
(шту1вськА РАйоннА двРя(АвнА Адм|н|стРАц1я
хАРк|всько! оБлАст|

РозпоРяд){(шння

9уц!в х,/!/-

[1ро визнанення вйповйально[ особи
з питань запоб!гання та виявлення
корупц!| у 9угу!вськ|й райовн!й
дерл(авн|и адм!н!страц![ та
3атверд'(ення [1ололсення про
в|дпов|дальну особу 3 пита|!ь
запоб!гапня та виявлення корупц!!
у 9угу|вськ!й районп!й дерясавн!й
адм|н1страц!!

3 метото п|двищення ефективност! зд1йснення заход|в щодо запоб|гання !

протид|{ корупц!!, у зв'язку !з вдоскон€шенн'{м орган|зац1! ' сщуктши
9угу!всько| районно| державно! адм|н|страц|!, в1дпов1дно до 3акон|в )/кра!ни
<||ро засади запоб|гання | протид1| корупц|}>, <||ро правила етично]
повед|нки>>, постанови |(аб|нету й1н|стр|в 9кра!ни в|д 04 вересня 2013 року
ф 706 <|!итання запоб|гання та ви'|влення корупц|!)>' керу{очись статтями 5,39
3акону }кра!ни <||ро м!оцев1 державн1 адм!н1сщац||>:

1. Бизначити в|дпов!дальното особоло з питань запоб|гання та виявле|{н'{

корупц|! у 9угу|вськ!й районн|й дер:кавн!й адм|н|страц!| головного спец|ал|ста
в|дд|лу кадрово| роботи апарату 9угу|всько| районно| дер>кавно| адм!н|страш!!
1вАнову 1Фл|то 8алер1!вну.

2' 3атверд*тти |!оложення про в|дпов|дальну особу з питань запоб1гання
та ви'{влення корупц1| у т{угу|воьк|й районн1й дерх<авн1й адм!н|страц!|
(додаетьоя).

3. (ер|вникам управл|ння ащопромислового розвитку (|улай Б.Ф.),

управл|ння прац1 та соц|ального захиоц населення ()1исянський Ф.€.),

ф!нансового управл|ння (Бурейко 1.}м1') 9угу!всько| районно! державно!
адм|н1страц1|:

3.1. Бизначити в1дпов!дальних ос]б з питань запоб|гання та виявлення
корупц1| в п|дпорядкованих п1дрозд|лах. ,

3.2.8нести зм1ни до положень про структурн| п1дрозд!ли та посадових
1нструкц|й дер)кавних службовц1в, в]дпов|дальних за робоц з питань
запоб|гання та виявлен1{'т корупц1!, зг1дно з постаново}о 1{аб!нету й!н1сщ|в
9ща|ни в1д 04 вересня 2013 року ]ф 706 <<|]итання запоб|гання та виявлення
корупц!|>.
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4. Рекомендувати директору 9уг$вського районного ценщу соц|альних
слухб для о!м'|, д|тей та молод] Ряб!н|н1й !.8., кер|вникам п!дприсмотв,
установ' орган|зац1й, що напе)кать до сфери управл!нття районно! державно|
адм|н|страц||, о|льоьким, селищним головам в'(ити ан€тлог1нних заход|в.

5.[оловному спец!ал]оту сектору оборонно|, моб|л|зац!йно|, режимно_
секретно| роботи та взаемод|| з правоохорон}1ими орган,|ми апарату районно]
державно| адм|н1сщац1! .(егтярьову 8..(. передати документи головного
спец!ал|ста з питань запоб!гання та ви'[вленн'1 корупц|| 9угу|всько| районно|
державно| адм1н1страц!| зг|дно з номенклацрото справ апарац та струкцрних
пйрозд!л1в районно| дерхсавно! адм|н|сщац1!' що не матоть стацоу торидинно!
особи, на 2014 р|к в!дпов1дальн]й оооб| з питань запоб|гання та виявленн'1
корупц|! у 9угу!воьк!й районн!й деР)!(авн|й адм|н|страц|!.

6. 1(онроль за виконанн'тм цього розпорядже!{н'! пок.'1асти на кер!вника
апарату 9угу|всько| районно| дер>кавно!рдм1н1страц!| |{овтун 1.1Ф.

||ерппий засц/пник голови
районно! дерлсавно[ адм!н!страц!'[ вАРжшшов



зАтввРджвно

Розпоряд>кення голови
районно| державно! адм|н !страц1]

7 {/}а//22/ф2{91/у-'

поло)кшння
про в!дпов!дальну особу 3 питань запоб1гання та вияв.,1ення корупц!!

у 9уц|вськ!й райопн!й дерлсавн1й адм!н!страц1!

1. зАгАльн| поло)!(шння

1.1. 8|дпов1дальното оообото з питань запоб1гання та ви'лвлення корупцтт

у 9уц!воьк|й районн|й державн|й адм1н|страц1! е за посадото головний
спец1ал|ст в!дд!лу кадрово| роботи апарац 9угу|всько! районно| деря<авно!
адм1н!страц|! (дал| - уповнов.'кена оооба).

Р!тпентля щодо визначення уповновах(ено] особи у по!яАк}, визначено1\{у

законодавством, прийтлаеться г0ловото райопно! дерх<авно! адм|н!сщац!!.
1.2.9 цьому ||олох<енн| терм1ни вжива1оться у знаненн1, наведеному в

3акон! }кра|ни <|!ро засадутзапоб|гання | протид|| корупц|>>'

1 .3. }повноважена особа у ово!й д|яльност| керуеться 1(онстицц1сто та
законами 9кра!ни, а також ука:}ами |[резидента }кра{ни | постановами
8ерховно| Ради 9кра!ни, актам|т 1&б1нец }1|н!стр|в )['ща|ни, м|жнародними

договорами )/ща!ни, 1нтцими актами законодавства, Регламентом районно|
дер>кавно! адм1н!страц!{, Ёаотановото з якост1 районно| державно! адм1н1отрац|1,

ц!ето |нструкц|сто.
1.4. )/повновахена особа п|дзв|тна 1 безпосередньо п|дпорядковуеться

голов| районно! дер:кавно! адм]н|страц1|.
1.5. 9повновах<ена особа призначаеться на пооаду та зв1льняеться з

займано| посади голово1о районно| державно! адм1н|страц!:.
1.6. 9повновая<ена особа повинна мати ви1]{} осв!ту за осв1тньо-

квал1ф|кац!йним р!внем маг1стра, спец|ал|ста. €талс роботи за фахом на

державн|й служб! на посад| пров|дного спец|ал1ста не мен1пе 1 року або стаж

роботи за фахом в 1нтших сферах економ1ки не мен1це 3 рок|в при необх|дност!,
виходячи |з виконання уповнова)кеното особото основних 3авдань та функц|й.

1.7. 9повнова;кена особа повинна знати практику застосування чинного
законодавства; основи державного управ.тл|ння, економ]ки та управл|ння
г1ерсон€}лом; оонови права, пол|толог1| та ринч прац|; форми та методи роботи
|з засобадди маоово] 1нформац!!; основн! принципи роботи на комп'тотер1 та
в!дпов1дн| прощамн| 

_ 
засоби; правила та "'рйи охорони прац! та

протипожежного захисту; правила д|лового етикет; д|лову мову; волод|ти

державно1о мово|о'
1.8' [олова райопно! дер:кавно| адм|н|сщац1| спри'|е створенн}о умов д'б{

виконання на належному р1вн! уповноважено}о оообото покпадених на не|

з,вдань.



2

2. зАвдАння тА оБов'я3ки
2.1 . Фсновними завданнями уповнова'{ено? особи е:
1) п|дготовка, забезлечення та контоль за зд!йсненням заход!в щодозапоб1гання корупц|! в районн!й державн!й йм1н!стац1|. 

---'-ё

2) надатлвя методично] 
"а 

*ойсу''"''ц1йно! допомоги з питань дотриманн'1вимог антикорупц|йного законодавства;
3) унасть в 1нформац!йному та науково-досл|дноьту забезпеченн1зд1йсненття заход1в щодо запоб1гання та виявлення корупц!!, а тако)км1жнародному сп1вроб!тництв! в зазнанен1й сфер|;
4) проведення орган1зац!йнот та роз'яс^нтовально| роботи |з запоб1гання,

ви'{влен!бт 1 протид!| корупц!!;
),, проведення перев1рки факг1в своечасност1 пода}{ня держав|{имиолу:кбовт{ями районно| державно!'_адм|н1страц|?, кер1вник#и '! .йф,''*''"

::-р-:".у"-1']]!]:ч:'"'установ' орган1зац11!, щ' "*"*''" до сфери управл|ння

5)проведення перев|рки

районно| державно| адм!н|отрац1!, декларац!й
зобов'язання ф1нансового харакгеРу' перев1рки
конфл|кц |нтерес|в, а також зд!йснент*я_ !х
контрол}о;

6) зд1йснен*ш контрол|о за дотриман}{'тм вимог
врецлтовання конфл!кц |нтерес|в.

про майно, доходи' витрати 1

таких дек.,1арац1й на наявн]сть
лог1чного та арифметинного

законодавства щодо

2'2' 9повноважеца особа в!дпов1дно до покладених на не| завдань:
1) розробляе та проводить заходи щодо запоб|гання !орупц!йнимправопору|пенням' а також зд!йснтое контроль за !} проведенням;

-,_-_-'] 1_т'€ струкурним п1дрозд|лай районно!._ державно!: адм|н|страц||,п1дприемствам' уста[{ов€[м, орган|зац!ям' що н€штежаты до сфери управл!ннярайонно! дерх<авно!' адм|ц1сщац!!, та !} окремим прац!вникам р''''".'й* щ'д'застосування антикорупц1йного законодавства;
3) вживае заход1в до виявлення конф1кгу 1нтерес1в та сприяе його

усуненц}о' контрол!ое дотримац|бт вимог законодавства щодо врецлтовання
конфл1кту !нтерес1в, а також ви'!вляе сприятлив1 д* "'"!й"' 

'.йц;ин'х
правопору1цень ризики_ в д1яльноот! посадових | слуя<бових оо1б районно|державно| адм1н1сщац!| вносить голов1 районно| !ержавно| йм/н!страц!|пропозиц1| щодо уоуненця таких ризик!в;

4) надае допомоц державним службовцям районно! дерх<авно|адм|н1сщац!?, кер1вникам та заоцпникам кер!вник1" .';д.'р'.'.'",- у""'*'",орган!заш|й, що на.,1ежать. ло сфери управл!ння'й;ъ;;;;'";ержавно!адм1н1страц1|, в заловненн! д.^"'Ё.ц;и !р' майно, доходи' витрати |зобов'язання ф1нансового .харакгеру' проводить у встанов]1еному
законодавством порядц перев!рц факг|в овоснасност1 поданн'т з!вначених
декларац|й, !х перев1рч на наявн|сть конфл1кц 1нтерес1в, а 'ай злисн'оелойчний та арифметияний конщоль д.*"рй|и;
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5) у раз| вияы1енн'1 п|д вас перев1рки декттарац|! арифметитних або
лог1чних помилок нев1дкттадно ,'."''"'_ пов1домйе 'р'' цЁ "й.''";д"''усуб'екц декларуван|б{ для подання ним письмовог0 поясненн'1 та/або
виправлено| декларац!!;

6) у раз| ви'|ытення факт1в, що можуть св1днити про вчинення
корупц|йних правопору|пень посадовими чи слул<бовими особ!ми районно!державно| адм|н|страц!!, а також ознак правопорутшення за результатамиперев|рок декларац|й про майно, доходи' ""'р*" 1 зобов'язання'ф!нансового
характеру' 1нформуе в у.станов]теному порядч що так1 6а*и .о'оЁу районно|державно|_ адм|н|сщац|!, а тако)к прав''х'рой"! органи в1дпов1йно до :}компетенц1|;

. 7) веде обл!к прац!вник|в районно! державно| адм|н|сщац!!' притягнутих
до в1дпов|дальност| за вчиненн'{ корупц1йних правопору11]ень;

8) взаемод|с з п1дрозд1лами з питань запоб!ганй та виявпення корупц'!
державних орган1в, орган1в м1сцевого с.!моврядування, п|дприемств' уотанов та
орган1зац1й, опец1ально уповнов€окен''' .уб'".'ми у сфщ|^протид1т корупц;т;

9) розглядас в мех(ах повноважень п'"1до'л""н" ц'д'' 
'.'р!'-'"'".1

прац!вник1в районно| державно| адм!н1сщац1{ до ".''"."{! фпц|инихправопору1цень;
|,,., вн(,сить пРопозиц11 щодо розгля Ау на зас|даннях колег|| районно!державно| адм1н1срац1! питань, що н€1лежать до !-1 компетенц1!, та розробляепроекти в1дпов1дних р|тшень;
11) може брати унасть у зао|даннях орган|в м|сцевого самоврядування;
12) представляе |нтереси районно| державно! адм|н1страц|!,'в 

'йежах 
сво!хповцоважень' у взаемов|дносинах з 1нтпими орган,1ми виконавто| влади,органами м|оцевого оамоврядуван|{'{' п|дприемствами, установами та

орган|зац|ями - за дорг{енням г0лови районно.:!ерх<авно? адм['1сй'ц1?;
13) 

_виконуе 
.правила внутр!тпнього трудового розпорядку. районно!

деря<авно| адм|н1отрац!|;
14) виконуе |нтп! функц||, пок.гтаден! на не!, в!дпов1дно до чинного

законодавотва'

.. 2.3. Бтрунанн'| у д1яльн1сть уповноважено] особи п!д нас зд1йснення нето
сво!х повновах(ень' а також покладення на уповнова)кену особу обов,язк|в, щоне н{ш1ежать або виходять за меж1 !1 повноват<ень ти обмежфь виконання
покладе1{их на не| завдань, забороняетьоя.

10) вносить пропозиц1|

3. пРАвА

3.1 . }повноважена особа ма€ право:
1) отримувати ,1{ сщукцрних п1дрозд|л|в районно| державно!адм!н|сщац!1, 1нтпих п|дприе'с'"' установ 

_ 

'' 'р.^"[.'ц|й 
1нформац1то 1

матер|али, необх|дн| д.,1т виконання пок.'тадених на не| завдань' 
' 

,'*''* ,
уотановленому законом порядку 1нформад1то з обмеженим досцпом або таку,
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що м1стить державну таемниц1о;

письмов1 пояснен|{'! з питань' як1 виникатоть п1д

розслиувань (перев|рок), а також щодо виявпених
помилок у лекларацйх про майно, доходи' витрати
характеру;

час проведентля олу>кбових
лог1чних та арифметинних
| зобов'язанття ф1нансового

2) отримувати в1д прац1вник|в районно! державно| адм|н|сщац|! уон1 та

3) !н|ц|товати перед головото районно! державно! адм1н1страц|| питання
щодо надсилантля запит|в до деР)кавних орган|в, орган|в влади Автономно|
Республ1ки (рим, орган!в м|сцевого самоврядува}{ня, п|дприемств, установ та

орган1зац1ям' струкцрним
доопрацк)вання доку[,|енти'

1

\та

орган1зац!й неза.'1ежно в|д форми в.ттасност| з мето1о отримання в!д них
в!дпов1дно! !нформац|! та матер1ал|в, необх|дних для виконанн'л пок.,1адених на
уповнова)кену особу завдань;

4) корисцватися в установ]теному порядч |нформац|йними 6азами,
системами зв'язч ! котиун1кац!й та |нц:ими техн1чними засобами районно!
деря<авно? адм1н1страц||;

5) вносити на розптяд голови районно| державно] адм1н1страц|| пропозиц1|
щодо вдоскон€1лення роботи уповновахено? особи, районно| державно|
адм!н|сщац|| та державно| олухби в ц|лому;

6) давати у межах сво!} повновФке}!ь п!дприемствам, установам |
орган!зац|ям району' структурним п|дрозд1лам рйонно| державно|
адм1н1сщац|| консультац|! з питань' що входять до !1 компетенц!!;

7)повертати п|дприемотвам' установам
п!дрозд!лам районно| дер>кавно| адм|н1страц1|
оформлен| з пору1пенням установлених вимог;

8) брати г{аоть у нарадах' сем!нарах, висв|тлтовати питання' що нытежать
до !! компетенц|!.

3.2. }повноважена особа бере утасть у проведенн| в установленому
порядку службового розсл1дування (перев1рки) в районн1й дерх<авн|й
адм1н1страц!! з метото ви'|ытенн'! причин та умов' що призвели до вчинення
корупц1йного правопору1пення або невиконання вимог антикорупц|йного
законодавства.

3.3. }повноважена особа пй час проведенн'| сл)т<6ових розсл|дувань
(перев|рок) мае право з урацванн'тм обмехсень, установлених законодавством'
на безперетшкодний доступ до прим!щень 1 територ1й районно! державно!
адм1н|сщац|], документ1в та матер|ал|в' що стосу1оться предмета службового
розсл|дування (перев|рки).

3.4. !повноважена особа мо)ке з€}лг{атися до проведенн'{:
1)експертизи проекг|в нормативно-правових акг|в, орган!зац1йно-

розпорядчих дочгмент1в, що вида}отьоя районното дер)кавно1о адм|н1страц!ето, з
мето|о ви'|впення причин' що цризводять чи мо)куть призвести до вчинення
корупц!йних правопору1||ень;

2) внутр1тшнього аудиц райовно| державнот адм|н|сщац|! в частин|
дощимапн'| вимог антикорупц|йного законода.вства.



4. в|щ!овцАльн1сть

9повноважена оооба несе персональну в|дпов!дальн1сть за неяк1сне або

неовоечаоне виконання пооадових завдань та обов'язк!в, безд|яльн!сть або

невикористанн'1 наданих {й прав, пору1пенн'| норм етики повед1нки державного
слу'кбовця та обмежень, пов'язаних з проход)кенн'{м деРжавт{от слуя{би,

пору1пен11я пРавил внутр;1шнього трудового розпорядч та Регламенч районно|

державнот адм!н1страц||.

5. взА€мовцносини (зв'язки) за посадок)

} ход| виконання ово!х посадових обов'язк1в уповноважена особа

взаемод|е 3:

в1дд!лом з питань запоб|гання та ви'{влення корупц|! ат\аРыц обласно!

дер)кавно! адм!н!стРац!| та 1нтшими отруктрними п|дрозд|лами обласно!

державнот адм!н|сщац!| з поточних питань !! роботи;
управл!н}б{ми, в|дд|лами та !н1цими отрукцрними п!дрозд|лами районно!

деРжа;нь| адм1н|сщац1! стооовно наданн'1 методияно! та консультац|йно|

допомоги з питань дощимання вимог антикорупц|йного законодавства;

органами м!сцевого самоврядування 9уц!вського району з питань

реал!заш|т 3акону 9ща!ни <||ро засади запоб|ганття | протид|! корупц|!) на

територ|| району;
п!дприемствами' установами, орган|зац1ями та об'еднаннями щомадян'

щ

|.1о. ковтун

що д|тоть на територ|| {уц!воького району та окремими щомадянами з питань'

цо на',тежать до !1 компетенц|:.

(ер!внпк апарату районно!
дерлсавно[ аАм!н!страш1!

[|рядка 2 24 94
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