КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА VІ СКЛИКАННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 20 грудня 2013 року

№ 108

Про затвердження плану заходів, спрямованих
на боротьбу з корупцією, на 2014 рік

На виконання Закону України від 07.04.2011 року № 3206-VІ «Про засади
запобігання і протидії корупції» (з наступними змінами), Закону України від
07.06.2001 року № 2493-ІІІ «Про службу в органах місцевого самоврядування» (з
наступними змінами), Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве
самоврядування в Україні» (з наступними змінами):

1. Затвердити план заходів щодо профілактики та протидії корупції у
виконавчому апараті районної ради на 2014 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова ради

В.В. Луцюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови ради
від ______________ № _____

ПЛАН
заходів щодо профілактики та протидії корупції
у виконавчому апараті районної ради на 2014 рік
№
з/п

Захід

Термін

Виконавець

І. Організаційні заходи
1

Розглядати на щотижневій нараді у Щоквартально
голови питання «Про стан виконання
вимог Закону України «Про службу в
органах місцевого самоврядування»,
актів Президента України та Кабінету
Міністрів України, виконання плану
заходів щодо організації та проведення
роботи з профілактики та протидії
корупції в структурних підрозділах
районної ради»

Кацап В.І. - керуюча
справами

2

Детально
аналізувати
роботу
з Щоквартально
профілактики та запобігання корупційним
проявам серед посадових осіб органів
місцевого самоврядування

Кацап В.І. - керуюча
справами

3

Здійснювати практику цільових планових Протягом року
перевірок
самостійних
структурних
підрозділів райради щодо виконання
вимог антикорупційного законодавства
та заходів з профілактики та протидії
корупції,
за
результатами
яких
відпрацювати узагальнюючі довідки

Кацап В.І. - керуюча
справами

4

Заслуховувати
звіти
керівників Щоквартально
структурних підрозділів райради на
щотижневій нараді у голови щодо
організації роботи з питань попередження
корупції та стан виконання вимог
антикорупційного законодавства

Кацап В.І. - керуюча
справами

5

Здійснити
заходи
щодо
подання До квітня 2014 року
посадовими особами органів місцевого
самоврядування відомостей про доходи,
зобов’язання фінансового характеру та
майновий стан щодо себе та членів своєї
сім’ї

Чоповська О.П. –
головний спеціаліст з
питань методичної
роботи та кадрового
забезпечення ради

6

Провести нараду з посадовими особами Січень 2014 року
виконавчого апарату районної ради щодо
реалізації заходів з питань протидії
корупції

Кацап В.І. - керуюча
справами

ІІ. Попередження корупції в бюджетній сфері та здійснення контролю
за використанням комунального майна
7

Розглядати на службових нарадах Протягом року
питання
щодо
попередження
правопорушень у бюджетній сфері

Лисевич С.Л. начальник відділу
фінансовогосподарського
забезпечення

8

Проводити моніторинг надходження Щоквартально
орендної плати від орендарів майна, що
перебуває на балансі райради

Ніколаєнко Л.В. головний спеціаліст з
питань
бухгалтерського
обліку

