УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Великоберезнянської районної державної адміністрації
Закарпатської області
______05.05.2018______

Великий Березний

№_____108_____

Про план районної державної адміністрації з реалізації заходів
Антикорупційної програми Закарпатської обласної
державної адміністрації на 2018 рік
Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, розпорядження голови облдержадміністрації 24.04.2018 № 234
„Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної
адміністрації на 2018 рік”:
1. Затвердити план районної державної адміністрації з реалізації заходів
Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на
2018 рік (далі – план з реалізації заходів), що додається.
2. Визначити керівника апарату районної державної адміністрації
Свалявчика М.М. відповідальним за координацію здійснення заходів,
передбачених планом.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації про хід виконання
плану з реалізації заходів інформувати уповноважену особу з питань
запобігання і виявлення корупції в райдержадміністрації до 1 липня, 1 жовтня
2018 року та 10 січня 2019 року.
4. Уповноваженій особі з питань запобігання і виявлення корупції в
райдержадміністрації про хід виконання плану з реалізації заходів інформувати
відділ запобігання і виявлення корупції та взаємодії з правоохоронними
органами облдержадміністрації до 5 липня, 5 жовтня 2018 року та 15 січня
2019 року.
5. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови
райдержадміністрації 03.04.2017 № 84.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.
Голова державної адміністрації

В. Симочко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
_05.05.2018_ № __108__
ПЛАН РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
з реалізації заходів Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2018 рік
І. Формування та реалізація Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації
на 2018 рік
№
Найменування
з/п
завдання
1. Створення інститутціонального
механізму формування та
моніторингу
реалізації
державної
антикорупційної
політики, сприяння
активній діяльності
Національного
агентства з питань
запобігання корупції
(далі – Агентство)

Найменування
Строк
Відповідальні
Індикатор виконання
заходу
виконання
за виконання
1.1. Участь, у межах 2018 рік Уповноважена
Розроблення
плану
районної
повноважень,
у
особа з питань державної адміністрації з реалізації
реалізації
засад
запобігання
і заходів Антикорупційної програми
державної
виявлення
ко- Закарпатської обласної державної
антикорупційної
рупції райдерж- адміністрації на 2018 рік
політики в Україні
адміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації,
виконкоми
селищної
та
сільських рад
1.2. Забезпечення
2018 рік Уповноважена
Функціонування
сайту
роботи
сайту
особа з питань райдержадміністрації щодо протидії
райдержадміністразапобігання
і корупції
(розділ
–
Запобігання
ції щодо протидії
виявлення
проявам корупції)
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2.

корупції (розділ –
Запобігання проявам
корупції)
1.3. Забезпечення
ефективної
реалізації Закону України
„Про запобігання корупції”. Прове-дення
заходів
щодо
своєчасного
подання чи неподання
Е-декларацій
особами, уповноваженими на виконання
функцій держави або
місцевого
самоврядування, у
тому числі: прийом
на
роботу,
звільнення,
переведення тощо
Підготовка
нової Сприяння
у
антикорупційної
проведенні
стратегії
дослідження
кількісних та якісних
показників корупції
в
районі,
стану
виконання
Закону
України
„Про

корупції райдержадміністрації
2018 рік

Уповноважена
особа з питань
запобігання
і
виявлення
корупції райдержадміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації,
виконкоми
селищної
та
сільських рад

Підготовка інформації про виконання
Закону України „Про запобігання
корупції”. Інформування Агентства
відповідно до частини 2 статті 49
Закону України „Про запобігання
корупції”

2018 рік

Уповноважена
Підготовка інформації
особа з питань
запобігання
і
виявлення корупції
райдержадміністрації,
виконкоми
селищної
та
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запобігання
корупції”

1.

сільських рад

II. Запобігання корупції
Запобігання корупції в органах влади та місцевого самоврядування
Створення
ефек- 1.1. Забезпечення на 2018 рік Уповноважена
Підготовка статистичних даних щодо
тивної
системи основі результатів
особа з питань виявлених фактів конфлікту інтересів,
виявлення,
запо- аналізу корупційних
запобігання
і притягнення до відповідальності,
бігання та врегу- ри-зиків проведення
виявлення
ко- відшкодування шкоди, заподіяної в
лювання конфлікту моніторингу дотрирупції райдержад- умовах конфлікту інтересів
інтересів
мання
законодавміністрації, струкства
щодо
турні підрозділи
конфлікту інтересів
райдержадмініста притягнення до
трації, виконкоми
відповідальності
селищної
та
осіб, винних у його
сільських рад
порушенні, а також
відшкодування
шкоди, заподіяної
рішеннями,
прийнятими
в
умовах конфлікту
інтересів, або діями,
вчиненими у таких
умовах
1.2. Забезпечення
2018 рік Уповноважена
Знання
держслужбовцями
ефективного
особа з питань законодавства
щодо
конфлікту
застосування закозапобігання
і інтересів
нодавства
щодо
виявлення
коврегулювання
рупції
райдерж-
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2.

Створення
ефективної
системи
проведення
інформаційних
кампаній
щодо
роз’яснення
інституту конфлікту
інтересів

конфлікту інтересів
у
діяльності
державних
службовців,
у
зв’язку з чим:
проведення інформаційної кампанії з
метою
ознайомлення
з
новим
законодавством про
конфлікт інтересів
2.1. Проведення
інформаційних
кампаній з метою
роз’яснення інституту
конфлікту
інтересів
та
пов’язаних з ним
наслідків для осіб,
уповноважених на
виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування, та
прирівняних до них
осіб
2.2. Забезпечення на
основі результатів
аналізу корупційних

адміністрації

2018 рік

2018 рік

2018 рік

Уповноважена
особа з питань
запобігання
і
виявлення
корупції райдержадміністрації
Уповноважена
особа з питань
запобігання
і
виявлення
корупції райдержадміністрації

Проведення заходів щодо роз’яснення
нового законодавства

Проведення інформаційних кампаній,
підготовка статистичних даних про
кількість та категорії осіб, які
охоплені кампаніями

Уповноважена
Підготовка статистичних даних щодо
особа з питань виявлення фактів конфлікту інтересів,
запобігання
і притягнення
до
відповідальності
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3.

Створення механізму
захисту
осіб,
які
надають допомогу в
запобіганні і протидії
корупції (викривач)

4.

Впровадження
системного підходу
до
запобігання
корупції в органах
виконавчої влади та

ризиків проведення
моніторингу дотримання
законодавства
щодо
конфлікту інтересів
та притягнення до
відповідальності
осіб, винних у його
порушенні, а також
відшкодування
шкоди, заподіяної
рішеннями,
прийнятими
в
умовах конфлікту
інтересів, або діями,
вчиненими у таких
умовах
Проведення моніторингу виконання
закону
у
сфері
захисту викривачів,
сприяння у наданні
інформації
щодо
корупційних діянь
Запровадження
виконання
антикорупційних
програм в органах
виконавчої влади та

виявлення
ко- винних осіб
рупції райдержадміністрації

2018 рік

Уповноважена
Щорічний звіт про результати
особа з питань моніторингу та вжиті заходи
запобігання
і
виявлення
корупції райдержадміністрації

2018 рік

Уповноважена
Затвердження плану заходів
особа з питань
запобігання
і
виявлення
корупції
райдерж-
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органах
місцевого
самоврядування
на
основі
результатів
аналізу корупційних
ризиків

5.

1.

Усунення передумов
вчинення
корупційних
правопорушень
під
час
здійснення
адміністративних
процедур

органах місцевого
самоврядування
відповідно
до
Закону
України
„Про
запобігання
корупції”

адміністрації,
структурні
підрозділи райдержадміністрації,
виконкоми
селищної
та
сільських рад
Відділ
„Центр Функціонування
центру
надання
адмі- адміністративних послуг
ністративних
послуг” райдержадміністрації

Здійснення
прак- 2018 рік
надання
тичних
заходів
щодо
усунення
корупційних
чинників
у
адміністративних
процедурах, зокрема
забезпечення розвитку інтегрованого
прозорого
офісцентру
надання
адміністративних
послуг
III. Запобігання корупції у сфері державних закупівель
Усунення
коруп- Вжиття
заходів 2018 рік Управління еконо- Забезпечення
виконання
Закону
ційних чинників у щодо забезпечення
мічного розвитку України „Про публічні закупівлі”
процедурах держав- реалізації
Закону
та
торгівлі
них закупівель
України
„Про
райдержадмініспублічні закупівлі”
трації,
головні
розпорядники
бюджетних коштів
IV. Забезпечення доступу до суспільно важливої інформації
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1.

Зменшення
можливостей для корупції
шляхом підвищення
прозорості прийняття
рішень та надання
доступу
до
інформації

Запровадження
стандартів відкритих
даних
(визначення
переліку
наборів
даних,
придатних
для
подальшої
автоматизованої
обробки, у тому
числі
стосовно
суспільно важливої
інформації
(інформація
про
державні закупівлі,
декларації
осіб,
уповноважених на
виконання функцій
держави
або
місцевого
самоврядування,
дані
Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб та
фізичних
осібпідприємців,
Єдиного
реєстру
об’єктів державної
власності,
Державного реєстру

2018 рік

Структурні підроз- Забезпечення
виконання
Законів
діли райдержад- України „Про публічні закупівлі”,
міністрації, відділ „Про запобігання корупції”
„Центр
надання
адміністративних
послуг” райдержадміністрації
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1.

телерадіоорганізаці
й тощо), та їх
оприлюднення
органами влади)
V. Формування негативного ставлення до корупції
Зміна
суспільних 1) Забезпечення:
Уповноважена
Проведення
заходів
у
рамках
уявлень про корупцію а) регулярного
Відповід- особа з питань кампаній
проведення інфорно до
запобігання
і
маційних кампаній, затвер- виявлення
коспрямованих
на дженого рупції райдержадформування
у
плану
міністрації
населення несприй- роботи
няття корупції як
способу розв’язання
проблеми;
Уповноважена
Проведення у доступній формі
б) роз’яснення
Відповід- особа з питань публічних заходів для населення про
найбільш важливих но
до запобігання
і антикорупційне законодавство
антикорупційних
плану
виявлення
заходів,
що заходів із корупції райдержздійснюються
в провеадміністрації
державі, положень дення у
законодавства про 2018 році
запобігання
та Всепротидію корупції, українзокрема в частині ського
визначення видів та тижня
форм корупційної права
поведінки,
щодо
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моделей правильної
поведінки
в
ситуаціях
з
можливими
корупційними
ризиками;
в) проведення
заходів,
спрямованих на заохочення
повідомлення спеціально уповноважженим суб’єктам у
сфері
протидії
корупції про факти
вчинення
корупційних правопорушень
2) Сприяння
запровадженню
в
загальноосвітніх
навчальних закладах
вивчення
питань, пов’язаних з
корупцією,
її
небезпекою
та
відповідальністю

2018 рік

Уповноважена
Підготовка інформаційних матеріалів,
особа з питань проведення заходів
запобігання
і
виявлення
корупції
райдержадміністрації

2018 рік

Відділ
освіти Підготовка інформаційних матеріалів,
райдержадмініспроведення заходів
трації

