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РозпоРядх(шшння
!{уц!в

!1ро стан реал1зац!| дер'кавно!
пол|тикп у сфер1 запоб1гання та
шротид!! корупц1! у чуц1ъському
район!

3 метото забезпечення реап!зац|! завдань у сфер| запоб1гання та протид1т

корупц1!, визначених актами | дору{енн'тми |{резидента }кра!ни та (аб1нец

\4|н|ор1в }кра!ни, пощащен|{я р1вття ефективност! боротьби з корупц;с}о'

п|двищення р1вня дов1ри громадян до влади та правоохоронних орган1в'

керу1очись отаттями 6, з9, 4| 3акону !кра!ни <|[ро м1спев1 державн|
адм1н!страц!|> та врахову1очи р'|!ення колег11 районно| державно1 адм1н1стац11

в1д 23 нервня 2015 року:
1. ||ер:пому засцпнич голови' заступниц голови, кер|внику ат1арыч та

кер1вникалл стукц?них п|дрозд1л|в районно| державно| адм1н1срац1!

забезпечити не}хильне виконання законодавчих та нормативно-правових акт[в

щодо виконання антикорупц!йного чинного законодавства 9ща!ни.
Рекомендувати с|льським, селищним головам в)кивати аналог|чних

заход!в.
2. !(ер1вникам сщуктурних п!дрозд1л|в районно! державно! адм1н!сщап|1:

2.1. |{ровести анал!з стану реал!зац1! державно|
запоб1гання та протид|| корупц1| у п!Апорядкованих

пол1тики у сфер!
п1дрозд1лах та за

результатами проведе|{ого анал!зу вжити д|свих заход|в щодо практично1

реал!зац|! атттикорупц1йного нинного законодавства }кра!ни.
2'2.3д|йснити заходи щодо п1двищенття р|вня осв|неност| державншх

службовц|в у питан}1-,1х чинного антикор1'пш1йного законодавства.
2.3. Розглянути питанн'{ про стан реал!заш!| державнот пол|тики у сфер!

запоб|гання та протид|| корупц|! у п|дпорядковангх п1дрозд!лах на апаратних
нарадах та надати |нформац1то з цього питання до в1дд|щ кадрово| роботи
апарату рйонно| дер:кавно! адм1н1стац]! до 31 липня 2015 року.

3. Рекомендувати с!льським' селищним головам: '
3.1.3абезпечгги пост|йне вивчення стащ правоосв|тпьо| роботи з питань

роз'яснення деп)татам с1льських, сепищних рад та посадовим особам орган|в

м1сцевого самоврядування зм[н в антикору-тшл|йному законодавств|.
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3.2. !жиъати додаткових коорАинац[йнлл< заход|в у з:вначеному напрдд! з

меток) м[н]м1зац!| ско€н|{'{ кор1тш1йних правоттору1пень особами,

уповноваженими на виконат*ля функп1й дерхави, деттщатами с1льоьких, оелищних

рад та поса.!1овими особами орган1в м!сшевого самоврялран:ш.
4. [оловнопту спец1ал|сту в|дд1лу кадрово! роботи апарату районно|

державно| адм|н1страш1|, в]дпов|дальн|й особ| з питань запоб1гання та
виявлен!{'{ корутп{1! у районн|й дерхавн!й адм!н|сщаш1| ]ванов!й 1Ф.8.;

4.1. Актив|зувати робоц, спрямовану на зд1йснення превентивних
заход|в щодо проф1лактики скосння корупц|йних правопоРу1цень дерх{авними
службовцями та на своечасне реацванн.'{ на них 1]1ляхом розгляду з€вначених
пита|нь на нарадах заучаст1о кер!вник!в.

4.2. 1нформувати голову районно| державно! адм|н1страц!т про виконання

розпоряджен|1'1 через сектор контролю апарац районно1 державно|
адм1н1сщаш|! до '15 с|ння 2016 року.

5. |(онщоль за виконан}ям розпоряд)кення запи1па]о за собо:о.

€.о. коРол[ок


