
                                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                             розпорядження 

                                                                                                                           Власівського  селищного голови 
                                                                                                                                                   “  23 ’’   грудня    2016    р.  №  283                                                                                                  

П Л А Н 

 

заходів  щодо  запобігання  корупційним 

      правопорушенням  у  Власівській  селищній  раді  на  2017  рік 

 
№ 

  

п/п 

       Найменування  заходу Виконавці Термін   виконання Відповідальні  за  

реалізацію  заходів 

       
1. 

 

Проведення  роз’яснювальної  роботи 

 з  питань  запобігання  корупційним 

 правопорушенням. 

Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 

Протягом   року Уповноважена  особа  

з  питань  запобігання   

та  виявлення 

корупції 
 
2. 
 
 
 

Забезпечення  якісного добору  і  

розстановки  кадрів  на  засадах  

неупередженого  конкурсного  відбору 

Конкурсна  комісія  для 

проведення конкурсу 

на   заміщення     

вакантних  посад  

посадових осіб 

Постійно Голова  конкурсної 

комісії 

 
3. 
 
 
 
 

Забезпечення  своєчасного інформування 

Національного  агентства  про  припинен- 

ня  працюючими  суб’єктами  деклару- 

вання  діяльності  пов’язаної  з  виконан- 

нням  функцій  держави  або  місцевого   

самоврядування. 

Спеціаліст   селищної 

ради на  яку  покладені   

обов’язки  з  питань 

кадрового  діловодства 

 

Протягом  семи робочих  

днів  з  дня  припинення  

працюючими  суб’єктами  

декларування  діяльності  

пов’язаної  з виконанням  

функцій   місцевого 

самоврядування 

Уповноважена  особа  

з  питань  запобігання   

та  виявлення 

корупції  

 

       
. 

4. 
 
 
 

Забезпечення  своєчасного  подання 

суб’єктами        декларування,      які 

звільняються    або    іншим    чином 

припиняють  діяльність,  пов’язану  з 

виконанням  функцій   місцевого 

Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 
 

Постійно Уповноважена  особа  

з  питань  запобігання   

та  виявлення 

корупції  
 

 



 
 
 
 
        
 
 
 

самоврядування, декларацій  про  майно, 

доходи, витрати  і   зобов’язання 

фінансового  характеру  за  період, не 

охоплений  раніше  поданими  деклара- 

ціями  в  порядку,визначеному  частиною 

першою  ст. 45  Закону  «Про  запобіган- 

ня  корупції». 

   

5 Надання  методичної  допомоги  праців- 

никам  селищної  ради  при  заповненні 

декларацій  про  майно, доходи, витрати 

і зобов’язання  фінансового  характеру 

за  встановленою  формою. 

Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 

 

Постійно Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення корупції  

 

6. Забезпечення  своєчасного  подання 

працівниками  селищної  ради  декларацій 

про  майно,доходи,витрати  і  зобов’язан- 

ня  фінансового  характеру. 

Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 

 

Постійно Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення корупції  

 
 
7. 

Попередження  осіб,  які  претендують  на 

зайняття   посад     посадових    осіб 

місцевого  самоврядування, про спеціаль- 

ні    обмеження,    встановлені    законами 

України  « Про  службу  в  органах  місце 

вого  самоврядування»  та  « Про  запобі- 

гання    корупції» 

Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 

 

   Постійно Голова  конкурсної 

комісії 

8. Забезпечення  проведення  спеціальної 

перевірки  щодо  осіб,  які  претендують 

на  зайняття  посад  посадових  осіб  

місцевого  самоврядування  ( ст.56 Закону 

України  «Про    запобігання   корупції» 

Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 

 

У  строк,  що  не 

перевищує  25  

календарних  днів  з 

дня  надання  

письмової  згоди 

Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
9. 

Розміщення  плану  заходів  щодо 

запобігання    корупційним 

правопорушенням  на  веб  сайті 

Спеціаліст  апарату 

ради 

до  15.04.2017 року Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 

10. Підготовка  звіту  про  проведення   анти- 

корупційної  роботи  у  Власівській  

селищній  раді  за  2016  рік 

Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції 

до  15.04.2017 року Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 

 
11. 

Розроблення  плану  заходів  щодо запо- 

бігання    корупції    у        Власівській  

селищній  раді  на  2018 рік 

Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції 

до  01.01.2018 року Уповноважена  особа  з  

питань  запобігання   та  

виявлення  корупції. 

 
 

                                           

Уповноважена  особа  з  питань  запобігання                                      

та  виявлення  корупції                                                                                                                  Г.К.Ільєвська 
 


