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хАРк1всько| оБлАст|

РозпоРяд)кБння
9уц|в /.?/,

про ]атверд}(ення ||ла нт .роботи.
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1 . 3атверлити п''" р'о'!й'ну*|Б!!'_ р-' п'','т':!*_1*'т адм|н]страц!]

. "''";";;;ъ;;;;"я 
! 
"р'!ил1| 

.оР}пц1] на 2015 г|к (пчастьс1)

2. (ер!вникам 
"'р'.'',*й"'[;,,!зд|л!в 

районно! державно! з1:]:т:-т1
.'о".й''* "''''',!" [[лану роботи '|Р]""|:1" ',.:':",'' 

державцо1

;;;';;;;;;'' ;';;';;"'','о;!]'," ! протил!т корупш!1. на 2015 р|к' про ш:о

;;ф;;;;у;;'" голову районно! державно! ^,'|:1-:!:,1 
через уповноважен}-

;;;;_'.-;"'"'" .^"'б|'^'-'," | "и"влен"я 
корупш|{ в районн!й державн1и

алм!н!сщаш|| до 05 с!чня 2016 року'"-"" !'Ёи,"";,альн|й особ! _' ,"''', запоб!:ання ]а виявлення кор}пц!| }

чуц;!.,сй районн|й державн|й адм!н1страц|! Р"::*^*, про виконання

розпорядження ;,6'р'у,,'" 1!,'!у р*'*'_; легжавн11--11м!н]тт1]^:т:;

сектор конщол!о апарату районнот державно| адм|н1страц]1

до 10 с|явя 2016 року'
4. 1(овтроль за виконан!тям розпоРяд)ке11ня зали1!1аю за собото'

вАРж['!нов



зАтввРджвно

Розпорядження голови

районнот державно1 аду!н!с фаш![
7.|7''7. 1т; //://1",:;ц хр {7'6

]1лан

роботи |{уц!всько| районно| дер;кавно| адм!н!страц!! з пита:пь запоб!гання !

протид!! корупц1! на 2015 р!к

Ёазва захоАу

3абезпечити надання 1нформаш|| до
,!,арк!всько1 обласно} :ержавно|
адм|н!страц|| про резу'']ьтати
виконання заход|в ; реал!заш||

{ер:кавно{ г1рощами щодо
запоо1тацня 1 протид11 корупц11 на
20| !-20]5 роки в 9у:1|вськ|й

аиовн1и державн1и адм|н1с
3абезпечити налання |нформаш|{ по
{арк!всько1 обласно| лержавно|
адм|н1страц!| про резу.цьтати
[роведення спец|а'тьно'[ перев1рки

щодо ос|б, як1 претендують на
зайняття посад' [ов'язаних 3

виконанням функш|й лер>кави' за

формото' встановлено|о постаново}о
(аб!не:у й!н|стр|в !кра1ни в!-:

20.10.2011 !т! 1094 к|[ро
затверд)1(ення |[орядку п|дготовки
та оприлюднення зв1ц про

ре]) ль !а !и проведення ;аход|в
шодо запоб]:ання ! про:и-:!|

3абезпечити надання |нфорптап|| ло
{арк!всько| обласно! [ер;кавно|
алм!н|с:раш!! цодо орган!;аш![

роботи 'з питань .:апоб|гання |

протид1| корупц1| та про заходи
щодо т:!н!м!;ац!1' мож.'1ивос!;
випикнення кот'тфл|кту |нтерес1в в

1ерм1н
викона|ння

с!чень

в|д[ов|дальн| за
виконання

в1дд1л кадрово1 роооти
апарату' в1д[ов|дальна
особа з питань
запоб!гання та виявле1{ня
корупц!| у 9угу!вськ!й
районн1й державн!й
адм!н!страц1|

в|дд|л кадрово! роботи
апарату, в!дпов1дальна
особа з г1итань
запоб!гання та виявлення
корупц1'[ у 9уг!вськ|й
районн1й державц|й
адм1н1страц!|

в!дд1л кадрово1 ро0оти
апарату' в1дпов|дальна
особа 3 [!итань
запоо1га}{ня та виявлення
корт пш1] у 9угу]вськ|й 11' ... '
раионн1и дер)кавн1и

2. с1чень

щокварта[у

Раионн1и дер)кавн1и адм1н1страц1!



4. 3абезпечити надання |нформац!'[ до
!1уц|всько!' м !жрайонно|
прок}рат}?и щодо стану виконання
вимог атттикорупц|йного
законодавотва та указ1в |[резидента
укра!ъи, результат|в 1х виконання

щом1сяця в|ддй кадрово] роботи
апарату, в!дпов|дальна
особа з питань
залоб1гання та виявлення
корупш|! у чуц]ъськ1й
районн|й державн!й
адм!н1отрац!{

5. Розглянути стан роботи з питань
запоб!гання ! протил!! кор1пш!| в

район! на зас|данн; колег;'[ районнот
державнот адм|н;страц1т

червень в1д[{ов1д'цьна осо0а з

г1итань запоо1гання та
виявлення корупш1! у
9уц'!вськ!й рйонн1й
державн!й адм1н!отрац!|

6. [{!дбити п|дсумки роботи з питань
запоб|гання ! лроти.:!!' кор5пш|[ в

районн!й пержавн!й а:м!н!с:раш!!' в

1-му п|вр|вн| 2015 року та 3асл}.хати
на нарал! при голов! районнот
дер;кавно] адм|н|страц!]

липень в|дпов1дацьна особа з

питань запоб!гання та
виявлення корупц1| у
9угу{вськ|й районн|й
дер;кавн !й алм |н|страш|'|

7. |{роводити се\1]нари-наради'
навчання праш|вник!в районцот
дертсавно! адм|н1страп1{, кадрового

ре3ерв) '!а поса-!1ови\ ос!б орган|в
м1сцевого самоврядування з мето!о
вивчення осцовних по'1ожень
антикорупц1йного законодавс']'ва та
обговорення. } ра-,] нсоб\!_1нос г:.

факт!в корупц!йних д|янь з боку
.]ер)кавних слу>:сбовш|в районнот

!ротягом
року

но| а!м]н|стгац11 та

юридичви11 сектор
апарату! в1дпов|дальна
особа з питань
запоб|гання та вцявлення
корупц|т у чуц]ъськ1й
раионн1и державн1и
а.! м ]н |страц] !

дер)кавно!
посадов'1х ос1б

вэння
м1сцевого

самов
3абезпечити прозор|сть г1роцед)ри
нормопроектування |пляхом
достущ фоуадськос:! ло проект!в
норуативно-правових акт!в.

розм|шутоти !х на оф|ш|йному веб-

раионно1 дер)кав!{о!

масових
апарац' 1н1п] структурн|

протягом

рок}
сектор
досцщ/

забезпечег{ня

до пуб'т|вно[
в1дд1л

комун!каи!й
!нформаш1'!,

п1дроздшисаит1
адм1н!

раионно!
но1 адм1н1страц]!

провести навчавня з прат{1вниками

районно| державно] а,цм|н;с')рац!т
щодо порядку заповнення
декларац1и про маино! доходи'
вищати | зобов'язанця ф1нансового

лтотии_ , в|дд|л кадрово'[ роботи
березень

за 2014 р|к



10.

1,2.

14.

3абезпечити надання державними
сщжбовшями районно! лержавно'[
адм1н|страц!! декларац|й про майно,
доходи, витрати | зобов'язання

ф!нансового харак'1ер) за 20!4 р!к
вйпов!дно до статт| 12 3акону
9кра[ни ,,[1ро засади запо6|:ання !

Фрган|зовувати в рйонних засобах
масово| !нформаш|1 висв|тлеттття тем
антикорупц|йного спрямування з

метою п !двишен н я р|вня правово!
осв|ти населення та формування
негативного в!дногпення у нього до

яв1в

|1ровести телефонний зв'язок з

населенням <[[ряма л!н1я> з питань
боротьби з проявами корупш||

Фрган|зувати та провести круглий
ст!л з питань застосування
антикорупп|йного 3аконодавства за

унаст! прац!вник!в правоохоронних
орган1в, громадськост1!
представник|в засоб|в масово1
1нформаш1!

в1дд1л кадрово] ро0оти
апарац районно1
державно! адм|н1страц|!

1оридичний сектор
апарац районно|
державно! адпл|н!страш|!

листопад
грудень

протягом

до 1-го
кв|тня

року
в|дд1п
ко\'|ун1кац1и
вцпов1да.'1ьна осооа з

питань запоб|гання та
виявлення корупц!! у

масових
апарац'

з питань

нно1

запоб1гангтя та виявлення
корупц!| у 9уц1вськ1й
раионн1и дер)кавн1и
адм1н!с

)ковтень

особа

коптун!каш|й
сектор

!оридичнии
аг1арату

масових
апарату'

оборонно!,
моб|л|зац|йно], режимно-
секретнот роботи та
взасмод!1
правоохоронним11
органами апарату,

сектор

районнот

11. Фрган|зувати в район! м1сячник
!1равових знань з вивчення
антикорушш!йного законодавства з

метою формування негативного
с'1 авлен ня населення ло прояв!в

]тео)1(авно| а]]\{|н!стоатт! |



?

15.

16.

11.

19.

д]1я

[[роводити в навч,шьних закладах

району тематинн! заняття з питаць
протид1| корупц|| з залувенням
прац[вник|в правоохоропних
орган1в та 1остиц|!
3абезпетувати свосчасне оцовлення
на оф!ш!йнотц ве6-сай': ! районно|
державно1 адм!н1сщап1| 1нформац1|.

необх!дно1 отримання
адм1н1стративних послуг з метою
додер;,](ання приншип!в про зорос п!

га вйкри:ост| 1 _-т1яльнос;! ор:ан|в

в1дд1л осв1ти раионно1
дерхсавно| алм!н !страш|!

в1дд|'ц з питань надання
адм1н1стративних г1ос]т}т

раионно! державно1
адм1н1страц!1

в1дд1л з питань надання
адм|н1стративних послуг

о! влади

протягом

ро\т

!1ротягом

року

протягом
року

протягом
роц, зг|дно

в|1конання ниуи вимог з граф1ком

9досконалити роботу 1{енщу з

надання адм|н!стративних послуг
при 9угу|вськ1й районн!й
державн|й адпт1н]страц1| 1цодо
н:|лання 1о:в!льних :ок5 мент!в
орган1зац1ям' установам

и€мствам оаи
вивчати роботу виконко]\'|1в
с|льських, сели1цних рад з

антикооуптт|иного законо]1авства

Фрган|зовувати проведення

слу;кбовцями

Функц|й держави'
|йного законодавстваантик

Розробити та затверлити |[лан

робо;и районно| державнот
а_:м1н!с':раш!} з пи пан ь запоб|:ання !

протид!| корупц|| на 2016 р|к

в1дд1л кадрово) роооти
апарату' в|дпов|дацьтта

раионно1
адпт]н 1сщац|]

державно!

18.

особа з питань
запоб!гання та виявлення
корупц!| у 9угу'[вськ1й

раионн1и державн1и

_ адшт!н|страц|] йы
сектор оборонно|,
1\,1оо1л1за1]1ино1' ре)1(имно_;ас!лань Ради про': и.:!| 'злониннос'т |

! корупш|| при районн|й державн1й
адм!н1сщац!! з розглядом питань
цодо дощимання державними

щокварт&ц

до 10-го
грудня

секретно1
взаемод11

роботи та
з

та особами'

уповноваженими на виконання

правоохорон!{ип'|и
органами апарату

районно| державно|
адм]н]страц1|

правоохорон!{ип'|и
органами апарат)
оаионно| лео)кавно|
адм]н]страц1|

в|лпов!пальна особа з

питань ;алоб!гання та
виявлення 1(оруп1|]] ]
!|у; т [вськ!й оайонн|й
дер)(авн1и ад\!!н1ст0ац1|

-;

2о.

11



21.

22.
лтов[}ння кон

визначеною

профес|йшими
програмами

щодо
ес1в

потребо1о на

протягом
року

зг1дцо 3

обласним
планом_
граф|ком

держави аоо м1сцевого

3абезпечити не11ильне дощимання
вимо| 3акоц укратни "про
державну сл5жбу. в часп ин|

проце,щфи конкуроного вйбору
кандидат1в на зайняття посад
державних слухбовш!в, статт| 11

3акону ){'кра!ни *|[ро засаАт1

запоб!гання ! щогил|| кор) пц!'','
шодо пРоведення спец!ально'[
перев!рки с'1 осовно ос!б. як!

претенд},]оть на зайняття посад,
пов'я]!|них |з виконанням фун кш!й

в1ддш] кадрово1 роооти
апарац районнот
державно! адм|н!страш!{

в|дд1л кадрово! роботи
апарац районно!
державно! адм|н1ощац1!

!.[о. ковтун

самоврядування' статт| 14 закону
9кра{ни "[1ро засали 'запоб!гання !

протид11 корупц11)

Ёаправ.:тяти праш1вник|в районно1
державно[ алм!н!сщаш|| з: !:но |з

п|двищення квал1ф|каш|! за
програмами'
тематичних

корупц1! до
рег|онального
дер)кавного

короткотерм1нов|{х сем1цар1в з

питань запоо1гання 1 протид1|
{арк|вського

|нституц
управл|ння

Ёац|онатьно] академ|1 державного
управл!ння при [1резилен': ов!
!кра!ни

кер1вник апарату райоцно!
дер2!ввно! адм[н!страц!| !|/.1

"(


