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[1ро затверд)!(енпя 11лану роботи
районно! дерясавно[ адм1н!страц1|
по запоб1ганнто ! протид!| корупц1|
на 2014 р!к

Ёа виконання 3акону 9кра}ни <|!ро засади запоб|ганн! | протид||
корупц|?>, поотанови 1{а6|нету \{1н|стр|в !кра!ни в1д 28.|1.2011 ]хгэ 1240
<|{ро затверАження ,{ерхсавно! прощами щодо запоб|гання | протид!! корупц|?
на2011-2015 роки)' керу}очись статтями 6, 16,25 3акону 9кра{ни <|{ро м1сцев!

державн| адм1н|отрац1]), з мето1о забезпечення покращання роботи по
запоб1ганттто та протид|| корупц|! в район!:

1 . 3атвердити |{лан роботи районно| дер>кавно| адм1н|ощац|| по
запоб1ганнто | протид1| корупц1! на2014 р|к (додаеться).

2. 1{ер|вникам структурних п|дрозд|л1в районно| дер;кавно| адм|н|сщац||
забезпечити виконант1'1 |!лану роботи районно| дер>кавно| адм|н1сщац|? по
запоб!ганттто ! протид|| корупц|| на 20|4 р|к, про що !нформувати голову

районно| дерх<авно| адм1н1страц1! через уповнова)кену особу з питань
запоб]гання | виявлення корупц|! в районн1й державн|й адм1н|сщац|| до 05 с1чня

2015 року.
3. )/повновая<ен!й оооб] з питань запоб|гання 1 виявлення корупц|| в

районн|й деря<авн|й адм|н!страц|] про виконанн'1 розпорядх{ення |нфорплувати
голову районно! державно| адм!н|сщац1! через сектор конщол}о апарац
районно! дерх<авно! адм|н!отрац|| до 10 с|чття 2015 року.

4. 1{онтроль за виконанн'1м розпорядження залиша1о за ообото.

|олова районно! дерлсавно[
адм1н1страц|| в.в.лоБойчшнко
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Розпорядження голови
' районно! дерэкавно! адм|н|с1рац|[
// .ц:д,ц; ф2/ауцхр ??'----?-77---------

!1лан
роботи районно| дерясавно| адм1н!страц1| по запоб1ганнло 1 протид!1

корупц![ на 2014 р!к

]хгэ

з|п
Ёазва заходу [ерм1н

виконання
Б|дпов|дальн| за

виконання
1. Розглянути отан роботи по

запоб1ганнто та протид1|
корупц11 в раион1 на зас1данн1
колег|| районно| дер>кавно|
адм|н|страц!|

червень
2014 року

уповновФкена особа
питань запоб!гання
виявлення корупц|!

1

2. |{1дбити п1доумки роботи по
запоб|ганнто та протид||
корупц|| в районн1й державн|й
адм|н|страц|| в 1-му п|вр|тн|
2014 року та заотцхати на
нарад1 при голов1 районно|
дер>кавно! адм!н!страц||

липень
2014 року

уповнова)кена оооба
питань запоб|гання
виявлення корупц||

з
1

)- |{роводити навчанн'{ з
прац|вникалли районно!
державно| адм|н|страц|| та
кадровим резервом з вивчення
3акону )/кра!ни <|{ро заоади
запоб|гання | протид|?
корупц||>

протягом
2014 року

уповнова)кена оооба з
\титань запоб|гання 1

виявлення корупц1!,
торидияний в]дд|л
апарату районнот
дер>кавно| адм|н|страц||

4. ||роводити сем|нар-наради з
о|льськими, оелищними
головами' оекретарями
м!сцевих рад по вивченн}о
антикорупц1йного
законодавства

протягом
20|4 року

уповноважена особа з
питань запоб|гання ]

виявлення корупц1|,
торидинний в|дд|л
апарац районно1
дерх<авно| адм!н|страц!|

5. Розглядати факти скосння
корупц|йних д|янь з боку
державних службовц1в

районно! дерх<авно|
адм|н|сщац1! та посадових ос|б
м|сцевого о€1моврядування на
сем1нар-нарадах

по м1р1

надходх(ент{'1
постанов суду

уповноважена особа з
питань запоб|гання |

виявлення корупц||,
торидинний в|дд|л
апарату районно|
дерх<авно| адм|н|сщац1|
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6 Розро6ити методинн1

рекомендац1! для виконком!в
с1льських, селищних рад,
сщукт}рних п1дрозд|л|в

районнот дерх(авнот
адм|н1ощац|| з практичного
заотосування 3акону .}кра!ни
<|[ро засади залоб|гання |

протид|! корупц!}> щодо
заповненн'{ декларац|й про
доходи

1_й квартал
2$14 року

уповноважена особа з
т1у[танъ запо6|гання 1

виявлення корупц!!,
в1дц|л кадрово| роботи,
торидинний в!дд|л,
в|дд1л кадрово! роботи
апарац рйонно|
дер>кавно? адм|н|страц||

7 3г]дно з вимогами 3акону
!кра|ни <|{ро досцп до
губл|вно| |нформац1}>
оновл}овати в!дпов|дну
|нформац1то тта веб-сайт|

районно| дерх<авно|
адм1ц|страц|{

протягом
2014 року

сектор забезпечення
доотупу до губл!нно!
|нформац||, отрукцрн!
п1щэозл!ли районно|
державно! адм|н|страц||

8 )[' в|дпов|дност1 до чинного
законодавства )['кра|ни
проводити антикорупц!йну
експертизу нормативно-
правових акт|в, що вида]оться
в районн1й деря<авн|й
адм!н!страц1|

пост1ино торидичнии в!дд1л
апарац районно|
державно| адм|н|отрац|{

9 |[ровеоти навчання з
прац|вниками районно|
дерх<авно! адм|н|страц|| щодо
порядку заповнення декларац|й
про ф|нансовтцй та майновий
стан за 20 13 р!к

лтотий-
6ерезень 2074

року

в!дд!л кадрово| роботи,
к)ридичнии 

'',.']апарац районно|
державно! адм|н|сщад|?

10 3абезпенити, у в!дпов|дност|
до от.!2 3акону 9кра!ни <||ро
засади запоб1гання | протид||
корупц||>, наданн;{

дер}кавними сщя<бовцями

районно! дер>кавно|
адм1н|отрац|| декларац|й про
майновий та ф|нансовий стан
за 2013 р|к

до 1-го кв1тня
201.4 ротч

в1дд1л кадрово| ро6оти
ат1арату районно!
дер:кавно| адм|н!сщац|!



11 Фрган|зувати в район1
м1сячник правових знань з
вивчення антикорупц|йного
законодавства з метото

форьтування негативного
ставлення населення до
прояв|в корупц|]

щудень
2014року

торидинний в|дд|л
апарату районно!
державнот адм1н|ощац||

\2 3алунати до роботи з конц)ол}о
за дотриманн'1м
антикорупц|йного
законодавства щомадськ|
орган|зац|т, що зареесщован1 в
район|

протягом
2014 року

в1дд1л маоових
ко]иун1кац1и апарату

районно! дерх(авнот
адм|н|отрац||

1з Фрган|зовувати губл!кац|то в

районних заообах маоово|
1нформац|| та висв1тлення на
м|сцевому телебаченн| тем
антикорупц|йного
спря1!!уван}б{, з метото
п|двищення р|вня правово|
осв|ти населення та
форьтування негативного
в1днош:ення у нього до прояв|в
корупц|!

протягом
2014 року

в1дд1л масових
комун1кац1и'
торидизний в]дд]л
ат|аРац районно]
дерх<авно| адм|н|сщац||

14 |{ровести <прям! телефонн|
л]н]]> з питань боротьби з
проявами корупц![

лтот!4и'
вереоень
2014 ротч

зага'{ьнии в1дд1л'
в]дд|л' в|дд|л маоових
комун1кац1и'
к)ридичнии в1дд1л

ат\Фату районно!
деря<авно?
адм|н|сщац!|,

уповноважена оооба з
питань запоб|гання |

виявленн'1 корупц|1
15 Фрган1зувати "[а провеоти

<круглий ст|л> з питань
заотосування
антикор1.пц|йного
законодавства за уласт|
прац|вник|в правоохоронних
орган!в, щомадськост|,
предотавник!в заооб|в маоово]
|нформац||

х{овтень
2014 року

в1дд1л маоових
комун1кац1и, сектор
оборонно|,
#о61л1зац|йно],

рех<имно-секретно|
роботи та взаемод|! з
правоохоронними
органами'
торидииний в|дд!л
апарату районнот
державцо! адм|н|страц||
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16 |[роводггги в навча][ьних
закладах району, з залг{енням
прац|вник|в правоохоронних
орган|в та юстиц!|, тематттчн!
занят-!я з питань протид||
корупц!|

протягом
навча.'1ьного

року

в1дд1л осв|ти раионно1
дер>кавно| адм|н1страц 1{

17 3абезпенувати оновлення на
веб-сайт1 районно| державно|
адм|н|сщац|| перел|к
адм|н|ощативних послуг' що
надатоться районното
дер)кавно}о адм|н1страц|сто

протягом
201'4 року

управл1нн,|
економ1чного розвитку
1 торг1вл1 раионно1
державно! адм1н!сщац||

18 ]/досконатити роботу
<<€диного в]кна>> по наданн}о

дозв]льних док1ълент|в
орган|зац|ями, установами та
п]дприемствами району

протягом
201.4 року

упоавл1ння
екоцом]чного розвитку
1 торг1вл1 раионно1
дер}кавно1 адм1н1сщац11

\9 |1ерев1ряти роботу виконком1в
с|льських, оелищних рад з
виконання ними делегованих
повноважень орган1в
виконавчо| влади в частин|
надання адм|н1отративних
послуг

протягом
201'4 року
зг|дно з

граф|ком
комплексних

перев|рок

орган1зац1инии в1дд1л

апарату районно|
державнот
адм]н]ощац]|,
в|дпов]дн| сщуктурн|
п]дрозд|ли районно?
державно! адм|н|страц||

20 |{роводити зао|дання Ради
протид|| злочинност| 1 корупц!|
при районн;й державн|й
адм|н|страц!|, Ё& яких
розглянути питання
дотримання дер)кавними
олужбовцями та оообами
уповноваженими |1а виконання

функц1й дер'кави
антикорупц|йного
законодавства

щокварталу сектор оборонно|'
моб|л|зац!йно|,

ре>кимно-секретно|
роботи та взаемод|| з
правоохоронними
органами апарату

районнот деря<авно|
адм!н!страц!!

2\ Розробити та затвердити план
роботи районнот лержавно|
адм|н|сщац1| по запоб1ганнто |

протид1т корупц1т на 2015 р|к

щудень 2014 уповновах{ена осо6а
питань запоб!гання
виявлення корупц||

з
|

(ер1вник апарату районно!
дерясавно| адм1н|страц!|

[егтярьов 2 45 64
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