від 01 липня 2019 року

смт Голованівськ

№ 176-р

Про дотримання антикорупційного
законодавства в Голованівській
районній державній адміністрації
З метою запобігання та мінімізації корупційних правопорушень у
діяльності посадових осіб райдержадміністрації та створення дієвої системи
протидії проявам корупції у районі знаходиться на контролі виконання завдань
Плану заходів з питань забігання і протидії корупції на 2018 рік в
Голованівській райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови
райдержадміністрації від 25 червня 2018 року № 162-р «Про затвердження
антикорупційної програми районної державної адміністрації на 2018 рік».
В результаті реалізації Плану заходів з питань забігання і протидії корупції
на 2018 в Голованівській районній державній адміністрації забезпечено:
посилення контролю за недопущенням отримання структурними
підрозділами та працівниками райдержадміністрації від фізичних і юридичних
осіб безоплатно послуг та майна, а також виникнення конфлікту інтересів,
виконання вимог законодавства стосовно обмеження роботи близьких осіб
ефективність діючої процедури прийняття на державну службу та
вдосконалення механізму контролю щодо заборони займання посад особами,
які звільнені з державної служби за корупційні діяння або скоїли інші злочини.
зменшення корупційних проявів, очищення органів державної влади від
корумпованих державних службовців, створення прозорої системи прийняття і
виконання управлінських рішень;
доступ до інформації про використання публічних коштів розпорядниками
та одержувачами коштів державного і місцевих бюджетів відповідно до Закону
України «Про відкритість використання публічних коштів» та доступу до
публічної інформації у формі відкритих даних, встановлених постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 № 835, відповідно до ст. 10-1
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
посилення роз’яснювальної та організаційної роботи ґрунтовного вивчення
державними службовцями органів виконавчої влади та посадовими особами
органів місцевого самоврядування діючого антикорупційного законодавства
України.
Враховуючи вищевикладене, рішення колегії від 27 червня 2019 року № 17
та з метою запобігання та мінімізації корупційних правопорушень у діяльності
посадових осіб райдержадміністрації та створення дієвої системи протидії
проявам корупції:
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1. Відділу юридичної, мобілізаційної, режимно-секретної роботи,
запобігання і виявлення корупції апарату райдержадміністрації:
посилити контроль за дотриманням вимог Закону України «Про
запобігання корупції» державними службовцями райдержадміністрації;
постійно проводити методичну роботу щодо роз’яснення інституту
конфлікту інтересів та пов’язаних з ним наслідків для осіб, уповноважених на
виконання функцій держави, та посадових осіб місцевого самоврядування;
надавати роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу з питань
застосування актів законодавства з питань етичної поведінки осіб,
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,
та прирівняних до них осіб;
вживати необхідних заходів до суб’єктів декларування, які без поважних
причин не подали або порушили терміни подання щорічних декларацій.
2.
Сектору
(центру)
надання
адміністративних
послуг
райдержадміністрації вживати практичні заходи щодо усунення корупційних
чинників у адміністративних процедурах та забезпечення розвитку
інтегрованих прозорих офісів - центрів надання адміністративних послуг.
3. Відділу управління персоналом апарату райдержадміністрації:
забезпечити дотримання загальних правил поведінки державних
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених
Національним агентством з питань запобігання корупції;
посилити контроль за поданням претендентами, при прийнятті на
державну службу, е-декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру
та майновий стан державного службовця та особи, яка претендує на зайняття
посади державного службовця щодо себе та членів своєї сім’ї шляхом
заповнення її на офіційному сайті Національного агентства з питань
запобігання корупції;
забезпечити організацію підготовки, перепідготовки, підвищення
кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників
райдержадміністрації;
забезпечити участь осіб, відповідальних за здійснення державних
закупівель, та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у
проведенні тренінгів щодо виявлення конфлікту інтересів та корупційних
ризиків під час здійснення державних закупівель.

4. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації:
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забезпечити
можливості
для внесення повідомлень про корупцію,
зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби
електронного зв’язку;
постійно оприлюднювати матеріали інформаційного та методичноконсультаційного
змісту,
які
регламентують
Питання
діяльності
райдержадміністрації, в тому числі стан виконання законів України,
обговорення проектів нормативно-правових актів, прийняті рішення колегії
райдержадміністрації та розпорядження голови райдержадміністрації на
офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

Голова районної
державної адміністрації

Олег ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

