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Ро3поРяджв,ння

9уц!

|!олоэкення про

.]\гр & |6в1д

|1ро 3атверд?кення

уповноважену особу з питань запоб!гання та
виявлення корупш!| у 11угу|вськ1й районн|й
дер}[(ав н1й адм1н!стра ш![ )(а рк1всько| област1

Б1дпов1дно до статей 1з1, 5з9 3ат<ону 9кра|ни <|{ро запоб|гання корупц1|>,
1ипового поло)кення шро ушовновах<ений п!дрозд|л (уповнова)кену особу) 3

питань запоб|гання та виявлення корупц||, затвердженого наказом
Ёац1онального агентотва з питань запоб]гання корупц1] в1д 27 травня 2021 року
]{у 277|21, заресстрованим в Р1|н|стерств1 гостиц|] }кра|ни 74 лилня 2021 роч за
.]ю914|з65з6, розшорядження голови районно| дер)кавно| адм!н1страш||
в1д 14 с]чня 2021 року л9 06 .[-{ро структуру алаРату 9угу|всько| районно|
дер}кавно| адм!н!страц!| {арк!всько] облаот|> (|з зм!нами), з мето}о орган1зац!|
та зд!йснення заход|в |з запоб|гання та виявлення корупц||, керу}очись статтями
6, з9 3акону !кра|ни <|{ро м1сцев! державн1 адм|н!страц1|>:

1. 3атверлити |[оложення про уповноважену особу з питань запоб|гання та
виявлення корупц|| у 9угу|вськ]й районн1й державн1й адм|н]страц1| {арк!всько|
област] (лоАаеться).

2. Бизнати таким' що втратило чинн|сть, розпорядэ*(ення голови районно|
державно| адм!н1страц1[ в|д 15 л}отого 2021 року .}ю 28 <|{ро затвердження
|1оложення про уповновах(ену особу з питань запоб|гання та виявлення корупц||

у 9угу|вськ| й районн! й дер>кавн ! й адм| н1 страш|| {арт<| всько] област] >.

3. (онтроль за виконанням розпорядження залит11а}о за собото.

|олова районно| держсавно|
адм!н|страц![ 1гор 3Ф/|ков



3АтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| дер)кавно| адм|н1страц1|
,,1 6

положшння
про уповнова)кену особу 3 питань зацоб!гання та виявлення корупц1!
у 9угу[вськ!й районн!й дер?кавн!й адм|н!страц!| )(арк1всько| област!

1. 3агальн1 поло>кення

1. }повноважено1о особого з питань запоб|гання та виявлення корупц1| у
9угу|вськ|й районн!й дерхсавн]й адм|н1страц1| {арк1всько? област1 е за посадо}о
головний спец1ал1ст з питань запоб1гання та виявлення корупц|| апарату
9угу|всько| районно| державно| адм|н|страт:!| {арк!всько| област1 (дал!

уповновах(ена особа).

!е |{оложенн'т визначае основн| завдання, функц|| та права уповноважено|
особи.

[{овновах<енн'т уповнова>кено] особи по1пир}о1оться на алфат та на вс!
сщуктурн! п1дрозд|ли районно| державно] адм1н]сщащ|}, у т.ч. на сщуктрн|
п1дрозд|ли |з статусом !оридично| особи публ|нного права.

2.у цьому |{оложенн! терм1ни в}(ива}отьоя у значенн|, наведен0му в
3акон1 !кра|ни <|[ро запоб1гання корупц1|> (дал| - 3акон).

3. !повноважена особа визначасться в|дпов!дно до частини пер1по| статт|
'^!^!5 .'акону.

у.''{''',ах{ена особа п|дзв1тна ! п]дконтрольна голов| районно| державно|
адм1н|страц|!, а з орган|зац|йних питань кер1внику апарату районно|
державно? адм1н!страц1|.

у раз! в1дсутност1 уповноважено| особи у зв'язку з тимчасово}о
непрацездатн1стго, перебуванням у в1дпустц| та з |нтцих причин' ]{ обов'язки
виконус |нгпа особа (за |1 згодого), визначена головото районно| державно]
адм1н|страц!|.

Бизначення прац|вника районно| дер)!(авно| адм|н|страц1| уповнова}(ено}о
особого не повинно призводити до реального чи потенц|йного конфл|кту
!нтерес1в у зв'язку з виконанням таким прац1вником повноважень
уповнова>кено| оооби.

4. [олова районно| дерх{авно] адм!н1страц1| забезпенус гарант1?
незалежност! уповноважено] особи в1д впливу чи втручання у !| роботу.

5. Бтрунання у д!яльн|сть уповноважено| особи п|д час зд|йснення не}о
сво!х повноважень, а також покладання |1а уповноважену особу обов'язк!8, 1(Ф
не нале)кать _або виходять за меж! !| повнова)кень чи обмежу}оть виконання
шокладених на не| завдань, забороня[оться.

6. }повновах(ена оооба у сво]й д!яльност| керусться |{онституц1сто та
законами 9кра!ни, а також указами |{резидента !кра|ни ! постановами



Берховно] Ради !кра|ни, актами
нормативно-правовими актами' цим
дер}кавно| адм1н!страц||.
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}(аб|нету Р1!н1стр!в }кра|ни' !нш:ими
[1олохсенням' Регламентом районно|

7. !повноважен1й особ! заборонястьоя ро3голо1шувати |нформац!го з

обмехсеним доступом' отриману у зв'язку |з виконанням службових обов'язк!в,
кр|м випадк1в встановлених 3аконом.

8. }повноважена оооба призначасться на посаду та зв|льнясться з посади

кер!вником апарату районнот державно1 адм1н1отрац11 в1дпов1дно до
законодавства про дер)кавну слркбу.

9. (оорлинац1я роботи та методичне забезпечення д1яльност| уповновокено|
особи зд|йснтоеться в|дд|лом з питань запоб1гання та виявленн'1 корупш!|

)(арк!всько| обласно| державно| адм|н1сщац!|.

11. Фсновн1 завдання та функш!| уповноважено! особи

1. Фсновними завданнями уповноважено] особи с:

1) розроблення' орган!зац|я та контроль за проведенням заход|в щодо
запоб|гання корупц|йним правошору1шенням та правопору1шенням, пов'язаним з

корупц1с+о в районн|й дерх<авн|й адм1н]страц1|;

2)надання методично] та консультац|йно| допомоги з питань додержання
законодавства щодо запоб|гання корупц|| прац!вникам районно| державно|
адм!н1страц!!;

3) зд1йснення заход!в з виявлення конфл!кту !нтерес|в' сприяння його
врегул!ованн}о' !нформування голови районно| державно| адм|н|страц1! та
Ёац1онального агентства з питань запоб]гання корупц1| про виявлення
конфл|кту |нтерес]в та 3аходи, вжит1 для його врегул[овання;

4) перев!рка факту подання декларац|й оуб'сктами декларування районно|
державно| адм1н|страц!| та шов1домлення $ац!онального агентства з питань
запоб]гання корупш1| про випадки нешодання чи несвосчасного подання таких
декларац!й у визначеному в1дпов!дно до 3акону порядку;

5) зд!йснення контрол}о за дотриманням антикорупц]йного законодавства
в районн|й дер>кавн|й адм1н1страц1|;

6) розгляд пов1домлень про пору1шення вимог 3акону в районн1й дерхсавн|й
адм1н!страц!|;

]') зд|йснення повноважень у сфер! захисту викривач1в районно| державно|
адм!н|страц!| в1дпов]дно до 3акону;

8) 1нформування голови районно| державно| адм|н!страц1|, Ёац|онального
агентотва з питань запоб1гання корупц1| або 1нтших спец|ально ушовнова)кених
суб'скт1в у сфер1 протид1| корупц1! у випадках' передбачених законодавством'
шро факти пору1шення законодавства у сфер! запоб1гання 1 протид|| корупц1|.

2. }повнова)кена особа в|дпов|дно до покладених на не] завдань]
1) розробляе проскти розпоряджень голови районно! державно|

адм|н|страц1] з питань запоб|гання та виявлення корупц||;
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2) надае структурним п|дрозд|лам районно| державно| адм1н|страц|| та |х

прац1вникам методичну та консультац|йну допомогу з питань додерх(ання

законодавства щодо запоб!гання корупц|!;
3) зд1йсн}ое контроль за дотриманням антикорупц1йного 3аконодавства у

районн|й державн1й адм|н1страц||;
4)взасмод!с з в1дд1лом з питань запоб|гання та виявлення корупш||

{арк!всько| обласно? державно| адм!н1страц!|, Ёац]ональним агентством з

питань запоб|гання корупц|], 1нтшими спец|ально уповноваженими суб'ектами у
сфер1 протид|! корупц|!;

5) за результатами роботи за зв!тний р|к надае до Ёац1он€ш1ьного агентства

з Ёитань запоб1гання корупш1| 1нформац|го щодо свос| д1яльноот| до 10 л*отого

року, наступного за зв|тним;
6) у раз1 зм|ни отруктури' 1штатно| чисельност!, контактних даних' а такох(

ушовновах<ено| особи пов|домляс про це Ёац|ональне агентство з питань

зашоб!гання корупц!| протягом десяти робоних дн!в;
7) в!зус проскти розпоряджень голови районно| державно] адм|н|страц|! та

наказ1в кер|вника ашарату районно| державно] адм|н1страц|! нормативно-

правового характеру та з кадрових г{итань (особового складу) залежно в1д |х

вид!в;
3) вживас заход1в з виявлення конфл!кту 1нтерес1в та оприяе його

врегулгованн}о' !нформус голову районно| державно] адм1н1страш|| та

Бац1ональне агентств9 з питань запоб|гання корупц1| про виявлення конфл|кту

|нтерес|в та заходи' вэкит! для його врегул!овання;
9) надас консультативну допомогу дер)кавним службовцям та 1нтпим

г1осадовим особам районно| державно] адм1н|страц1! в заповненн| деклараш1й
особи, уповноважено] на виконання функш1й держави або м1сцевого

самоврядування;
10) шроводить перев|рку факту подання декларац|й суб'сктами

декларув ант1я, як| прац}о}оть у районн!й дерхсавн|й адм1н|страц|! (працговали

або входять чи входили до складу утворених в апарат| районно| державно|
адм|н|страц!| та !' структурних п]дрозд!лах 1з статусом горидинно| особи
публ!.тного права конкурсних ком|с!й), в|дшов]дно до частини пер1по] статт! 51'
3акону та пов|домляс Ёац]ональне агентство з питань запоб|гання корупц1| про
випадки неподання чи несвосчасного шодання таких декларац|й у визначеному
законодавством порядку ;

1 1 ) сп1впрацгос 3 викрив ачами, забезпенус дотримання ]хн!х прав та

гарант|й захисту, передбанених 3аконом;
12) надас прац|вникам районно} державно| адм|н!отрац]| або оообам, як1

проходять у районн|й державн1й адм1н|страц|| службу чи навчання або

викону}оть певну роботу, методичну допомогу та консультац|то щодо
зд1йснення пов!домлення про мохслив| факти корушц!йних або пов'язаних з

корупц!сго йравопору1пень, !нгших пору1пень 3акону та 3ахисту викриван|в,
проводить внутр!т.шн| навчання з цих г1итань;
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13) орган|зовус роботу внутр|шлн|х канап|в пов|домлення про можлив|

факти корупш!йних або шов'язаних з корупц1сто правопору1пень' 1нтших

пору1пень вимог 3акону, отримус та орган!зовус розгляд пов|домлено! нерез

так| канали |нформац!т;
14) зд|йснгос перев|рку отриманих пов|домлень про мо>клив| факти

корупц!йних або пов'язаних з тсорупц|сго правопору1пень' |нтпих пору1шень

3акону;
15) |нформуе голову районно| . державно| адм|н|страц||, Ёац|ональне

агентство з питань запоб|гання корупц1|, !нтпих спец|ально уповноважених
суб'скт1в у сфер1 шротид|| корупц|| у випадках, передбачених законодавством'

про факт|, 1!{Ф можуть ов|дчити про вчинення корупц|йних або пов'язаних з

коруйц|сго правопору1пень та |нштих пору1шень вимог 3акону прац1вниками

районно| державно| адм1н1 страц1];

16) зд|йснтос мон|торинг €диного дер}(авного ресстру ос|б' як1 вчинили

корупш1йн1 або пов'язан| с корупц1его правопору1шення' з мето}о забезпечення

дотримання районно}о дер)кавно!о адм|н|страц|ето вимог чаотини пертпо} статт1

59 тачаотини лруго| статт! 65| 3акону;
17) пов!домляс у письмов|й форм! голову районно| державно| адм1н1страц||

про вчинення корупц|йних правопору1пень або правопору1пень, пов'язаних з

корупц1с[о' та !нтпих пору1шень вимог 3акону прац|вниками районно! державно|
адм1н!страц|| з мето}о забезпечення дотримання районното дер}(авно}о
адм!н1страц1сго вимог частин Аруго|, четверто!'та п'ято| статт! 651 3акону;

13) у раз1 отримання оф1ц|йно| |нформац1| стосовно вчинення прац1вником

районно| дер}кавно] адм1н!страш!| корупц!йного правопору1шення або

правопору1шення' пов'язаного з корупц!сго, зд1йсн1ое мон!торинг оф1ц|йного

вебпорталу <€уАова влада !т<ра?ни>, €диного державного ресстру судових

р!гшень з мето}о отримання 1нформац1] щодо результат|в розгляду в|дпов|дно]

сг!рави судом;
19) орган!зовус роботу та бере участь у слркбовому розсл!дуванн!, яке

проводитьоя з мето}о виявлення причин та умов' що призвели до вчинення
корупш1йного або пов'язаного з корупц!его правопору1шення або невиконання
вимог 3акону в !нгпий спос1б, за поданням спец|ально уповноваженого суб'скта

у сфер1 протид|! корупц|| або пришисом Ёац]онального агентотва з питань
запоб|гання корупц||;

20) !нформус Бац]ональне агентство з питань запоб1гання корупц|| у раз1

ненаправлення в1дд1лом управл1ння персоналом аларату районно| державно|
адм!н|страц1| засв|дчено| в установленому порядку паперово| коп!|

ро3порядчого документа г1ро на|(ладення дисципл|нарного стягнення та
1нформац|йно| картки до розпорядчого документа про накладення (скасування

ро3порядчого документа про накладення) дисципл|нарного стягнення на
прац|вника районно| дерх(авно] адм1н|страц|| за вчинення корупц|йних або
пов'язаних з корупц1его шравопору1пень для внеоення в1домоотей до €диного
дер)кавного ресстру ос!б, як! вчинили корупш|йн! або пов'язан! з корупц1его

правопору1пення;
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21) веде обл]к прац1вник|в районно| державно] адм!н|страц1|, притягнутих
до в!дпов!дальност] за вчинення корупц|йних правопору1пень або

правопору1пень' пов'язаних з корупц1сго;
22) за6езпечус орган|зац|то проведення спец]ально| перев|рки щодо ос!б,

як| претенду}оть на зайняття посад в апарат! районно| дер)кавно| адм|н]страц1|

та ]' структурних п!дрозд1лах (кр|м структурних п|дрозд|л1в 1з статусом
юридично! особи публ|нного права), щодо кер!вник1в сщуктурних п|дрозд1л|в

районно| державно| адм|н!страш|| 1з .статусом :оридинно| особи публ1иного
права' готус дов1дку про !1результати;

23) за6езпечус орган!зац|то проведення перев1рки достов|рност1 в1домостей

щодо застосування заборон, передбанених чаотинами третього | нетвертото

статт] 1 3акону 9кра!ни к|{ро очищення влади>) щодо прац|вник!в апарату

районно| державно] адм!н1страц|| та !' структурних п|дрозд1л!в (кр|м

структурних п1дрозд!л|в 1з статусом горидинно| особи публ|нного права),
кер|вник|в структурних п1дрозд1л1в районно| державно] адм|н1страц1| !з

статуоом }оридично| особи публ|иного права, готус дов!дку про !1результати;
){) зд\йснтос 1нтш! заходи щодо запоб]гант1я та виявлення корупц||.

111. |{рава ушовнова>кено| особи

1. !повнова)кена особа з мето}о виконання шокладених на не| 3авдань мае
право:

1) мати достуш до документ]в та !нформац!|, розпорядником яких с районна
державна адм|н!страц|я, з урахуванням обмежень, вотановлених 3аконом

робшти чи отримувати |х коп||;
2) витре6увати в1д |нтпих структурних п|дрозд|л!в районно| дерх<авно|

адм|н1страц|| документи або |х кош||, у тому числ| т|, що м|отять |нформац|го з

обмеженим доступом (кр!м державно! тасмниц1);
3) зл1йон}овати обробку !нформаш1|, у тому нисл1 персональних даних, з

дотриманням законодавства про захист персональних даъ1их;
4) викликати та опитувати ос1б' д1т або безд1яльн!сть яких отооу[оться

шов1домлених викривачем факт|в, у тому числ| голову районно| державно|
адм|н1страц1], пер11]ого заступника, заступник1в голови районно| дерх<авно|
адм!н!страц||;

5) звер'татися до Ёац]онального агентства з |1итань запоб1гання корупц1|

щодо пору1пених прав викривача' його близьких ос|б;
6) вносити голов| районно! державно| адм1н1страц|| (суб'скту призначення)

подання про притягнення до дисципл!нарно| в|дпов1дальноот1 прац1вник1в

районно| дер)кавно| адм1н1сщац1!, винних у пору1шенн! 3акону;
7) виконувати ]нтп| визначен1 3аконом повнова)1(ення' спрямован1 на

всеб|чний розгляд пов1домлень про вчинення корупц|йних або пов'язаних з

корупц|сто шравопору|пень та 1нтпих пору1пень вимог 3акону, у тому числ1
пов|домлень викриван|в, захист ]хн!х прав ] свобод;

8) отримувати в!д г1осадових та слухсбових ос]б районно! дер>кавно|
адм|н!страц1] письмов1 пояснення з приводу обставиЁ, !!{Ф можуть св1днити про
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пору1шення вимог 3акону щодо запоб|гагтня та врецл}овання конфл1кту

!нтерес|в та 1ншлих передбаиених вимог' обмех<ень та заборон;
9) 6рати у{асть та проводити для прац1вник1в районно| дер>кавно!

адм1н|страц|! внутр|тшн! навнання, а тако)к ]н1ц|товати проведення нарад з

шитань запоб1гання | вияв.]1ення корушц1!;

10) надсилати за ш|дписом уповноважено| особи залити до територ|альних

орган1в, !оридичних ос|б, що належать до сфери ушравл|ння районно| державно|
адм1н1страц11' з мето}о отримання в|д них !нформац|| та матер|ал1в, необх|дних

для виконання покладених на уповноважену особу завдань;
1 1) 1н1ц1говати перед голово}о районно! дерх(авно| адм1н|страц1| литання

проведення перев!рки стану орган!зац!| роботи |з запоб]гання 1 виявлення
корушц1| в апарат1 1 структурних п1дрозд|лах районно| державно| адм|н1страц|!;

12) проводити анал|з потенц]йних та наявних контрагент1в районно|
дер)кавно] адм|н|страц|| | надавати 1нформац1го про них голов1 районно|
державно] адм|н|страц1|;

13) вести листування з в!дд1лом з питань запоб|гання та виявлення корупц1|

[арк1всько| обласно] державно] адм1н1страш||, Ёац1ональним агентством з

питань запоб|гання корупц!|, !нштими спец|ально уповноваженими суб'сктами у
сфер1 протид|| корупц1| з питань' що належать до компетенц|| уповноважено]
особи;

14) надавати на розгляд голов1 районно| державно] адм!н|страш!|
пропозиц1! щодо удоскрналення роботи уг{овновах<ено| особи.

|оловний спец!ал1ст в1дд!лу управл!ння
персоналом апарату районно| дерэкавно1
адм!н!страц|!, уповнова)кена особа 3

питань запоб!гання та виявлення
корупц![ у 9угу|вськ1й районно|
держсавно| адм|н1страш!| )(арк|всько|
област! 1етяна у|шАтгок


