
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодська  Кіровоградської області 
 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

26  березня  2014 року                                                                      № 49 
 

Про затвердження Плану заходів 

щодо запобігання та протидії корупції  

у Власівській селищній раді на 2014 рік 

 

З метою підвищення ефективності запобігання і протидії корупційним 

правопорушенням у Власівській селищній раді, для забезпечення повного та 

всебічного виконання вимог законодавства у сфері запобігання і протидії 

корупції та належної реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011-

2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21.10.2011 № 1001/2011, 

керуючись Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011 

- 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 

28.11.2011 № 1240, 

 

 

1. Затвердити План заходів щодо запобігання і протидії корупції у 

Власівській селищній раді на 2014 рік, що додається. 

 

 

Селищний голова                                                                  О.Пасько 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження 

Власівського селищного голови  

26 березня 2014 р. № 49 

 

ПЛАН 

заходів щодо запобігання та протидії корупції 

у Власівській селищній раді на 2014 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. 

Спеціаліст -

юрисконсульт. 

 

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 подання 

посадовими особами місцевого 

самоврядування декларацій про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за 2013 рік 

відповідно до статті 12 Закону України 

«Про засади запобігання і протидію 

корупції» 

 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

До 01.04.2014р. 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 

самоврядування, декларацій про майно, 

доходи, витрати і зобов'язання 

фінансового характеру за період, не 

охоплений раніше поданими 

деклараціями відповідно до статті 12 

Закону України «Про засади 

запобігання і протидію корупції» 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

Постійно Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

5. Забезпечення обліку декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

Постійно Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

6. Повідомлення селищному голові про 

перевірку факту своєчасності подання 

декларацій про майно, доходи, витрати 

і зобов’язання фінансового характеру 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

Протягом 15 

робочих днів з дня, 

у який така 

декларація повинна 

бути подана 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

7. Здійснення логічного та арифметичного 

контролю декларацій про майно, 

доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру  

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

На протязі 30 днів із 

дня подання 

декларації 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

8. Здійснення перевірки декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру на наявність 

конфлікту інтересів 

 

 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

На протязі 30 днів із 

дня подання 

декларації 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 



9. Письмове повідомлення суб’єкта 

декларування про виявленні під час 

перевірки декларації арифметичних або 

логічних помилок 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

Невідкладно Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

10. Попередження осіб, які претендують на 

зайняття посад посадових осіб 

місцевого самоврядування, про 

спеціальні обмеження, встановлені 

законами України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» та 

«Про засади запобігання і протидію 

корупції»  

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

Постійно Голова конкурсної 

комісії. 

 

 

11. Забезпечення проведення спеціальної 

перевірки щодо осіб, які претендують 

на зайняття посад посадових осіб 

місцевого самоврядування (ст. 11 

Закону України «Про засади 

запобігання і протидію корупції») 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

У строк, що не 

перевищує 15 

календарних днів з 

дня надання 

письмової  згоди 

 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

12. Забезпечення виконання положень 

статті 22 Закону України «Про засади 

запобігання і протидію корупції» 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

У триденний строк 

(з дня отримання 

копії відповідного 

судового рішення, 

яке набрало  

законної сили) 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

13. Розміщення плану заходів щодо 

запобігання і протидії корупційним 

правопорушенням на веб-сайті 

Власівської селищної ради 

Спеціаліст апарату ради до 15.04.2014р. Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

14. Підготовка звіту про проведення 

антикорупційної роботи у Власівській 

селищній раді за 2014 рік 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

до 15.04.2015р. Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 



15. Розроблення плану заходів щодо 

запобігання та протидії корупції у 

Власівській селищній раді на 2015 рік 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

до 01.01.2015р. Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції 

 

 

 

Уповноважена особа з питань запобігання 

та виявлення корупції                                                                                                                                Г.К.Ільєвська 

 
 


