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|1ро затверд}кення [1лану роботи({уц|всько! районно| дернсавно!
адм|н!страш[п 3 питань реал!зац|| 3асад

дер}!(авно! антикорупш|йно| пол!тики
на 2022 р|к

Б]дпов1дно до частини пертшо| статт! 61 3акону }кра!ни <|[ро зашоб|гання

корупц||>, п!дпункту 1 пункту 1 розд|лу 11 1ипового положення про

уповновах<ений 
"п|дрозд|л 

(уповноважену особу) з шитань запоб|гання та

виявлення корупц||, затверд}(еного наказом Ёац|онального агентства з питань

запоб1гання корупц|| в|д 27 травня 2021 року ]{р277121', зареестрованим в

й1н1стерств! гостиц|| 9кра|ни 14 липня 202\ року за .]\гч 9|4|з65з6, керуточись

статтями 6, з9 3акону !кра|ни .|{ро м|сцев] дер>кавн1 адм|н!страц||>:

1. 3атвер дити |{лан роботи 9угу|всько! районно! дерхсавно] адм|н|страц|] з

питань реал|зац!! заоад дер}(авно| антикорупц|йно| пол|тики на 2022 р1к

(доластьф1"'.'.'* 
структшних п|дрозд|л|в районно| державно| адм|н|страц|?

забезпечити виконання |{лану роботи {угу|всько| районно| деря<авно|

адм!н1страц]] з питань реал!зац|\ заоад державно] антикорупц|йно] пол1тики

на2022 р!*, ''р' що |нформувати голову районно| державно| адм|н1страц|| через

уповноважену особу з питань запоб{гання та вияв'1ення корупц1| у 9угу|вськ|й

районн|й дерхсавн|й адм1н|страц!| )(арк|всько] област| до 05 с|чня 202з року.
з. 9повнова>кен1й особ] з питань запоб|гання та виявлення корупц|| у

9угу|вськ!й районн|й державн|й адм1н!страц|] {арк|всько! област1

про виконання розпоряд}кення !нформувати голову районно| державно|

адм|н|страц1| нерез в|дд|л документа.]1ьного забезпечення та контрол}о апарату

районно! державно] адм|н|страш1! до 12 с|чня 202з року.
4. 1{онтроль 3а виконанням розпоряд)|(еннязали'[]7а1о за собото.

|олова районно| дерэкавно!
адм!н!страц!! 1гор волков



3АтввРджвно
Розпоряд}{ення голови

районно| дер}кавно| адм|н|страц!|

плАн
роботи 9уц!всько| районно! дерисаБно| адм!н1страц1| з питань реал!зац|!

засад дер)кавно! антикорупц!йно| пол!тики на 2022 р|к

ш9

з|л
Ёазва заходу [ерм|н

виконання
Б|дпов!датьн! за

виконання

3абезпечити надаъ1ття |нформаш|| до
{арк|всько| обласно| державно!
адм|н1страц1] щодо орган1зац1! роботи з

питань запоб1гання корупц|!

щокварталу уповноважена особа
з питань запоб|гання та
виявлення корупц1| у
9угу?вськ1й рйонн|й

лерхсавн|й адм1н|страц||
!арк1всько] област1

2. 3абезпечити надаъ1ня |нформаш|| щодо
д1яльност| уповноважено| особи з

пита1{ь запоб|гання та виявлення
корупц|| у 9угу|вськ|й районн1й
дер>кавн|й адм|н|страц|| !арк|всько|
област| за результа1ами !1 роботи за
2021 р|к до [ац1онального агентства з

т1итань запоб]гання корупц||

до 10 л}отого уповнова}кена особа
з питань запоб|гання та
виявлення корупц|| у
9угу|вськ1й районн|й

державн|й адм|н|страц|{
!,арк|всько] област|

1 у раз1 зм!ни структури, тптатно1

ниоельност|, контактних даних, а

такох{ уповнова}кено| особи з питань
запоб|гання та виявлення корупц|| у
{угу|вськ1й районн|й державн|й
адм|н|страц1] 1арк|всько| облаот|
пов|домити Ёац1ональне агентство з

питань запоб|гання корупц1|

протягом десяти
робоних дн1в

з моменту зм|н

уповноважена особа
з питань запоб|гання та
виявлення корупш|| у
9угу|воьк|й районн|й

державн|й адм1н1страц|]
[арк1всько] област1

4. 3абезпечити надання |нформац!! до
!,арк|всько| обласно| державно!
адм|н|страц|] про результати
мон1торингу оф1ц1йного порталу
оприл}однення |нформац|| про публ|нн|
закуп!вл! }кра!ни <Рго7отго>> або
!нтших портал|в, на яких районна
державна адм1н|страц|я проводить
тендерн] процедури

]]1ом1сяця

до 20 числа
уповноважена особа

з питань заттоб|гання та
виявлення корупц|] у
9угу?вськ|й районн|й

державн|й адм1н|страш||
{арк1всько! област|

5, [1ровести навчання з праш|вниками

районно| державно| адм|н1страц|| щодо
порядку-заповнення декларац|! особи,

уповноважено] на виконання функц1й
дер}кави або м!сцевого
самоврядування, за 2021 р1к

л}отии уповноважена оооба
з питань запоб|гання та
виявлення корупш|! у
9угу|вськ|й рйонн1й

лерх<авн1й адм1н|страц||
[арк|воько] област|



б. 3абе:зпечиттт надання |нформаш!| ло
{,арк|всько! обласно| дерх<авно|
адм|н|страц|| про подачу електронних
декларац|й за 2021, р|к оуб'сктами
декларування 9угу!всько? районно|
дерх<авно] адм|н{страц1]

до 05 кв|тня уповнова}кена особа
з питань запоб|гання та
виявлення корупц1? у
{угу{воьк|й районн|й

дер:кавн|й адм|н1страц||
[аюк|всько| област|

7. |1роводити перев|рку факту подання
суб'сктами декларування 9угу|всько|

районно| державно| адм|н1страц1?

електронних декларац|й (шор!нних,
при зв|льненн|, п|сля зв|льнення,
кандидата на посаду) та пов1домляти
Ёац|ональне агентство з питань
запоб|гання корупц|| про випадки
неподання чи несвосчасного подання
таких декларац|й у визна1теному

законодавством порядку

у терм|ни,
визначен|
чинним

законодавством
}кра!ни

уповнова)кена особа
з питань запоб!гання та
виявлення корупц|| у
9угу!вськ|й районн|й

лержавн|й адм|н1страц||
)(арк|всько| област|

8. Розглянути питання <[[ро стан

реал|заш|! дер>кавно? пол|тики у сфер1

запоб1гання корупц|| у т{угу|вськ|й

районн|й дерх<авн|й адм|н|страц1|> на
зас|данн| колег|] районно! дер>кавно|
адм]н|страц||

червень уповноважена особа
3 питань запоб|гання та
виявлення корупц1! у
9угу!воьк|й районн|й

дер>кавн|й адм!н|страц1!
{арк1всько| област!

9, [1роводити навчання прац|вник:в

райогтно| дер>кавно| адм1н1страц|| з

мето1о вив1]ення ос.новних положень

антикорупц|йного законодавства та
обговорення, у раз1 необх]дност|,

факт|в корупц|йних д|янь з боку
дер)кавних слухсбовц|в районно|
лержавно| алм!н|страц|| та посадових
ос|б м|сцевого самоврядування

протягом

року
уповноважена особа

з питань запоб|гання та
виявлення корупц|? у
{угу|вськ|й районн|й

дерэкавн|й адм|н|страц||
)(арк1всько| област1

10. 3абезпечити надання уповноважен:й
оооб| з питань запоб!гання та
виявлення корупц|! у 9угу!вськ1й
районн|й державн|й адм|н|страц|!
{,арк1всько] област| 1нформаш|| про
публ|нн| закуп|вл|, як| зд1йснтос
в|дпов|дний структурний п1дрозд]л

щом1сяця
до 10 чиола

структурн1 п1дрозд1ли

районно| державно|
адм|н1страш!|

11 3абезпечити прозор|сть процедури
нормопросктування 1пляхом доступу
громадськост| до проскт1в нормативно-
правових акт1в, розм|щутони !х на
оф|ц|йному вебсайт1 районно!
дерхсавно| адм|н|страц!|

протягом

року

в|дд|л |нформаш!йно!

д|яльност1 та комун|кац1й з
громадськ|стто районно|
державно| адм|н1страц1|,

|нтп! структурн1 п|дрозд|ли

районно| Аержавно|
адм]н]страц]|

12. Розробити та затвердити 11лан роботи
районно| дер>кавно? адм|н|страц|| з

пи'гань реал|зац1| засад дерхсавно|
антикорупц|йно| пол1тики на 2023 р|к

|2 грулня уповноважена особа
з питань запоб|гання та
виявлення корупц|| у
{угу|вськ!й районн|й

державн1й адм|н1отрац1|
{,арк1всько| област|



з

13. 3абезпечити не}хильне дотримання
ви\{ог 3акону }кра|ни <|1ро дер:кавну
слркбу> в частин| процедури
конкурсного в1дбору кандидат1в на
зайняття посад державно? служби
категоо|й кБ> | кБ>

протягом року в|дпов|дальн| за роботу з

персоналом апарату

районно| лержавно|
адм|н1страц!| та [т

структурних п1дрозд|л1в

14. 3абезпечити п|двищення квал!ф|каш1|
праш|вник|в районно| леря<авно|
адм|н1страц1] за зага,!ьними
профес|йними прогр амами, з агальними
короткостроковими програмами з

питань запоб|гання корупц1? зг1дно |з

визначеного потоебого

зг1дно з

обласним та

рег|ональним
планами-

щаф1капли

в1дд1л управл1ння
перооналом апарату

районно| державно!
адм|н|страц1|

|оловний спец|ал|ст в|дд|лу

управл1ння персоналом апарату
районно| дер>тсавнот адм1н1страц1|,

уповнова?кена особа з питань
запоб|гання та виявлення корупц!!
у 9угу[вськ!й районн!й дер}кавн1й
адм1н|страц!! )(арк!всько| област1 [етяна у1шАт}ок


