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План
заходів Біловодської районної державної адміністрації 

щодо запобігання та протидії корупції на 2018 рік

1. Проводити роз’яснювальну роботу серед державних службовців апарату та 
структурних підрозділів райдержадміністрації з питань дотримання положень законів 
України «Про запобігання корупції», законодавчих актів України щодо реалізації 
державної антикорупційної політики.

Уповноважені особи з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
структурних підрозділах
райдержадміністрації

Протягом 2018 року

2. Забезпечити координацію діяльності уповноважених осіб з питань запобігання 
та виявлення корупції, визначених у структурних підрозділах райдержадміністрації, 
надавати їм методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог 
антикорупційного законодавства.

Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
райдержадміністрації

Протягом 2018 року

3. Забезпечити проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на 
зайняття посад державних службовців відповідно до Порядку проведення спеціальної 
перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають
зайняття відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 №171.

Відділ організаційно-кадрової
роботи райдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів 
р айд ержадміні страції

Протягом 2018 року
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4. Забезпечити надання допомоги в заповненні державними службовцями, а також 
особами, які претендують на зайняття посад державних службовців, декларації осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 
минулий рік.

Відділ організаційно-кадрової
роботи райдержадміністрації,
уповноважені особи з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
райдержадміністрації, 
структурних підрозділах
райдержадміністрації

протягом 2018 року

5. Провести в установленому порядку перевірки декларацій осіб, уповноважених 
на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік на 
предмет їх своєчасного подання.

Уповноважені особи з питань
запобігання та виявлення корупції в 
р айдержад міні страції, 
структурних підрозділах
райдержадміністрації

Протягом 2018 року

6. Повідомляти голову райдержадміністрації, правоохоронні органи відповідно до
їх компетенції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних
правопорушень посадовими особами райдержадміністрації, а також ознак
правопорушень за результатами перевірки декларацій.

Уповноважені особи з питань
запобігання та виявлення корупції в 
райдержадміністрації, структурних 
підрозділах райдержадміністрації

У разі виявлення фактів
7. Не пізніше наступного робочого дня інформувати у письмовій формі

безпосереднього керівника про виникнення конфлікту інтересів.

Державні службовці
райдержадміністрації, уповноважена 
особа з питань запобігання та 
виявлення корупції в
райдержадміністрації

У разі виявлення фактів



8. Забезпечувати негайне реагування на повідомлення підлеглих про наявність 
конфлікту інтересів, провести підготовчу роботу до здійснення заходів із 
врегулювання конфлікту інтересів.

Керівник апарату, керівники 
структурних підрозділів
райдержадміністрації

Протягом 2018 року

9. Проводити службові розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та 
умов, що сприяли вчиненню корупційних порушень, або невиконання вимог 
антикорупційного законодавства.

Відділ організаційно-кадрової роботи 
райдержадміністрації, уповноважені 
особи з питань запобігання та 
виявлення корупції в
райдержадміністрації, структурних 
підрозділах райдержадміністрації

У разі необхідності

10. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого
конкурсного відбору та попередження осіб, які претендують на зайняття посад
державних службовців про спеціальні обмеження, установлені Законом України «Про 
державну службу» та за результатами проведення спеціальної перевірки осіб, які 
претендують на зайняття посад пов’язаних із виконанням функцій держави.

Відділ організаційно-кадрової
роботи райдержадміністрації,
керівники структурних підрозділів 
райдержадміністрації

Протягом 2018 року

11. Проводити антикорупційну експертизу проектів рішень райдержадміністрації 
з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних 
правопорушень та, у разі виявлення, вносити пропозиції голові райдержадміністрації 
щодо їх усунення.

Головний спеціаліст, юрисконсульт 
райдержадміністрації

Протягом 2018 року
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12. Аналізувати звернення громадян, в яких вбачається інформація про
порушення посадовими особами місцевих органів виконавчої влади, працівниками 
районної державної адміністрації існуючого антикорупційного законодавства, 
інформувати голову райдержадміністрацію з внесенням відповідних пропозицій.

Головний спеціаліст, юрисконсульт 
райдержадміністрації

Протягом 2018 року

13. Забезпечити розгляд у разі винесення обвинувального вироку суду або
постанови про накладання адміністративного стягнення на працівника
райдержадміністрації за корупційне правопорушення та вживати до такого 
працівника заходи згідно із чинним антикорупційним законодавством.

Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
райдержадміністрації, керівники 
структурних підрозділів
райдержадміністрації

У разі надходження

14. Забезпечити оприлюднення інформації про виконання бюджетних 
програм розпорядниками бюджетних коштів на веб-сайті райдержадміністрації.

Структурні підрозділи
райдержадміністрації, головний 
спеціаліст з питань внутрішньої 
політики райдержадміністрації 

Протягом 2018 року

15. Продовжити роботу з оприлюднення на веб-сайті райдержадміністрації актів 
райдержадміністрації згідно із Законом України «Про доступ до публічної 
інформації».

Загальний відділ, головний 
спеціаліст з питань внутрішньої 
політики райдержадміністрації 
райдержадміністрації

Протягом 2018 року
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16. Поповнювати та систематично оновлювати матеріали у рубриці «Запобігання 
проявам корупції» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації, зокрема, 
розміщувати роз’яснювальні матеріали щодо запобігання конфлікту інтересів та 
притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Уповноважена особа з питань 
запобігання та виявлення корупції в 
райдержадміністрації

Протягом 2018 року

17. У загальноосвітніх навчальних закладах району проводити різнопланові 
заходи, спрямовані на формування у молоді негативного ставлення до корупційних 
проявів.

Відділ освіти райдержадміністрації

Протягом 2018 року

18. Усім виконавцям надавати інформацію про стан виконання Плану заходів 
Біловодської районної державної адміністрації щодо запобігання та протидії корупції 
на 2018 рік головному спеціалісту, юрисконсульту райдержадміністрації до 10 
квітня, 01 липня , 01 жовтня 2018 року та 01 лютого 2019 року.

19. Підготувати звіт про проведену роботу щодо вимог антикорупційного 
законодавства в райдержадміністрації за 2018 рік та подати на розгляд голові 
райдержадміністрації.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції в 
райдержадміністрації

Лютий 2019 року

20. Розробити та подати на затвердження голові райдержадміністрації
проект плану заходів районної державної адміністрації щодо запобігання
і протидії корупції на 2019 рік.

Уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції в 
райдержадміністрації

До 30 грудня 2018 року

Головний спеціаліст,
юрисконсульт
райдержадміністрації М.С.Орденко



Звіт
про виконання П лану заходів Біловодської районної державної 

адміністрації щ одо запобігання та протидії корупції за 9 місяців 2018р.

З метою реалізації виконання Закону України «Про запобігання 
корупції» та антикорупційної програми Луганської обласної державної 
адміністрації, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 
02 квітня 2018 року № 264 , Біловодською районною державною 
адміністрацією було розроблено та затверджено головою 
райдержадміністрації від 11 квітня 2018 року, План заходів щодо запобігання 
та протидії корупції на 2018 рік.

Розпорядженням голови Біловодської райдержадміністрації від 19 
вересня 2013р. №223, складені та затверджені переліки посад державних 
службовців, які працюють у сферах де існує високий ризик прояву корупції 
та затверджені процедурні заходи, що запобігатимуть проявам корупції. 
Вказаний перелік та процедурні заходи розміщений на веб-сайті 
райдержадміністрації.

Розпорядженням голови Біловодської райдержадміністрації від 01 
жовтня 2013р. №240, складені та затверджені Заходи щодо мінімізації 
можливості виникнення конфлікту інтересів у осіб місцевих органів 
виконавчої влади, уповноважених на виконання функцій держави , та 
урегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення.

Розпорядженням голови Біловодської райдержадміністрації від 11 
квітня 2018 року № 76 було тимчасово покладено виконання обов’язків 
уповноваженої особи з питань запобігання та протидії корупції на головного 
спеціаліста, юрисконсульта. При виконанні обов’язків, останній керується 
чинним законодавством та Положенням про уповноважену особу 
затвердженого розпорядженням голови Біловодської районної державної 
адміністрації від 11 січня 2018 року № 5.

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 11.09.2018 року № 168 
до структури Біловодської районної державної адміністрації Луганської 
області з 17.09.2018 було введено посаду спеціаліста з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату, затверджено структуру та штатний розпис 
Біловодської районної державної адміністрації Луганської області.

Наказом керівника апарату райдержадміністрації від 20 вересня 2018 
року № 6 оголошено конкурс на посаду спеціаліста з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату. До 04 жовтня 2018 року (останній день 
приймання документів на вакантну посаду) не надійшло жодної заяви на 
участь у конкурсі тому конкурс не відбувся, про що було повідомлено листом 
від 05 жовтня 2018 року № 31-30/1361 начальнику міжрегіонального 
управління національного агентства України з питань державної служби у 
Донецькій та Луганській областях.

Протягом звітного періоду 2018 року Біловодською районною 
державною адміністрацією Луганської області здійснено комплекс 
організаційно-профілактичних заходів, спрямованих на попередження і 
недопущення корупційних проявів серед державних службовців. Проводиться



робота яка спрямована на підвищення особистої відповідальності кожного 
держслужбовця за суворим додержанням законів, фінансово-бюджетної 
дисципліни, збереження державного майна, недопущення використання 
державними службовцями своїх повноважень у корисних цілях, попередження 
корупційних правопорушень, інших порушень законодавства.

Систематично проводилась роз’яснювальна робота щодо вжиття 
заходів та недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту 
інтересів, а також обов’язковості повідомлення про наявність конфлікту 
інтересів безпосереднього керівника, уповноважених осіб з питань 
запобігання та виявлення корупції та пошуку шляхів врегулювання і 
усунення конфлікту інтересів.

З метою підвищення особистої відповідальності, усунення причин та 
умов, що можуть сприяти вчиненню порушень, на нарадах с працівниками 
райдержадміністрацій розглядались питання щодо запобігання корупційним 
та пов’язаним з корупцією правопорушень, доводились до відома зміни, які 
відбуваються в антикорупційному законодавстві.

Державні службовці ознайомлені з попередженнями про спеціальні 
обмеження, встановлені Законом України «Про державну службу» та «Про 
запобігання корупції» щодо прийняття на державну службу та проходження 
державної служби, загальними правилами поведінки державного службовця 
та правилами етичної поведінки державних службовців.

Проведено роз’яснювальну роботу серед державних службовців, щодо 
своєчасного інформування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері 
протидії корупції про можливе вчинення особами, уповноваженими на 
виконання функції держави корупційних правопорушень або 
правопорушень, пов’язаних з корупцією.

Державними службовцями щорічно подаються відомості про доходи та 
зобов'язання фінансового характеру стосовно себе та членів своєї сім'ї. 
Проводиться ознайомлення з рекомендаціями щодо заповнення декларацій 
про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан 
державного службовця щодо себе та членів своєї сім'ї. Контролюється 
своєчасність подання декларацій та оприлюднення їх на офіційних веб- 
сторінках в мережі Інтернет. Порушень вимог фінансового контролю за 
звітний період не виявлено.

На апаратних нарадах, організовано періодичне вивчення вимог Закону 
України «Про запобігання корупції», інших законодавчих актів України із 
зазначених питань, з метою недопущення корупційних діянь державними 
службовцями. Під час проведення нарад, доводиться інформація відповідної 
спрямованості.

Протягом звітного періоду вживалися заходи на виконання актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України щодо забезпечення 
відкритості та прозорості роботи органів виконавчої влади, з метою усунення 
причин та умов, що сприяють вчиненню корупційних діянь, інших 
правопорушень, пов’язаних з корупцією.



Відповідні проекти нормативно-правових актів, розпорядження голови 
райдержадміністрації розміщуються на офіційній веб-сторінці в мережі 
Інтернет райдержадміністрації.

У засобах масової інформації та на офіційних веб-сторінці в мережі 
Інтернет систематично розміщується інформація з актуальних питань 
стосовно діяльності органів виконавчої влади, проводиться інформування 
громадськості, оголошення про проведення конкурсів на заміщення 
вакантних посад державних службовців.

Для налагодження системного діалогу з громадськістю, поліпшення 
роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади діє графік 
особистого прийому керівного складу райдержадміністрації.

Для запобігання корупційним правопорушенням під час організації та 
проведення державних закупівель, забезпечено прозорість доступу до 
інформації про державні закупівлі.

Інформація про рух бюджетних коштів, звіти про їх використання 
доводяться до відома населення шляхом розміщення на офіційному сайті 
райдержадміністрації або через друковані засоби масових інформацій.

З метою посилення контролю за виконанням актів Президента України 
та Кабінету Міністрів України щодо забезпечення прозорості та відкритості 
роботи, спрямованої на боротьбу з корупцією, проводяться заходи щодо 
прозорістю в роботі фінансових органів району. Всі фінансові операції в 
рамках державних закупівель здійснюються за допомогою онлайн-сервіса 
Рго20ШІО, що дало змогу запровадити дієвий механізм ефективного 
використання бюджетних коштів, їх реальну економію під час здійснення 
державних закупівель, мінімізувати корупційні ризики.

Вжито заходів щодо прозорості процедур передачі земельних ділянок в 
оренду, розпорядчі документи розміщуються на офіційному веб-сайті.

Керівництво райдержадміністрації суворо дотримується встановлених 
чинним законодавством вимог при проведенні конкурсів на заміщення 
вакантних посад державних службовців, стажуванні, оцінюванні результатів 
службової діяльності, просуванні по службі, присвоєнні чергового рангу.

Новоприйнятими державними службовцями подаються відомості щодо 
працюючих близьких осіб відповідно в апараті райдержадміністрації та її 
структурних підрозділах. Крім того, здійснюється попередження осіб, які 
претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні 
обмеження, встановлені законами України «Про державну службу», «Про 
запобігання корупції».

Проводиться робота по забезпеченню відкритості та прозорості в 
діяльності райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

Постійно проводяться виїзні прийоми громадян за участю голови та 
заступників голови райдержадміністрації, під час яких надаються 
кваліфіковані роз'яснення громадянам з різних питань.

Керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, 
виконавчими комітетами сільських, селищних рад з метою прозорості, 
відкритості та виконання антикорупційного законодавства постійно 
забезпечуються: дієва взаємодія органів влади, правопорядку та громадськості



у вирішенні завдань, поставлених Президентом та Урядом України щодо 
подолання корупції; розгляд на нарадах питань дотримання законодавства про 
державну службу і протидії корупції та здійснення скоординованих дій усіх 
причетних органів, організацій і установ щодо усунення причин та умов, які 
заважають запобіганню проявів корупції серед осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави; винесення питання щодо дотримання 
законодавства про державну службу і протидії корупції на розгляд державних 
службовців апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації під час 
проведення з ними навчання; якісний добір і розстановка кадрів на засадах 
неупередженого конкурсного відбору, а також їх об’єктивна атестація, 
щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них 
обов’язків і завдань, періодична ротація; заміщення вакантних посад шляхом 
конкурсного відбору або за іншими процедурами, передбаченими 
законодавством. Інформація про перелік вакантних осіб в апараті 
райдержадміністрації, а також про результати проведення конкурсу на 
заміщення вакантних посад розміщується на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації; ознайомлення претендентів на зайняття посади 
державного службовця з вимогами Закону України «Про запобігання 
корупції», загальними правилами поведінки державного службовця в частині 
обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби; застосування для 
кандидатів на державну службу випробування та стажування на посаді з 
метою перевірки їх професійних та моральних якостей.

З метою забезпечення відкритості і прозорості діяльності щодо 
попередження проявів корупції серед держслужбовців на офіційному веб-сайті 
оприлюднюються прийняті розпорядження голови райдержадміністрації та 
накази керівника апарату райдержадміністрації. Крім того, зазначена 
інформація періодично розміщується в районних газетах.

В даному напрямку продовжуються подальші профілактичні заходи з 
підпорядкованим особовим складом райдержадміністрації та її структурними 
підрозділами.

Керівник апарату 
райдержадміністрації Н. БУДОВСЬКА


