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fIро затвердження Плану заходiв
щодо запобiгання проявам корупцiТ
в районнiй Радi та ii виконавчому
апаратi на2022 -2023 роки

Вiдповiдно до стаr,тi 55 Закоrrу Украiни <Про мiсцеве .амоirрялування в YKpaiHi>, кПро
службу в органах мiсцевого самоврядування>, кпро запобiгання корупцii>, керуючись
постаI{овою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiл 4 вересня 20lЗ року Nъ7Oб <Питання запобiгалтня
та виявлення корупцiт> та з метою пiдвиrцення е(lективrrостi здiйснення заходiв щодо
запобiгання i протилiТ корупl,iii в Тульчинськiй райоrтнiй ралi та iT виконав.lому апаратi:

1. Затвердит'и ПлаН заходiВ шцодо запобiгаrтлтя проr{вilм коругlцiТ в райогrнiй Радi та iT
вико}Iа вrlоплу агl apaTi ъп 2022 -202 З рок и, tцо додасться.

2. Контроль за в}IкоrIанIlям ц]rого зацишаIо за собою

Ф"

,ýs
1}

-*

о:зrtаliоr,tленi:

ý1

il ]]аси;rь LIсборечький

? 77аъ

P}qi

Огорtl;цтlик
В, ВiльчинськиЁt
В. Поrцунаli
м. itасьянtоlt

цF-

fl
ч,, ol

ý\,s
"0

Голlова райоrтноТ ради
а

iI



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням Заступника голови
районноi ради вiд оэ, to,1rar Nq .{ \

плАн
заходitl п{одо з:rпобiгання проявrlпr rtорупlдii

в paйoHlIili Радi та ii виlсо1,Iавчому апарат,i tla 2022-202З роки

i. ПроводитИ роз'яснювальну робОту iз запОбiгання, виявлення i протидiТ корупцiТ
серед депутатiв, працiвникiв районноi ради та iT виконавчого апарату.

Пропlяzол,t polty

уповнtlваасена особа з пumань
з ап обizал пlя пlа вlýlвлеLrLrя коруltцi|

2, ЗабезПечувати попередження осiб, якi претенДують на зайняття посад в районнiй
радi та ii виконавчому апаратi, про спецiальнi обмеження, встановленнi чинним
законодавством.

Посmiйно

Кu rcульrп aLrm zоловLr райоrtноi' раdu з
tорuduчнuх пulпань

3, Забезпечувати iнформуванI{я осiб, якi претендують на зайнят,тя посад в районнiй
радi та ij виконавчому attapaTi, посадових осiб мiсцевого самоврядування районноi ради та rl
викоFIавчого апарату, про необхiднiсть подання вiдоп,rос,гей щодо працюlоtlих близьких осiб в
районнiй радi та ij виконав.тому апаратi.

Посmiйно

Kot rcульtttаLtlrl zоловu районl tо[ раDu з
lорuduчнuх пum,анt)

Уповноваэtсеltа особа з пull1аl!ь
запобizаttl tя 171,а вLявлеLrня кrlрупцii'

4. Забезпечувати проведення спецiальноi перевiрки стосовно осiб, якi претендують
на зайняття посад, якi перелбачають :зайняття вiдповiдального або особливо вiдповiдального
становища, та посаД з пiдвищениN{ коруПцiйниМ ризикоМ в районнiй радi та ii виконавчому
апара,тi.

Прu ltаявtliй поmребi

Кu t су,пь ttlаl tп.l zоловLl райot п toi' рadu з
tорuduчнttх пuп,lаLtь

5. Вхtивати заходiв щодо запобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB у



посадових осiб районноi' ради ,та il виконавLIого апарату в межах повновalкень, визнаLIених
законодавством.

Зziй rcl з yctllal lовле1 luлlLl
з a lcotl o d aB crllB о л4 m е рлl,il t altu

уповttоваэtсена особа з пumаLrь

з ап о б i z ан ня ll,ta в Lя вл е t пlя tсорупцii'

6, Забезпе,lувати попереджеЕIня працiвникiв районноТ рали та iT виконавчого апарату
яткi припиняtоть дiяльнiсть, пов'я:]ану з виконанням функцiй мiсцевого самоврядruurr", noo
необхiднiсть подання декларацiй осiб, уповнова}ке}тих на виконання функчiй держави або
мiсцевого самоврядування, та iншi обмеяtення пiсля припинення дiяльностi, пов'язаноi з
виконанням функцiй держави, мiстlевого самоврядування"

Поспlifuю

lо 0l люпl()2о

уповltслваэлсена особа з пLmlань
з ап о б i z анt tя llla вLявлеl lt tя ltсlрупц ii,'

Кu tсульttt.анп,t lоловLl рай оrпо[ раdu з
topttd uч t t tж п ч rllal lb

8. Надавати Нацiональному агентству з питань запобiгання корупцii iнформачiю про
притягнутих до вiдповiдальностi за вчинення корупцiйних правопорупIень посадових осiб
райоr-lноТ ради та iJ виконавчого апарату, у разi отримання рiшення суду.

За псlntребu.

уповнс_лваэtсеttа особа з пumань
з all о б i z а l t лtя. l11. а в Llя вл е l ! ltя tc ору пt 1 ii'

Ко н суль m ан m zOл о вu р айоt mо[ р аdu з
l о р ud uч, l tъtх п.ull1а| rb

9, Проводити перевiрку факту подання депутатами районноi рали та посадовими
особами мiсцевого самоврядування районноТ ради та ii виконавчого апарату декларацiй осiб,
уповноважених на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування за2021-2022
роки.

Проmяzом, 5 робочuх dнiв, з dня tt1o е
cl с п t al t l l iл,t d ля п о d ан l t я m а lco i' d е кп ар а,ц i i|

KotrcyлblltaLtl11 2оловu районноi paDu з
tорuduчнttх пutпаtlL)

7, Поiнформувати депутатiв районноi ради, працiвникiв районноi ради та i]
виконавчого апарату про необхiдtliсть подання декларацiй осiб, уповноважених на
виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування за 202I-2022 роки, шляхом Ii
заповнення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонацьного агентства з питань запобiгання корупцiТ.



упrlыtслваэtсена особа з пumаlrь
:з ап о б iz m t ня 1.11 а вuявлеl! 1 rя корупцii'

10. Повiдtlмляти Нацiональне агентство з пLIтань запобiгання корупцiт у
ВИЗНаЧеFIОI'{У ниМ порядкУ прО виявленi факти неподання чи несво€LIасного подання
декларацiй особами, уповноваженими на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування,

Пропlяеолt l3 робочъtх dltiB з zpalturпto[datllu поdанtlя Dекпарацii'

1 l. Забезпе.lити ведення облiку посадових осiб районноi рали та iT виконавLIого
апарату притягнутих до вiдповiдашьностi за вLIинення корупцiйних правопорушень.

Посmiйно

Kot rcульllt.анm 2оловu paйoHltoi' раdu з
lopuduчltttx пlсmаttb

\2. Проводити або браr-и участь в проведеIlнi, в установлеI{оА.{у порядку, слуяtбового
розслiдуваттня (перевiрки) з MeToIo виявлення приtIин та умов, що призвели до вчинення
коруrтuiйного правопорушення або невиконання вимог антикорупцiйtтого законодавства.

поспliйно

уповltоваэtсена особа з пulпань
запобiеантtя mа вLýtвлеLrня корупъlil'

1з. Розглядати на нарадах у голови районнотрали питання щодо дOдержання вимог
законодавства про службу в opгaFlax мiсцевого самоврядування, антикорупцiйного
законодавства та здiйснення заходiв tцодо запобiгання i протидii корупцiТ.

За поmребu

уповноваасена особа з пumань
з ап о б i z al t ня m а вuявл е Lt ня tсорупцi|

\4. Щотримуватися вимог
публiчттих закупiвель,

антикорупцiйного :]ilконодавства пiд час проведеFrня

пrlспtitiltо

уповновсtженi особu з пulпаl!ь
c.lp е art i з аrtri i' tll а пр о в е d et l l tя с tlp оu| е t tux з аtсуп i в е л ь

15, Забезпечити пiдготовку та Подання на затвер/l}кення головi раЙонноi Ради плану
ЗаХОДiВ ЩОДО ЗаПОбiГаННЯ ПРОЯВаМ корупцiТ в районнiй Радi та iT виконавчому апаратi на за
202|-2022 роки.

fо 3l еруDня 2022 patry

уповttоваэtсена особа з пumаIrь
з ап о б i е at tлlя lпа влlяв,пе Llltя корупц ii'


