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УКРАЇНА
МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
  
від  23  листопада  2012 року                                       № 489


Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання та протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади в реалізації антикорупційної стратегії

З метою організаційного забезпечення та подальшого підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування району, зміцнення режиму законності, зниження рівня корупції, скорочення обсягів тіньової економіки, формування у громадськості району активної позиції із запобігання і протидії корупції та реалізації положень Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року 
№ 1001/2011 „Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки” та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1240, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 08 листопада 2012 року № 629 «Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в реалізації антикорупційної стратегії»:

1.Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади району, установ та організацій району:

1.1. Продовжити роботу щодо реалізації заходів, спрямованих на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, зміцнення режиму законності та скорочення обсягів тіньової економіки, реалізації в районі нормативно-правових актів із названих питань.
	
	1.2. Підвищити ефективність заходів, спрямованих на підбір кадрів, зокрема через проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави, процедуру конкурсного відбору кандидатів на зайняття посади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, систему вдосконалення проходження державної служби, попередження скоєння корупційних правопорушень, підвищення рівня особистої відповідальності кожної службової особи, виконання положень Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 4 серпня 2010 року № 214, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 листопада 2010 року за № 1089/18384. 

1.3. Забезпечити неухильне виконання вимог законодавчих актів стосовно звільнення службових осіб з посад у зв'язку з притягненням їх до відповідальності за корупційні правопорушення.

1.4. Забезпечити один раз на півріччя регулярний розгляд питання щодо стану справ з реалізації Національної антикорупційної стратегії та заходів щодо запобігання і протидії корупції.

1.5. Запровадити систему постійних просвітницьких заходів з питань антикорупційної політики, в тому числі через спеціальні інформаційні стенди, засоби масової інформації, проведення прес-конференцій (звітів), круглих столів тощо.

2. Виконавчим комітетам селищної, сільських рад вжити відповідних заходів щодо підвищення ефективності запобігання та протидії корупції

3. Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації:

3.1. Продовжити заходи щодо підвищення персональної відповідальності кожної службової особи за авторитет державної влади та забезпечити постійний моніторинг стану додержання режиму законності у діяльності підлеглих службових осіб, а в разі притягнення їх до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень – розгляду справ у судах. 

3.2. Забезпечити негайне інформування сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації про факти порушення кримінальних справ, винесення постанов про притягнення особи як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення відносно підлеглих службових осіб з наданням відповідної інформації .

3.3. Внести, у разі необхідності, зміни до відповідних наказів, якими були визначені відповідальні особи за практичну реалізацію заходів з питань запобігання і протидії корупції (з числа своїх заступників, відповідних керівників підрозділів або спеціалістів), про що інформувати сектор кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації до 30 листопада 2012 року.

3.4. Протягом четвертого кварталу 2012 року розробити або поновити відповідні плани з питань запобігання і протидії корупції.

3.5. Щорічно до 25 січня узагальнювати та надавати сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації інформацію про виконання заходів, передбачених п. 3 та додатком 1 Порядку підготовки та оприлюднення звіту про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 року № 1094.
Сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації (Жучковська О.В.) щорічно до 1 лютого надавати узагальнену інформацію до відділу кадрової роботи апарату облдержадміністрації та сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

4. Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації, начальнику загального відділу апарату райдержадміністрації, завідувачу сектору з питань внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації, державному адміністратору апарату райдержадміністрації щорічно до 25 січня узагальнювати та надавати до сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації інформацію за формою згідно з додатком 3 про виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 28.14.2011 року № 1240.
Сектору кадрового та правового забезпечення  апарату райдержадміністрації (Жучковська О.В.) щорічно до 1 лютого узагальнену інформацію надавати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

5. Сектору внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю апарату райдержадміністрації (Соловей Ю.П.), редакції районної газети «Наше Придністров'я» (Кубляк С.А.), КП «Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення» (Добровольська В.В.) забезпечити регулярне висвітлення у місцевих засобах масової інформації питань антикорупційної політики.
Інформацію щорічно до 15 січня (за рік) та до 10 липня (за півріччя) надавати до сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації.

6. Секторам апарату райдержадміністрації: кадрового та правового забезпечення (Жучковська О.В.), внутрішньої політики та зв’язків із засобами масової інформації і громадськістю (Соловей Ю.П.) забезпечувати поповнення рубрики «Запобігання проявам корупції» веб-сайту райдержадміністрації та інформаційного стенду «Суспільство проти корупції».

7. Рекомендувати Мурованокуриловецькому районному відділу УМВС України у Вінницькій області (Жучковський В.П.) запровадити практику відображення в добових оперативних зведеннях про зареєстровані заяви про злочини та події фактів документування корупційних правопорушень.

8. Начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації щорічно до 15 січня (за рік) та до 10 липня (за півріччя) надавати до сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації інформацію про стан виконання цього розпорядження.
Сектору кадрового та правового забезпечення апарату райдержадміністрації (Жучковська О.В.) про виконання цього розпорядження  та підрозділу 3 «Запобігання та протидія корупції» Єдиної комплексної правоохоронної програми Вінницької області  на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням сесії обласної Ради 6 скликання від 23.12.2011 року № 235 за напрямками діяльності згідно з додатком 4 інформувати сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації щопівроку (до 20 січня та 15 липня).

9. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови райдержадміністрації від 26 серпня 2009 року № 285 «Про зміни до розпорядження голови райдержадміністрації від 07 березня 2008 року № 119 «Про деякі заходи щодо вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації в районі державної політики національної безпеки у сфері запобігання корупції».

10. Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою.


Голова районної
державної адміністрації                                                  Володимир Анікеєнко












         Додаток 1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
   від  23 листопада 2012 року № 489

З Р А З О К

Завідувачу сектору кадрового та
 правового забезпечення 
апарату райдержадміністрації
 Жучковській О.В.


І Н Ф О Р М А Ц І Я
про винесення постанови про притягнення як обвинуваченого
 у вчиненні злочину у сфері службової діяльності або 
про факт складання протоколу про адміністративне
 корупційне правопорушення

	“____“ _____________ 20__ року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності за ст. ___ КК України (складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, ст.. КУпАП) відносно _________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи)  
Корупційні діяння полягали в __________________________________________
(короткий опис складу злочину або правопорушення)

	При факті складення протоколу про адміністративне корупційне правопорушення надається копія повідомлення про складання протоколу (або інформація про його відсутність) та вказується дані: вину визнав (не визнав). 

	Відповідно до ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” _______________________ відсторонено (не відсторонено) від
(ПІБ службової особи)
виконання повноважень на посаді (в разі відсторонення вказати номер і дату відповідного наказу).

Начальник структурного підрозділу райдержадміністрації

	“____” ____________ 20__ року

Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                     А. Боднар
Додаток 2
до розпорядження голови 
райдержадміністрації
від 23 листопада  2012 року № 489

З Р А З О К
Завідувачу сектору кадрового та
 правового забезпечення 
апарату райдержадміністрації
 Жучковській О.В.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про судове рішення за фактом вчинення злочину у 
сфері службової діяльності або адміністративного 
корупційного правопорушення

	“____“ _____________ 20__ року винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності (складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення) відносно ____________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по-батькові, посада, категорія, ранг службової особи)  
	___. __________. 20__ року ___________ судом прийнято рішення про 						(назва суду)
притягнення до кримінальної (адміністративної) відповідальності за ст. _______________________, або закриття провадження у справі (надається копія (номер статті ККУ або КУпАП)
рішення суду).

У разі незгоди з винесеним судом рішенням _________________________
__________________________________________________________________
(вказується назва суду вищої інстанції і коли подано матеріали щодо апеляційного оскарження)
	Копія відповідного судового рішення отримана ___________. Відповідно 
										(число)
до ст. 22 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” (в разі якщо судове рішення набрало законної сили) _______________________ 
(ПІБ службової особи)
звільнено (надається копія наказу).

Начальник структурного підрозділу райдержадміністрації

	“____” ____________ 20__ року
 Керівник апарату 
райдержадміністрації                                                          А.Боднар

Додаток 3
до розпорядження голови
райдержадміністрації
   від  23 листопада 2012 року № 489

² Í Ô Î Ð Ì À Ö ² ß
ïðî âèêîíàííÿ íàéìåíóâàííÿ ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
 çàâäàíü ³ çàõîä³â Äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè ùîäî çàïîá³ãàííÿ
 ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ íà 2011–2015 ðîêè 
â _______ ðîö³

Çàõîäè
Ðåçóëüòàòè âæèòèõ çàõîä³â 
I. Ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîöåäóð
Çàâäàííÿ 1. Çàâåðøåííÿ ïðîöåñó ðîçìåæóâàííÿ ôóíêö³é îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ç íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã òà êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâèõ (³íñïåêö³éíèõ) ôóíêö³é
Çàõ³ä 2) ïðîâåäåííÿ ôóíêö³îíàëüíîãî îãëÿäó îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ç ìåòîþ óñóíåííÿ ïîºäíàííÿ â îäíîìó îðãàí³ ³íñïåêö³éíèõ ôóíêö³é òà ôóíêö³é ç íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.

Çàâäàííÿ 2. Çàñòîñóâàííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ùî çàáåçïå÷óþòü ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ îá’ºêòèâíîñò³ òà ïðîçîð³ñòü ïðèéíÿòòÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ð³øåíü, ó òîìó ÷èñë³ ïðèñêîðåííÿ âïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó òà åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó íà çàãàëüíîäåðæàâíîìó ³ ì³ñöåâîìó ð³âíÿõ
Çàõ³ä 2) çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåì åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó, â òîìó ÷èñë³ åëåêòðîííîãî îá³ãó ìåäè÷íèõ ôîðì, òà åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó.

Çàâäàííÿ 8. Â³äìîâà â³ä òåðèòîð³àëüíîãî ìîíîïîë³çìó ï³ä ÷àñ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã òà ñòâîðåííÿ àëüòåðíàòèâíèõ ìîæëèâîñòåé ùîäî âèáîðó îðãàíó äëÿ îòðèìàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Çàõ³ä 2) ñòâîðåííÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíèõ öåíòð³â äëÿ íàäàííÿ ô³çè÷íèì ³ þðèäè÷íèì îñîáàì àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.

Çàõ³ä 3) çàáåçïå÷åííÿ ôóíêö³îíóâàííÿ, âåäåííÿ òà ñâîº÷àñíîãî îíîâëåííÿ âåá-ñòîð³íîê, ³íøèõ åëåêòðîííèõ ðåñóðñ³â îðãàí³â (³íñòèòóö³é), çàëó÷åíèõ äî íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ îòðèìàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã.

III. Çàáåçïå÷åííÿ äîáðî÷åñíîñò³ íà ïóáë³÷í³é ñëóæá³ òà ñëóæá³ â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Çàâäàííÿ 1. Ñèñòåìíå âäîñêîíàëåííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, çîêðåìà â ÷àñòèí³ ïðîöåäóðè êîíêóðñíîãî â³äáîðó êàíäèäàò³â íà çàéíÿòòÿ ïîñàäè (ìåõàí³çìó âèçíà÷åííÿ ïåðåìîæöÿ), ðîçñòàíîâêè êàäð³â, ïðîõîäæåííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ñëóæáè â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Çàõ³ä 5) çàáåçïå÷åííÿ ðîçðîáëåííÿ âíóòð³øí³õ ïëàí³â ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Çàâäàííÿ 2. Âèçíà÷åííÿ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ çàñàä åòè÷íî¿ ïîâåä³íêè îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òà ìåõàí³çìó âðåãóëþâàííÿ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â ó ¿õ ä³ÿëüíîñò³, ùî ïîâèíí³ áàçóâàòèñÿ íà ïîëîæåííÿõ Ìîäåëüíîãî êîäåêñó ïîâåä³íêè äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â êðà¿í Ðàäè ªâðîïè òà âðàõîâóâàòè ³íø³ ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ ñòàíäàðòè â ö³é ñôåð³
Çàõ³ä 2) ðîçðîáëåííÿ òà âïðîâàäæåííÿ êîäåêñ³â ïîâåä³íêè îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 

IV. Ïîë³ïøåííÿ óìîâ äîñòóïó ô³çè÷íèõ, þðèäè÷íèõ îñ³á òà îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí áåç ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Çàâäàííÿ 1. Ïðîäîâæåííÿ ôîðìóâàííÿ åôåêòèâíîãî ìåõàí³çìó äîñòóïó ô³çè÷íèõ, þðèäè÷íèõ îñ³á òà îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí áåç ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ¿õ ïîñàäîâèõ òà ñëóæáîâèõ îñ³á
Çàõ³ä 1) ïðîâåäåííÿ àíàë³çó ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ ïîëîæåíü Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿”.

Çàâäàííÿ 2. Àêòèâ³çàö³ÿ ³íôîðìàö³éíîãî îáì³íó ì³æ îá’ºäíàííÿìè ãðîìàäÿí, çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ òà îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ³ îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Çàõ³ä 1) çàïðîâàäæåííÿ ä³ºâîãî ìåõàí³çìó çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ùîäî ïîâ³äîìëåíü ïðî ôàêòè êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü â ðåã³îíàõ.

Ðîçä³ë V. Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíîãî ìàéíà òà áþäæåòíèõ êîøò³â
Çàâäàííÿ 2. Çàâåðøåííÿ ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ îðãàí³çàö³é òà ôîðìóâàííÿ ªäèíîãî ðåºñòðó îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³
Çàõ³ä 2) çàâåðøåííÿ ïðîâåäåííÿ ³íâåíòàðèçàö³¿ îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ âëàñíîñò³.

Çàâäàííÿ 4. Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè êîíòðîëþ çà âèêîðèñòàííÿì äåðæàâíîãî ìàéíà ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ôàêò³â îäåðæàííÿ ïðèõîâàíèõ ïðèáóòê³â äåðæàâíèìè ñëóæáîâöÿìè àáî çà ¿õ ñïðèÿííÿ ³íøèìè îñîáàìè ÷è óãðóïîâàííÿìè
Çàõ³ä 1) çàïðîâàäæåííÿ ñèñòåìè ä³ºâîãî êîíòðîëþ çà âèòðàòàìè îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé.

Ðîçä³ëVII. Óäîñêîíàëåííÿ àíòèêîðóïö³éíî¿ åêñïåðòèçè
Çàâäàííÿ 1. Çàïðîâàäæåííÿ áàãàòîñòóïåíåâî¿ ìåòîäèêè îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó çàêîíîäàâñòâ³: íà ð³âí³ ðîçðîáíèê³â ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â (ÿê ôîðìàë³çîâàíà ñàìîîö³íêà); íà ð³âí³ Ì³í’þñòó (ÿê îô³ö³éíà àíòèêîðóïö³éíà åêñïåðòèçà ïðîåêòó íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî àêòà); íà ð³âí³ ãðîìàäñüêî¿ åêñïåðòèçè, ïðîâåäåííÿ ÿêî¿ çàáåçïå÷óºòüñÿ çàâäÿêè ïðîçîð³é ïðîöåäóð³ íîðìîïðîåêòóâàííÿ òà äîñòóïíîñò³ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ãðîìàäñüêîñò³
Çàõ³ä 3) çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó ãðîìàäñüêîñò³.

Ðîçä³ë VIII. Ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ ï³äòðèìêè ä³é âëàäè ó çàïîá³ãàíí³ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿
Çàâäàííÿ 1. Ñïðèÿííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî øèðîêîãî âèñâ³òëåííÿ çàõîä³â ùîäî ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, ùî âæèâàþòüñÿ äåðæàâíèìè îðãàíàìè òà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
Çàõ³ä 1) âèñâ³òëåííÿ ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ àíòèêîðóïö³éíèõ çàõîä³â, ùî âæèâàþòüñÿ îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ³íøèìè îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ ãðîìàäÿí äî ïðîÿâ³â êîîðäèíàö³¿ ³ çàëó÷åííÿ ãðîìàäñüêîñò³ äî ó÷àñò³ â àíòèêîðóïö³éí³é ä³ÿëüíîñò³.

Ðîçä³ë XIII. Çíèæåííÿ ð³âíÿ êîðóïö³¿ ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³
Çàâäàííÿ 1. Ôîðìóâàííÿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðàâîñâ³äîìîñò³ ãðîìàäÿí øëÿõîì çàïðîâàäæåííÿ ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüêèõ ïðîãðàì, ñòâîðåííÿ ñèñòåìè àíòèêîðóïö³éíî¿ îñâ³òè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ íåçàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³
Çàõ³ä 1) îðãàí³çàö³ÿ ïîøèðåííÿ çíàíü ïðî àíòèêîðóïö³éíå çàêîíîäàâñòâî ñåðåä ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ ³ç çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêèõ (íåóðÿäîâèõ) îðãàí³çàö³é. 

Çàõ³ä 3) çä³éñíåííÿ êîìïëåêñó çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ çíàíü ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ ç ïèòàíü ðîçâèòêó ³íñòèòóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà òà ¿õ ðîë³ ó ôîðìóâàíí³ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ïðîÿâ³â êîðóïö³¿, ïðîòèä³¿ ÷èííèêàì, ùî ¿¿ çóìîâëþþòü, ïðî îñîáèñòó ó÷àñòü ãðîìàäÿí ó çàïîá³ãàíí³ òà âèêðèòò³ ôàêò³â êîðóïö³éíèõ ä³ÿíü. 

Çàõ³ä 5) ïðîâåäåííÿ ³ç çàëó÷åííÿì ãðîìàäñüêèõ (íåóðÿäîâèõ) îðãàí³çàö³é íàóêîâî-ìåòîäè÷íèõ ³ íàóêîâî-ïðàêòè÷íèõ êîíôåðåíö³é, ñåì³íàð³â, çàñ³äàíü çà êðóãëèì ñòîëîì, ïðåñ-êîíôåðåíö³é, çóñòð³÷åé ³ç ïðåäñòàâíèêàìè îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ íåãàòèâíîãî ñòàâëåííÿ ìîëîä³ äî êîðóïö³¿. 



Íà÷àëüíèê ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, íà÷àëüíèê â³ää³ëó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó àïàðàòó ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿


Êåð³âíèê àïàðàòó 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                                         À. Áîäíàð

Äîäàòîê 4
äî ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
â³ä  23  ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 489

² Í Ô Î Ð Ì À Ö ² ß
ïðî âèêîíàííÿ íàéìåíóâàííÿ îðãàíó  
ðîçïîðÿäæåííÿ ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 08.11.2012 ðîêó
 ¹ 629 òà ï³äðîçä³ëó 3 “Ïðîòèä³ÿ êîðóïö³¿” ªäèíî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðàâîîõîðîííî¿ ïðîãðàìè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íà 2010-2014 ðîêè
 çà ____________ ðîêó

	²íôîðìàö³ÿ íàäàºòüñÿ ó äîâ³ëüí³é ôîðì³.
	Â ³íôîðìàö³¿ ïîâèíí³ áóòè â³äîáðàæåí³ íàñòóïí³ íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³:
	1. Âæèò³ îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, â ò.÷. ðîçãëÿíóòî íà êîëåã³ÿõ, òåìàòè÷íèõ íàðàäàõ ïèòàííÿ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, ïðîâåäåíî ñåì³íàð³â, çàíÿòü, ëåêö³é, êðóãëèõ ñòîë³â.
	2. Îïóáë³êîâàíî, îïðèëþäíåíî ñòàòåé, ïðîâåäåíî âèñòóï³â òîùî, â ò.÷. íà òåëåáà÷åíí³, òà ðàä³î, ó äðóêîâàíèõ âèäàííÿõ (âêàçàòè ê³ëüê³ñòü ³ íàçâè çàñîá³â ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿).
	3. Ïðî ðåçóëüòàòè âèêîíàííÿ çàõîä³â, ïåðåäáà÷åíèõ ï³äðîçä³ëîì 3 “ªäèíî¿ êîìïëåêñíî¿ ïðàâîîõîðîííî¿ ïðîãðàìè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íà 2010 – 2014 ðîêè” (çà íàïðÿìêàìè ä³ÿëüíîñò³):

¹ ç/ï
Ïåðåë³ê çàõîä³â Ïðîãðàìè
Òåðì³í âèêîíàííÿ çàõîäó
Âèêîíàâö³
3.1.
Ðåôîðìóâàííÿ ñèñòåìè äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïðîöåäóð
3.1.1.
Ðîçðîáèòè òà âïðîâàäèòè åôåêòèâíó ñèñòåìó çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ ó âñ³õ ñôåðàõ ä³ÿëüíîñò³, â³äïîâ³äíî äî âèìîã Óêàçó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â³ä 21 æîâòíÿ 2011 ðîêó ¹ 1001/201 „Ïðî íàö³îíàëüíó àíòèêîðóïö³éíó ñòðàòåã³þ íà 2011-2015 ðîêè”
2012
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ,  ðàéîíí³ ðàäè, ãðîìàäñüêà ðàäà ïðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà îáëàñí³é Ðàä³ (äàë³ – Ãðîìàäñüêà ðàäà), çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.1.2.
Ïðîâåñòè ôóíêö³îíàëüíèé îãëÿä îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè ç ìåòîþ óñóíåííÿ ïîºäíàííÿ â îäíîìó îðãàí³ ³íñïåêö³éíèõ ôóíêö³é òà ôóíêö³é ç íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
2012
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, îáëàñíà Ðàäà, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ,  ðàéîíí³ ðàäè
3.1.3.
Îðãàí³çóâàòè ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ç ïèòàíü íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè òà áþäæåòíèìè óñòàíîâàìè îáëàñò³. Ðåçóëüòàòè ðîçãëÿíóòè íà ñåñ³¿ îáëàñíî¿ Ðàäè
² ï³âð³÷÷ÿ 2013
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, Ãðîìàäñüêà ðàäà, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿

3.1.4.
Çàáåçïå÷èòè ôóíêö³îíóâàííÿ, âåäåííÿ òà ñâîº÷àñíå îíîâëåííÿ âåá-ñòîð³íîê, ³íøèõ åëåêòðîííèõ ðåñóðñ³â îðãàí³â (³íñòèòóö³é), çàëó÷åíèõ äî íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã, ùî ì³ñòÿòü ³íôîðìàö³þ, íåîáõ³äíó äëÿ îòðèìàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã
2012-2014
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
3.1.5.
Çàïðîâàäèòè (ðîçðîáëåíó íà öåíòðàëüíîìó ð³âí³) ñèñòåìó åëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîá³ãó, â òîìó ÷èñë³ åëåêòðîííîãî îá³ãó ìåäè÷íèõ ôîðì, òà åëåêòðîííîãî öèôðîâîãî ï³äïèñó. 
2012-2014
Óïðàâë³ííÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ òà êóðîðò³â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
3.1.6.
Ñòâîðèòè òà çàáåçïå÷èòè  ðîáîòó áàãàòîôóíêö³îíàëüíèõ öåíòð³â (ïðîçîðèõ îô³ñ³â) äëÿ íàäàííÿ ô³çè÷íèì òà þðèäè÷íèì îñîáàì ïóáë³÷íèõ ïîñëóã
2012- 2014
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ
3.1.7.
Çàïðîâàäèòè ñòàíäàðòè óïðàâë³ííÿ ÿê³ñòþ â³äïîâ³äíî äî ISO 9001 â ì³ñöåâèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè íà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 
2012- 2014
Ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ
3.2.
Çìåíøåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî òèñêó íà ï³äïðèºìö³â, çàïîá³ãàííÿ òîí³çàö³¿ åêîíîì³êè
3.2.1.
Íà âèêîíàííÿ âèìîã Íàö³îíàëüíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ñòðàòåã³¿ ùîäî çìåíøåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî íàâàíòàæåííÿ, çàïîá³ãàííÿ ò³í³çàö³¿ åêîíîì³êè, ïðîâåñòè îáëàñíèé ôîðóì íà òåìó: «Ï³äïðèºìåöü ³ âëàäà»

² ï³âð³÷÷ÿ 2012,
2013-2014  – 1ðàç â ð³ê
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, ãðîìàäñüêà Ðàäà ï³äïðèºìö³â, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, 
ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ îáëàñíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü åêîíîì³÷íèõ ðåôîðì, ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ³íâåñòèö³éíî¿ ïîë³òèêè ðîçâèòêó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó
3.2.2.
Ïðîâåñòè  „êðóãë³ ñòîëè” ç ïèòàíü:
  „Ñåðåäí³é òà ìàëèé á³çíåñ - ó  ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿»;
„Ðîëü íåóðÿäîâèõ îðãàí³çàö³é â ïðîöåñ³ ïîïåðåäæåííÿ êîðóïö³¿”
2012-2014
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ åêîíîì³êè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, Ãðîìàäñüêà ðàäà ï³äïðèºìö³â 
3.3.
Çàáåçïå÷åííÿ äîáðî÷åñíîñò³ íà ïóáë³÷í³é ñëóæá³ òà íà ñëóæá³ â îðãàíàõ 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ

3.3.1.
Íà ñåñ³ÿõ îáëàñíî¿, ðàéîííèõ, ì³ñüêèõ  ðàä çàñëóõîâóâàòè ³íôîðìàö³¿ ïðî  ñòàí âèêîíàííÿ Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿” 
Ùîð³÷íî
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, îáëàñíà Ðàäà, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ðàéîíí³ ðàäè 
3.3.2.
Ðîçðîáèòè òà çàïðîâàäèòè êîäåêñè ïîâåä³íêè îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ  
2012
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
3.3.3.
Âèçíà÷èòè ïîðÿäîê ùîêâàðòàëüíîãî çâ³òóâàííÿ êåð³âíèê³â äåðæàâíèõ òà ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, â³äïîâ³äàëüíèõ çà ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè ïðî ðîáîòó ³ç çíèæåííÿ ð³âíÿ êîðóïö³¿, ïåðø çà âñå â çîíàõ ï³äâèùåíîãî êîðóïö³éíîãî ðèçèêó, çîêðåìà, ïðàâîîõîðîíí³é, ìåäè÷í³é, çåìåëüí³é, îñâ³òí³é, ïîäàòêîâ³é, ìèòí³é ñôåðàõ, ó ñôåðàõ äåðæàâíèõ çàêóï³âåëü òà äåðæàâíî¿ ñëóæáè. Ðåçóëüòàòè ö³º¿ ðîáîòè øèðîêî âèñâ³òëþâàòè â çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

² êâ. 2012
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, â³ää³ë âçàºìîä³¿ ç ïðàâîîõîðîííèìè îðãàíàìè òà îáîðîííî¿ ðîáîòè àïàðàòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
3.4.
Ïîë³ïøåííÿ óìîâ äîñòóïó ô³çè÷íèõ, þðèäè÷íèõ îñ³á òà îá’ºäíàíü ãðîìàäÿí áåç ñòàòóñó þðèäè÷íî¿ îñîáè äî ³íôîðìàö³¿ ïðî ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â äåðæàâíî¿ âëàäè òà îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ
3.4.1.
Ñòâîðèòè ²íòåðíåò-ðåñóðñ „Àíòèêîðóïö³éíèé ïîðòàë Â³ííè÷÷èíè”.
Ãîëîâ³ îáëàñíî¿ Ðàäè çàòâåðäèòè ñêëàä éîãî äîðàä÷îãî îðãàíó. 
2012-2014
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, îáëàñíà Ðàäà, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.4.2.
Çàïðîâàäèòè Ñèñòåìó îáë³êó ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ óñ³ìà ñóá’ºêòàìè – ðîçïîðÿäíèêàìè ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿ îáëàñò³ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà
Äî 01.01.2013
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, ðîçïîðÿäíèêè ³íôîðìàö³¿
3.4.3.
Çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó ãðîìàäñüêîñò³ äëÿ îçíàéîìëåííÿ äî ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â
2012-2014
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, îáëàñíà Ðàäà, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðàéîíí³ ðàäè, òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
3.4.4.
Çàïðîâàäèòè ä³ºâèé ìåõàí³çì çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó ç ãðîìàäñüê³ñòþ ùîäî ïîâ³äîìëåíü ïðî ôàêòè êîðóïö³éíèõ ïðàâîïîðóøåíü â ðàéîíàõ òà ì³ñòàõ îáëàñò³ 
2012-1014
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, îáëàñíà Ðàäà, ÓÌÂÑ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ , Â³ííèöüêèé çîíàëüíèé â³ää³ë â³éñüêîâî¿ ñëóæáè ïðàâîïîðÿäêó ó Çáðîéíèõ Ñèëàõ, ÓÑÁÓ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, òåðèòîð³àëüíå óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
3.4.5.
Ïðîâîäèòè àíàë³ç ïðàêòè÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ Çàêîíó Óêðà¿íè „Ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿” òà ãðîìàäñüêèé ìîí³òîðèíã âèêîíàííÿ öüîãî çàêîíó ðîçïîðÿäíèêàìè ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿
1 ðàç íà ï³âðîêó
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, îáëàñíà Ðàäà, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ðàéîíí³ ðàäè, ãðîìàäñüêà ðàäà, ³íø³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ïðåñè òà ³íôîðìàö³¿, îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
3.5.
Óäîñêîíàëåííÿ ñèñòåìè âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíîãî ìàéíà òà áþäæåòíèõ êîøò³â
3.5.2.
Ïðîâåñòè ãðîìàäñüêó åêñïåðòèçó âèêîðèñòàííÿ  êîøò³â îáëàñíîãî áþäæåòó, âèä³ëåíèõ íà âèêîíàííÿ ïðîãðàì ó 2011 ðîö³. Ïðî ðåçóëüòàòè ïî³íôîðìóâàòè íà ñåñ³¿ îáëàñíî¿ Ðàäè
2012 
Ãðîìàäñüêà  ðàäà, Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.5.3.
Çàáåçïå÷èòè ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà:  
- äåðæàâíèìè çàêóï³âëÿìè, îðåíäîþ òà íàäàííÿì ó êîðèñòóâàííÿ (ó âëàñí³ñòü)  çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê òà  íà îáëàñíîìó ð³âí³;
- ïðîçîð³ñòþ ãåíåðàëüíèõ ïëàí³â ðîçáóäîâè íàñåëåíèõ ïóíêò³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
2012-2014
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ,
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿,
Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.5.4.
Ðîçãëÿíóòè íà ñåñ³¿ îáëàñíî¿ Ðàäè ïèòàííÿ ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ òà îõîðîíè çåìåëü â îáëàñò³, çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ãðîìàäÿí íà çåìëþ, çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ïðîÿâàì ïðè âèêîðèñòàíí³ çåìåëü îçäîðîâ÷îãî, ðåêðåàö³éíîãî, ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî, ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ïðèçíà÷åííÿ, âîäíîãî òà çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ. 
²² ï³âð³÷÷ÿ 
2012


Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæçåìàãåíòñòâà ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ îáëàñíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü ðåãóëþâàííÿ çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â òà ðåôîðìóâàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, Ãðîìàäñüêà ðàäà, ³íø³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.5.5.
Çàïðîâàäèòè ñèñòåìó ä³ºâîãî êîíòðîëþ çà âèòðàòàìè îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, à òàêîæ ÷ëåí³â ¿õ ñ³ìåé 
2012
Äåðæàâíà ïîäàòêîâà ñëóæáà ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, îáëàñíà Ðàäà, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ðàéîíí³ ðàäè 
3.5.6.
Ñòâîðèòè Ãðîìàäñüêó ðàäó ïðè ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ Äåðæêîìçåìó ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 

² ï³âð³÷÷ÿ 2012 


Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ, ãðîìàäñüêà Ðàäà ïðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðè îáëàñí³é Ðàä³, Ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ Äåðæìçåìàãåíòñòâà ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³

3.6.

Óäîñêîíàëåííÿ àíòèêîðóïö³éíî¿ åêñïåðòèçè
3.6.1.
Çàáåçïå÷èòè ðîáîòó ïîñò³éíî ä³þ÷î¿ «Ëàáîðàòîð³¿ ãðîìàäñüêèõ åêñïåðòèç» ç ìåòîþ ïðîâåäåííÿ ãðîìàäñüêî¿ åêñïåðòèçè  òà ãðîìàäñüêî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ åêñïåðòèçè ðîçïîðÿä÷èõ äîêóìåíò³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ä³ÿëüíîñò³ ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ùîäî âèÿâëåííÿ êîðóïö³îãåííèõ ÷èííèê³â   
2012-2014
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüêà ðàäà ïðè îáëàñí³é Ðàä³ òà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ³íø³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.6.2.
Ï³äãîòóâàòè òà çàáåçïå÷èòè ä³ÿëüí³ñòü ãðîìàäñüêèõ åêñïåðò³â ç ïèòàíü ðîáîòè îðãàí³â Äåðæêîìçåìó òà ïðîâåäåííÿ àíòèêîðóïö³éíèõ åêñïåðòèç ¿õ ð³øåíü 

² ï³âð³÷÷ÿ 2012
Ãðîìàäñüêà Ðàäà ïðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ òà ïðè îáëàñí³é Ðàä³, Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.7.
Ôîðìóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ ï³äòðèìêè ä³é âëàäè ó çàïîá³ãàíí³ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, ïðîô³ëàêòè÷í³ òà ïðîñâ³òíèöüê³ çàõîäè
3.7.2.
Ïðîâåñòè ì³æíàðîäíèé „êðóãëèé ñò³ë” íà òåìó „Êðàù³ ñâ³òîâ³ àíòèêîðóïö³éí³ ïðàêòèêè”


2012
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.7.3.
Îðãàí³çóâàòè ïðîâåäåííÿ ùîð³÷íîãî îáëàñíîãî êîíêóðñó „Ãðîìàäñüêèé ðåéòèíã â³äêðèòîñò³ ðåã³îíàëüíèõ îðãàí³â âëàäè”

2012-2014

Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.7.4.
Ðîçðîáèòè òà çàïðîâàäèòè íà êàíàëàõ ì³ñöåâîãî òåëåáà÷åííÿ òà ðàä³î, äðóêîâàíèõ çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿,
ñîö³àëüíî-ïðîñâ³òíèöüê³ ïðîãðàìè, â³äåî- òà àóä³îìàòåð³àëè, ñîö³àëüí³ ðåêëàìè ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ïðîÿâàì ïðè îáñëóãîâóâàíí³ ãðîìàäÿí â îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëàäè ïðàâîîõîðîííèõ îðãàíàõ, êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ, ìåäè÷íèõ òà îñâ³òí³õ óñòàíîâàõ, íàäàííÿ êîíêðåòíèõ ïîðàä íàñåëåííþ, ÿê óíèêíóòè âòÿãóâàííÿ ó êîðóïö³þ 
2012- 2014 
 Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, Äåðæàâíà îðãàí³çàö³ÿ “Â³ííèöüêà îáëàñíà äåðæàâíà òåëåðàä³îêîìïàí³ÿ „Â²ÍÒÅÐÀ”, ðåäàêö³ÿ ãàçåòè «Â³ííè÷÷èíà», Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà, âèêîíêîìè ì³ñüêèõ ðàä ì³ñò  îáëàñíîãî çíà÷åííÿ, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿



3.7.5.
Çàïî÷àòêóâàòè â ãàçåò³ îáëàñíî¿ Ðàäè „Â³ííè÷÷èíà” ðóáðèêó „Ïðîçîð³ñòü âëàäè” 
2012
Ðåäàêö³ÿ ãàçåòè „Â³ííè÷÷èíà”, Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
3.7.6.
Çàïðîâàäèòè íà Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó äåðæàâíîìó òåëåáà÷åíí³ òà íà îáëàñíîìó ðàä³î öèêëó ïåðåäà÷ (ïðÿì³ åô³ðè, òîê-øîó) „Ãðîìàäà çà Â³ííè÷÷èíó áåç êîðóïö³¿”
2012-2014
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.7.7.
Ïðîâåñòè ùîð³÷íèé êîíêóðñ íà êðàùèé æóðíàë³ñòñüêèé ìàòåð³àë àíòèêîðóïö³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ
2012-2014
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ïîñò³éíà êîì³ñ³ÿ îáëàñíî¿ Ðàäè ç ïèòàíü ðîçâèòêó äåìîêðàò³¿, ãëàñíîñò³, ñâîáîäè ñëîâà, ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.7.8.
Ñòèìóëþâàòè ðîçâèòîê ä³ÿëüíîñò³ ñòóäåíòñüêèõ ðàä ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ ó âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ îáëàñò³
2012-2014
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.7.9.
Ïðîâåñòè êîíêóðñè íà êðàùèé ïëàêàò ç àíòèêîðóïö³éíî¿ òåìàòèêè ñåðåä ñòóäåíò³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òà ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë îáëàñò³. 
2012-2014
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè , Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ 
3.7.10.
Ïðîâåñòè ñòóäåíòñüêèé ôîðóì «Ìîëîäü Â³ííè÷÷èíè – ïðîòè êîðóïö³¿»
2012
Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ ñ³ì’¿ òà ìîëîä³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿
3.7.11.
Ðîçðîáèòè îñâ³òí³ ïðîãðàìè (êóðñè) íà àíòèêîðóïö³éíó òåìàòèêó, çàïðîâàäèòè ñèñòåìó àíòèêîðóïö³éíî¿ îñâ³òè â çàãàëüíîîñâ³òí³õ, ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ òà âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ âñ³õ ôîðì âëàñíîñò³.
2012- 2014 
Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ³ íàóêè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, Â³ííèöüêèé îáëàñíèé ³íñòèòóò ï³ñëÿäèïëîìíî¿ îñâ³òè ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿, íàâ÷àëüí³ çàêëàäè îáëàñò³
3.7.12.
Ðîçðîáèòè òà âèãîòîâèòè äðóêîâàíó ïðîäóêö³þ àíòèêîðóïö³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ 
2012-2014
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿ 
3.7.13.
Ðîçðîáèòè, âèãîòîâèòè òà ðîçì³ñòèòè íà ñ³ò³-ëàéòàõ òà á³ë-áîðäàõ ìàòåð³àëè íà àíòèêîðóïö³éíó òåìàòèêó 
2012-2014
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.7.14.
Ï³äãîòóâàòè ³íôîðìàö³¿ ïðî ñëóæáè, ÿê³ çàéìàþòüñÿ ïðîáëåìîþ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ äëÿ ðîçì³ùåííÿ ¿¿ â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ 
2012-2014
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.7.15.
Ïåð³îäè÷íî îíîâëþâàòè çì³ñò ñïåö³àëüíèõ ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíä³â òà ìàòåð³àë³â àíòèêîðóïö³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ 
2012-2014
Îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ,
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿,
ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿
3.7.16.
Ïåð³îäè÷íî ïðîâîäèòè ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ ñòàíó êîðóïö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ç íàñòóïíèì îáãîâîðåííÿì òà îïðèëþäíåííÿì ó çàñîáàõ ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
2013
Äåïàðòàìåíò ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ òà êîìóí³êàö³é ç ãðîìàäñüê³ñòþ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿

4. Ïðî ôàêòè (ïðè íàÿâíîñò³) ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà êîðóïö³éí³ ïðàâîïîðóøåííÿ ñëóæáîâèõ îñ³á:
- ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, ïî áàòüêîâ³, ïîñàäà, êàòåãîð³ÿ ³ ðàíã;
- äàòà âèíåñåííÿ ïîñòàíîâè ïðî ïðèòÿãíåííÿ ÿê îáâèíóâà÷åíîãî ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó àáî ñêëàäåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðîòîêîëó, õàðàêòåð ïðàâîïîðóøåííÿ, ñòàòòÿ ÊÊÓ àáî ÊÓïÀÏ;  
	- ïîñòàíîâà ñóäó (äàòà, ñòàòòÿ çà ÿêîþ ïðèòÿãíóòî äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, âèä àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñòÿãíåííÿ (ïðè ñêëàäàíí³ àäì³í³ñòðàòèâíîãî ïðîòîêîëó);
	- äàòà íàäõîäæåííÿ ñóäîâîãî ð³øåííÿ äî îðãàíó (ñòðóêòóðíîãî ï³äðîçä³ëó) òà ïðèéíÿòå ð³øåííÿ, çã³äíî ñò. 22 Çàêîíó Óêðà¿íè “Ïðî çàñàäè çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿”.

Ãîëîâà ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿


 Êåð³âíèê àïàðàòó 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿                                                            À. Áîäíàð

