
НОВО АЙДА PC ЬЬСА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОЬЛАСГІ

Р О З її  О Р Я Д Ж Е Н Н Я

26” грудня 201 8 р. 1 їовоайдар

1 Іро виконання вимог Закону України 
«І Іро запобігання корупції» із 
! Іовоайдарському районі за 
І 1 місяців 201 8 року

На виконання вимог Закону України «Про запобігання кор\ ні 
«Антикорупційної програми Луганської обласної державної адміністрації на 
2018 рік», затвердженої розпорядженням голови обласної держа 
адміністрації від 02.04.2018 № 264. розпорядження голови райдержадмінісгі 
від 18.04.2018 року № 91 «Про затвердження Заходів з реалізації засад загал 
відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяли: 
Цовоандарської районної державної адміністрації у 2018 році, з метою реалі 
єдиної державної антикорупційної політики на території Новоайдарсь 
району:

1. Інформацію головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату райдержадміпістрації Кутового С.Ф. «Про виконання вим 
Закону України «Про запобігання корупції» в Новоайдарському районі за 
місяців 201 8 року» взяти до відома ( додається).

2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміпістрації, місько», 
селищному і сільським головам :

2.1 систематично проводити роз’яснювальну роботу т о  
відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язав 
корупцією, моделей поведінки у тих чи інших ситуаціях З МОЖЛИІЇ 

кору 11 ці й 11 и м и р и зи ками;
2.2. вжити організаційних, інформаційних та практичних заходів то  

чергового етапу електронного декларування в Україні, який розпочинаєш:.* я 
01.01.2019 року;

2.3 здійснювати оприлюднення на офіційних веб-саи і 
райдержадміпістрації та органів місцевого самоврядування, газеті «Біс і 
Повоайдарщини» інформації про результати роботи та прийняті рішеч

ЦІЇ».
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колегіальними органами, інформаційні матеріали щодо їх діяльності, 
проведення форумів місцевого розвитку, семінарів, тренінгів та інших заходів;

2.4 забезпечити безперешкодний доступ до інформації про коїитор.і :п 
райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, їх виконавчих 
комітетів та звітів про їх використання;

2.5. до 01.02.2019 року забезпечити розроблення внутрішніх планів гл 
заходів, щодо запобігання і протидії корупції в райдержадміністрації та орі і о 
місцевого самоврядування на 2019 рік.

2.6. розглянути у першому кварталі 2019 року на виконкомах міської, 
селищної та сільських рад питання виконання ЗУ «Про запобігання корупції1' та 
направити рішення до райдержадміністрації.

5. Керівникам структурних підрозділів райдсржадмінісграції, міські \ \. 
селищному і сільським головам щоквартально звітувати головному спсціад сг 
з питань запобігання та виявлення корупції апарату райдержадміністрації про 
виконання вимог Закону України «1 Гро запобігання корупції».

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за сойок

1 олова В. С КРГІСНКО


