;л ка!рово] робо!и апаРац районно{
!еРжавно] а!!;н;ста!! . |нш! сФ)к1рн;

3. забезпечити проведевш слец|шьпо1 перев;рки ос!б. як] !ро€ндують
! а 1а'п4 п 4 по!.!. пов'я '6ни\ ;! викоРаРням Ф}нк!!и держави.

в;,д,ц1л кадровот робоп шарац!
Ф|нан(ове )прзвл!ння. )гравл!Рня ща!!
та соц;шьвого захисту населея|1я'

-)



розв!тц' 3!,пд!л осв!т'
дерхавво! адм;я;сФац!|

Рекомевдувати чугу|вському райопвому цсвтРу соц|альпих слухб для
с;м'_1. д; !ей .а чолод; ц;й(н,ова! и а,!д.! !чь;'ы6ди.

4. проводити ро6оту з роз'ясиепвя положевь аятпкор}тц1йвою
!а попеРедженм о.;6. я[! пРФен-0)югь ча 'айнпя посм

дерхавн}'х сщжбовц]в' що встаяовлея; законодавством о6меження' пов'язан! з
пРийшпям яа деРхавву слух6у та лроходжепням деркавяо| слух6и'

в1дпов;ддьпий за питаявя запоб]вяяя
та пропд!] коРупц|| в районн;й
дерхавн]й адм1я!стац!] депяРьов в'д.'
в;цл;л \дРово] робо!и апаоао Райочнот
,!еРжавно] дм!н;. тац;|. |нш; сгР) п) гн!

5' г1ровести навчання дФхавяих слухбовц|в струхтурних пирозд!л!в
Райояно1 деРкавно| адм!в!стац;! з литань урецлювавяя конфл;кту ;ввРес;в та
зд;йсневяя заход;в щодо яедопущеввя кояФл;кту 1нтерес|в у р3; його

в!дпов;дшьяий за питавяя 3апоб1гавяя
!а лротид1_1 коР)п0;] в р'онн;й
дерхавн;й адм!в;сщац;'' депярьов в.д.'
оР!ан;!а0;йнии в1,0д;1 ! в'дд!'] кадрово_1

роботи апарач районвот деРхавно']
дч;н|сташ!]

жовтевь_л''стопад 20 | 3 Року

6. Розробитл та розповсюдпт' пф'ятку деРхавного слух6овця щодо
врецлюваяяя кояфл]кч ;нтерес !в.

в!дповиапьвий за питшш запо6!ганя'
|а про!/!;] корупц;_1 в районн;;!
державн!й адм;я|страц;| депярьов в.д.'
в!дд!л кадрово| роботи апарац районно|
державно1 Фм!!.;.гРаш!|. юоидичний
в;'д!л апарац рйовно| деРжавно1
адм;н;сфац]

гРудевь 201з Року

-!
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7. Апявьувати робоц з дерхавв!ми службовцями щодо за]'о6!|аявя
с!воренню можливос]ей випк!еннп ьонф1:хц !н!евес;в п;л час ро{!ля!у
,3ернепь фом4цчпп, !орш|ични\ г. Фвпнп ос!о.

в;дпов;дшьяий за п}пання ])апоб1гапвя
.а про!ид!, кор)пц!1 в Р'|онн;й
деркшя!й адм;!;сФац]| депярьов в.д.'
загшьяий в;дд!л апара!у райовно!
дер*!вно| Фм;н;с та!.;|. !нр!' .!р)[!)рн!

8. системат'чно зд;йеяювати аяаь |нФоРмац;; правоохороняпх 1

судов|!х орган1в щодо пршяпевяя дерхавних слукбовфв до адм;н;сцат'вно]
]а кРич;нмьно] в;дпов;лдьнос!; ъ !ко! нн' коР) п!;йнич _вавогор} шень.

в!дповйалъв!й за литання :)апоб1ганш
!а про!и.0;: кор)п!!_1 в рмонн;й
дФхавя;й адм!н!сФац]| депярьов в.д.'
в;дд!л ка!Рово1 робо|и ап3рату райончо_1
,,еРхавно' ад!!н|сРа!|]

пост;йво

9. забе3печити, в рв' лрпяшсвня дерхавнв слухбовц1в до
шм|н;сРа!ивяо| ,а ^Рим;нально] 

в!лпов;!иьнос|!. |а\тос}ванн4 до впни\
в;дповйяих заход!в реацваяш! передбачених заковам! уча]ви (про засадп
запоб;гавня ; протид]] корупц!ь, <пРо лРавилд етичяо1 повелякФ, <про

в;длов!ддьний за питання запоб1гшш
!а протид!] кор)п!;_1 в районн|и
дерхавя1й адм!н!стац!] депяРьов в'д''
в!дд!л кадроф| ро6оти апарату районяо|
:ер*авно] адм,н;сРа!;_1.;яш; сР) п}рн!

]0. за6езпечптп персв;рку проеп!в розпоРядхель го'ови районво]|
державво! адм1я1страц!] яоРмапвпо_правового характеру. а тмох з кадрових
пи1ань' на я3вн!сть корулц!овявпх фапор1в' з мФою попеРедхе!ш вчи!е3пя
коРупц;й!их правопорушень !! уяемошивлевня винлкяеяпя кояфл1кц

.1



юридичяий в;дд!л. в!лд;л кадРово|
роботи апарац рйовяо'| дерхавно|
адмппстрац'1' в'дпов1дшь
запоб!!авня та прот'д!1 кор]тц!| в

районн!й держав!;й
депярьов в.д.

11. зд!йснювати пост1йнлй авм!з вшючея!я службових ос!б до склэду
колеЁальн!х оргая1в (ком|с;'|' колеп]'. ради тощо) з мФою попеРедження
вияпкяеявя кояф'|гц |втерес!в.

в!дпов;дальний за питшяя запоб|ганш
!а про!ид;] 'ор)п!!' в оайоРн!й
дерхавя;й адм;!;сФац;| деггярьов в.д.'
орвя!зац!йний в;дд!л апарац райовяот
!ержавно] д!;н;с|ра!!'

пост|йно

12. зд!йснюмти перев!рку Факт;в свосчасвост; подшш де0аРац;й.
пеРев|Рк) демаРа!;й на наявн;с_ь конф !!к! ;лере(!в. проводиги 'о-|чни, п
а!'фмет!чя!й коятоль деклаРафй.

в!дд]л кадРово| роботи апарац Районнот
дерАввно. адм'н1с! ра!;1

01пост!йно' лочявфчи
2014 роч

|з. забезпечити опрвлюдяенвя в!домостей, зазвачепп у дешарац!я пРо
майво' доходи' вирати 1 зобов'язання ф!навсового хараюеРу за мипулий р|к
головп районяо] державво] адм|я;страц;т та його заступн'йв, протягом з0 дя!в
з дня ]х подая!я шляхом розм;щеявя на оф;ц;йному веб-сайт; Райояяо1
деРхаввот адм!в!стРац!1 або опу6л!кування в оф;ц1йвому друкованому виданв!.

в;дд1л кадРво_| Роботи, в;дд;л масовях
\ом) н;ьа!!й апарац районно] дерхш!о]
а!м!н;стай_1

пост|йяо

!4.зл;иснювап контол! за сво!ча!н!с!ю пола!!пя ! о!!Ри1ю!{енн4
!ешаРаш!й \)б] к1а!и лемар)ванш !а Ро'!;шечняч вшомос!ей. ]3начених )
дешарац!ях' па оф!ц;йному ве6_сайт1 райояво! дерхавно1 адм|н!страц!! або в

:



оф;ц!йяому дру(ованому вида!н;.
5

в;д$л кадРю] Роботи апаРац Районво!
деРхавно| адм]я!стац!;, в!дловишьяий
за пптшш запоб|гавяя та пРотид!|
корупц!1 в районя!й дерхавн1й
адм;|;стац]] депяРьов в.д'

пост|йяо. почипаочи з 01 с]чпя
2014 роч

}{ н.п.штРиФ4новА

здступпик кеР!впвк! !пардту'
оргаш!3ац!йвоФ

в!дд|лу дпдр8ту Р!йо!пот
державнот ддм!п!стР!ш[
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