Про стан виконання
антикорупційних заходів
Районна державна адміністрація повідомляє, що протягом 2019 року
вживались організаційні і практичні заходи із запобігання та протидії
корупції. Питання щодо стану виконання антикорупційного законодавства у
звітному періоді розглядались на нарадах в районній державній адміністрації,
її структурних підрозділах.
Виконуючим обов’язки голови Козелецької районної державної
адміністрації від 20 грудня 2019 року затверджено «план роботи
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції Козелецької
районної державної адміністрації на 2020 рік»
Відповідно до пункту 4 ст. 53 Закону України «Про запобігання
корупції» на офіційному веб-сайті райдержадміністрації розміщено номер
телефону для повідомлень працівниками (викривачами) про порушення
вимог законодавства іншою особою.
Відповідно до п. 6 постанови Кабінету Міністрів України від
04.09.2013 № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» в посадову
інструкцію начальника відділу взаємодії з правоохоронними органами,
оборонної
і
мобілізаційної
роботи
та
цивільного
захисту
райдержадміністрації, який розпорядженням голови райдержадміністрації від
03.01.2020 № 04–К визначений уповноваженою особою з питань запобігання
та виявлення корупції в райдержадміністрації внесено зміни з метою
забезпечення виконання покладених на уповноваженого завдань з питань
запобігання та виявлення корупції.
У функціональних обов’язках заступника голови районної державної
адміністрації доповнено пункт про відповідальність за координацію
здійснення передбачених Державною програмою щодо реалізації засад
державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії).
У районній державній адміністрації проводиться робота із
забезпечення невідкладного розгляду звернень підприємств, установ та
організацій, фізичних осіб-підприємців і громадян щодо фактів корупції,
але протягом 2019 року звернень щодо корупційних дій в органах
виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району не
надходило.
У рамках інформаційного зв'язку з громадянами з питань діяльності
органів влади щодо боротьби з корупцією проводяться прямі телефонні
лінії з головою районної державної адміністрації та керівниками
підприємств.
Для формування у жителів району негативного ставлення до фактів
корупції, підвищення їх громадської свідомості та активності у протидії
корупції забезпечено оприлюднення в районній газеті «Новини
Придесення» матеріалів наданих працівниками прокуратури пов’язаних з

антикорупційною діяльністю держави та органів виконавчої влади в
районі.
Для забезпечення безумовного виконання вимог Закону України
«Про доступ до публічної інформації» правові акти районної державної
адміністрації (розпорядження) розміщено на офіційному веб-сайті районної
державної адміністрації.
У закладах загальної середньої освіти району під час проведення
годин правовиховного характеру відбулись заходи, метою яких було
формування у молоді негативного ставлення до корупційних проявів.
Особлива увага в районі приділяється заходам превентивного
характеру спрямованим на роз'яснення положень антикорупційного
законодавства державним службовцям та посадовим особам місцевого
самоврядування.

