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Про ефективність взаємодії місцевих
органів
виконавчої
влади
та
правоохоронних органів району у сфері
запобігання та протидії корупції
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 8 лютого
2011 року № 107-р «Про ефективність взаємодії місцевих органів виконавчої влади та
правоохоронних органів області у сфері запобігання та протидії корупції», враховуючи
актуальність проблеми боротьби з корупцією, з метою додаткових заходів щодо запобігання
і протидії корупційним правопорушенням в районі:
1. З метою забезпечення виконання у повному обсязі вимог Указу Президента України від
27 жовтня 2009 року № 870 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від
11 вересня 2009 року «Про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів
влади у протидії злочинним проявам та корупції»» щодо проведення районною державною
адміністрацією щомісячного аналізу стану додержання антикорупційного законодавства в
районі, вжиття додаткових заходів щодо усунення наявних недоліків у забезпеченні
проведення єдиної державної політики у сфері протидії корупції рекомендувати:
РВ УМВС України в Кіровоградській області щомісячно до 1 числа місяця, наступного за
звітним періодом, надавати районній державній адміністрації копію статистичного звіту про
виконання антикорупційного законодавства та інформацію про суб’єктів відповідальності за
корупційні правопорушення;
керівникам правоохоронних органів району інформувати голову районної державної
адміністрації про факти викриття і припинення кримінальної корупції у сферах, які мають
стратегічне значення для економіки району, серед посадових осіб місцевого
самоврядування, державних службовців, працівників судових, правоохоронних,
контролюючих та інших органів управління.
2. Структурним підрозділам райдержадміністрації, керівникам установ, організацій
району, виконкомам сільських, селищних рад розробити та затвердити комплекс заходів
щодо вичерпного і конкретного інформування відвідувачів про організацію роботи кожної
установи про організацію її роботи, пов’язаної з наданням ліцензій і довідок, узгодженням
документів тощо.
3. Сектору взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи
апарату райдержадміністрації:

2
за наявності інформації про корупційні вчинки державних службовців місцевих органів
виконавчої влади невідкладно надавати таку інформацію до правоохоронних органів району
для подальшої перевірки та документування;
вживати додаткові заходи щодо усунення наявних недоліків з питань забезпечення
проведення єдиної державної політики у сфері протидії корупції;
забезпечити висвітлення у засобах масової інформації на офіційних веб-сайтах інформації
про факти викриття корупційних правопорушень, що викликали широкий громадський
резонанс, злочинів у сфері службової діяльності, у тому числі притягнення осіб до
відповідальності за вчинення таких злочинів та правопорушень;
щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітнім періодом, про стан виконання
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 8 лютого № 107-р інформувати
відділ взаємодії з правоохоронними органами, запобігання і протидії корупції апарату
обласної державної адміністрації.
4. Відділу кадрової роботи апарату райдержадміністрації забезпечити неухильне
виконання вимог пунктів 2, 7 частини першої статті 30 Закону України «Про державну
службу» стосовно припинення державної служби тих державних службовців, які скоїли
корупційні діяння та інші правопорушення пов’язані з корупцією та відносно яких набули
законної сили постанови судів щодо притягнення їх до відповідальності
5. Юридичному відділу апарату райдержадміністрації особам, яким інкримінується
корупція і які переконані у своїй невинності, роз’яснювати права на подання до судів вищих
інстанцій заяв щодо опротестування рішень судів у справах про притягнення до
відповідальності за скоєння корупційного діяння та іншого правопорушення, пов’язаного з
корупцією.
6. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації апарату райдержадміністрації один раз на півріччя організовувати громадське
обговорення питань виконання органами державної влади антикорупційного законодавства.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови
райдержадміністрації Бугаєнко О.П..
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