
чугу!вськА РАионнА дшРх{АвнА Адм1н1стРАц1я
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РозпоРяджп,ння

в;л {} г.цРк,'& 90}|Рч {угу|в л9 аа0

[1ро стан реал|зац|| дерякавно|
пол|тики у сфер! запоб|гання
корупц!| у {угу|вськ!й районн!й
дер}1{авн1й адм1н1страц!! )(арпс!всько|
област|

з мето}о забезпечення реал!защ1| завдань у сфер| запоб1гання корупц||,
визначених 3аконом }кра|ни <|{ро запоб|гання корупц|}>, актами !

дорученнями |{ре3идента }кра|ни та (аб|нету й1н1стр!в 9кра|ни, запоб1гання
корушц|йним проявам' посилення роз'яснговально| роботи, забезпечення
прозорост| роботи дер)кавних службовц1в та п1двищення р1вня дов|ри громадян
до влади' керу}очись статтями 6, з9 3акону }кра?ни <|{ро м|сцев] державн|
адм!н|страц1|> та врахову1очи р!тшення колег1? районно| дер}кавно| адм|н1отрац1|
в|д 10 серпня 2021року:

1. 1_{ертшому зас'ушнику голови' заступникам голови, кер!внику апарату та
кер1вникам структурних ш1дрозд!л|в районно| дер}(авно? адм1н!страц!|
забезпе.тити неухильне виконання законодавчих та нормативно-правових акт1в
щодо виконання чинного антикорупц1йного законодавства }кра|ни.

2' (ер|вникам структурних п1дрозд|л1в районно| державно| адм|н1страц1|:
2' 1 . [{ровести анал1з стану реал!зац1| дер>кавно! пол|тики у сфер1

запоб!гання корупц1| у п|дпорядкованих п|дрозд1лах та за результатами
проведеного ана-т1!зу вх<ити д!свих заход]в щодо практично| реал1заг{|| чинного
антикорупц1йного законодавства !кра|ни.

2.2' 3дтйо|{ити заходи щодо п|двиш1ення р|вня осв!ченост| дер)кавних
службовц|в у питаннях чинного антикорупц1йного законодавства.
2.3'Розглят1ути питання про стан реал1зац1| державно| пол|тики
зашоб1гання корупц!| у п1дпорядкованих ш|дрозд1лах на нарадах та
!нформац|то з цього питання до в|дд1лу угтравл1ння персоналом

у сфер|
надати

аларату
районно| державно! адм1н|страц1| до 01 вересня 2021 року.

2'4.Бживати заход1в щодо посилення в1дкритост|, гласност1 та прозорост|
у л1яльност! ш|дпорядкованих п|дрозд!л1в, забезпечив1пи свосчасне пост!йне
надання в!дпбв!дно| |нформац1| для публ1кац|| на оф!ц1йному вебсайт| районно|
державно| адм|н!страц1?.
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2.5.1!ом|сячно до 10 числа ътадавати уповноважен|й оооб1 3 питань
запоб1гання та виявлення корупц1! у {угу|вськ!й районн1й дерхсавн1й
адм|н!страц|| [арк|всько| област1 1нформац!ъо про публ|нн1 закуп|вл!, як1
зд1 йснтое в |дпов1дний струк турний п|дрозд] л.

3. Рекомендувати м|оьким, селищним головам:
3.1. 3абезпечити пост1йне проведення правоосв{тньо] роботи з дешутатами

м1ськи><, селищних Рад та посадовими особами орган1в м|оцевого самоврядування
з питань зм]н в антикорупц1йному законодавств1.

3.2. Бживати додаткових координац!йних заход|в у зазначенош!у напрям1 з
мето}о м|н|м!зац1| скоенн'т корупц|йних правопору1пень дещ/татами м|ських,
оелищних рад та пооадовими особами орган|в шц1сцевого самоврядранн'1.

4. [оловному опец|ал!сту в!дд1лу управл|ння персона[ом районно|
дер}|(авно| адм!н]страц1| 1етян! }тшатгок:

4.|' (,лрияти п1двищеннто квал|ф1кац|] праш|вник|в районно! державно|
адм|н|страц|| з зазначених питань.

4.2. Бжити орган1зац1йних заход1в щодо свосчасност| подання суб'ектами
декларування районно| дер)кавно] адм|н|страц1| декларац!й ос|б,
уповнова)кених на виконання функц!й держави або м1сцевого самоврядування'
за 2021 р|к, а тако)к забезпечити контроль за поданням декларац|й ос1б'

уповноважених на виконання функц|й держави або м|сцевого самоврядування,
кандидатами \|а зайняття посад державно| слркби та особами' як1 припиня}оть
д|яльн1сть, пов'язану з виконанням функц|| дер)кави або м1сцевого
самоврядування.

4.3.3д1йсн}овати мон|торинг оф|ц1йного порталу оприл}однення
1нформац!| про публ|нн1 закуп|вл1 }кра|ни <<Рто7огто> або |нтпих портал|в, на
яких районна дер)кавна адм|н1страц!я проводить тендерн| процедури.
1нформац!то про результати мон|торингу надавати до в|дд1лу з питань
запоб1гання та виявлення корупц1| {арк|всько! обласно] дерлсавно|
адм!н|страц1! щом1сяця до 20 числа.

4.4.[|ро виконання ро3порядження 1нформувати голову районно|
дер)кавно| адм|н|сщац!| через в|дд|л документа"]1ьного забезпечення та
контрол}о ат7арату районно| державно! адм|н|страц1| до 28 с1чня 2022 року.

5. (онтроль за виконанням розпорядження залитла!о за собото.

11ершпий заступник голови
районно| дерэкавно| адм1н1страш|| (остянтин (Ф3"|||т1н


