
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

0$  смт Біловодськ

Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупції на 2020 рік

Відповідно до статей 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Закону України «Про запобігання корупції», на підставі 
Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації на 
2020 рік, затвердженої розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації -  керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 
червня 2020 року № 456 «Про затвердження Антикорупційної програми 
Луганської обласної державної адміністрації на 2020 рік», з метою підвищення 
ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та 
реалізації державної антикорупційної політики 
зобов’язую:

1. Затвердити план заходів щодо запобігання корупції на 2019 рік в 
Біловодській районній державній адміністрації Луганської області, що 
додається.

2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації забезпечити 
реалізацію затверджених заходів у вказані терміни та надавати інформацію про 
стан виконання уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату райдержадміністрації.

3. Уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції 
апарату райдержадміністрації забезпечити узагальнення отриманої інформації 
та надання її до відділу взаємодії з правоохоронними органами, оборонної 
роботи, з питань запобігання та виявлення корупції апарату 
облдержадміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної 
держадміністрації Катерина КОЛЕСНИКОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
Біловодської
районної державної адміністрації

2020 р. № ^

План
заходів Біловодської районної державної адміністрації 

щодо запобігання та протидії корупції на 2020 рік

№
з/п

Назва заходу Виконавці Термін
виконання

1. Проводити роз’яснювальну 
роботу серед державних 
службовців апарату та 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації з питань 
дотримання положень Закону 
України «Про запобігання 
корупції», законодавчих актів 
України щодо реалізації 
державної антикорупційної 
політики.

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції та 
відповідальні особи в 
структурних підрозділах 
райдержадміністрації

протягом 
2020 року

2. Забезпечити координацію 
діяльності уповноважених осіб з 
питань запобігання та виявлення 
корупції, визначених у 
структурних підрозділах 
райдержадміністрації, надавати 
їм методичну та консультаційну 
допомогу з питань дотримання 
вимог антикорупційного 
законодавства.

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції в 
райдержадміністрації

протягом 
2020 року

3. Забезпечити проведення 
спеціальної перевірки щодо осіб, 
які претендують на зайняття 
посад державних службовців 
відповідно до Порядку 
проведення спеціальної 
перевірки стосовно осіб, які 
претендують на зайняття посад, 
які передбачають зайняття

Відділ управління 
персоналом,
документообігу та 
контролю апарату 
райдержадміністрації, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

протягом 
2020 року



2

відповідального становища та 
посад з підвищеним 
корупційним ризиком, 
затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 
25 березня 2015 №171.

4. Забезпечити надання допомоги в 
заповненні державними 
службовцями, а також особами, 
які претендують на зайняття 
посад державних службовців, 
декларації осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування 
за минулий рік.

Відділ управління 
персоналом,
документообігу та 
контролю апарату 
райдержадміністрації, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції та 
відповідальні особи в 
структурних підрозділах 
райдержадміністрації

протягом 
2020 року

5. Провести в установленому 
порядку перевірки декларацій 
осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування за 
минулий рік на предмет їх 
своєчасного подання.

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції та 
відповідальні особи в 
структурних підрозділах 
райдержадміністрації

протягом 
2020 року

6. Повідомляти голову 
райдержадміністрації, 
правоохоронні органи 
відповідно до їх компетенції про 
факти, що можуть свідчити про 
вчинення корупційних 
правопорушень посадовими 
особами райдержадміністрації, а 
також ознак правопорушень за 
результатами перевірки 
декларацій.

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції та 
відповідальні особи в 
структурних підрозділах 
райдержадміністрації

У разі 
виявлення 

фактів

7. Не пізніше наступного робочого 
дня інформувати у письмовій 
формі безпосереднього 
керівника про виникнення 
конфлікту інтересів.

Державні службовці 
райдержадміністрації, 
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції

У разі 
виявлення 

фактів



з

відповідальні особи в 
структурних підрозділах 
райдержадміністрації

8. Забезпечувати негайне 
реагування на повідомлення 
підлеглих про наявність 
конфлікту інтересів, провести 
підготовчу роботу до здійснення 
заходів із врегулювання 
конфлікту інтересів.

Керівник апарату, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

протягом 
2020 року

9. Проводити службові 
розслідування (перевірки) з 
метою виявлення причин та 
умов, що сприяли вчиненню 
корупційних порушень, або 
невиконання вимог 
антикорупційного законодавства

Відділ управління 
персоналом,
документообігу та 
контролю апарату 
райдержадміністрації, 
керівники структурних 
підрозділів,
уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції та 
відповідальні особи в 
структурних підрозділах 
райдержадміністрації

У разі 
необхідності

10. Забезпечувати якісний добір і 
розстановку кадрів на засадах 
неупередженого конкурсного 
відбору та попередження осіб, 
які претендують на зайняття 
посад державних службовців 
про спеціальні обмеження, 
установлені Законом України 
«Про державну службу» та за 
результатами проведення 
спеціальної перевірки осіб, які 
претендують на зайняття посад 
пов’язаних із виконанням 
функцій держави.

Відділ управління 
персоналом,
документообігу та 
контролю апарату 
райдержадміністрації, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

протягом 
2020 року

11. Проводити антикорупційну 
експертизу проектів рішень 
райдержадміністрації з метою 
виявлення чинників, що 
сприяють чи можуть сприяти 
вчиненню корупційних 
правопорушень та, у разі

Г оловний спеціаліст, 
юрисконсульт аппарату 
райдержадміністрації 
(уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)

протягом 
2020 року



виявлення, вносити пропозиції 
голові райдержадміністрації 
щодо їх усунення.

12. Аналізувати звернення 
громадян, в яких вбачається 
інформація про порушення 
посадовими особами місцевих 
органів виконавчої влади, 
працівниками районної 
державної адміністрації 
існуючого антикорупційного 
законодавства, інформувати 
голову райдержадміністрацію з 
внесенням відповідних 
пропозицій.

Г оловний спеціаліст, 
юрисконсульт аппарату 
райдержадміністрації 
(уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції)

протягом 
2020 року

13. Забезпечити розгляд у разі 
винесення обвинувального 
вироку суду або постанови про 
накладання адміністративного 
стягнення на працівника 
райдержадміністрації за 
корупційне правопорушення та 
вживати до такого працівника 
заходи згідно із чинним 
антикорупційним 
законодавством

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції в 
райдержадміністрації, 
керівники структурних 
підрозділів 
райдержадміністрації

У разі 
необхідності

14. Забезпечити оприлюднення 
інформації про виконання 
бюджетних програм 
розпорядниками бюджетних 
коштів на веб-сайті 
райдержадміністрації.

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації, 
головний спеціаліст з 
питань внутрішньої 
політики
райдержадміністрації

протягом 
2020 року

15. Продовжити роботу 3 
оприлюднення на веб-сайті 
райдержадміністрації актів 
райдержадміністрації згідно із 
Законом України «Про доступ 
до публічної інформації».

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

протягом 
2020 року

16. Поповнювати та систематично 
оновлювати матеріали у рубриці 
«Запобігання проявам корупції» 
на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації, зокрема, 
розміщувати роз’яснювальні

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції в 
райдержадміністрації

протягом 
2020 року



5

матеріали щодо запобігання 
конфлікту інтересів та 
притягнення до відповідальності 
осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави.

17. Усім виконавцям надавати 
інформацію про стан виконання 
Плану заходів Біловодської 
районної державної 
адміністрації щодо запобігання 
та протидії корупції на 2020 рік 
Уповноваженій особі з питань 
запобігання та виявлення 
корупції в райдержадміністрації 
(головному спеціалісту, 
юрисконсульту 
райдержадміністрації)

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

Щокварталу 
2020 р.

18. Підготувати звіт про проведену 
роботу щодо вимог 
антикорупційного законодавства 
в райдержадміністрації за 2020 
рік та подати на розгляд голові 
райдержадміністрації.

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції в 
райдержадміністрації

Щопівроку

19. Розробити та подати на 
затвердження голові 
райдержадміністрації проект 
плану заходів районної 
державної адміністрації щодо 
запобігання і протидії корупції 
на 2021 рік

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції в 
райдержадміністрації

До 30 
грудня 2020 

року

Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції 
в райдержадміністрації,головний спеціаліст, 
юрисконсульт відділу бухгалтерського 
обліку, договірної роботи та правового 
забезпечення апарату райдержадміністрації' Максим ОРДЕНКО


