
 

 

 
Україна 

Верхнянська сільська рада 

об’єднаної територіальної громади 

Калуського району, Івано-Франківської області 

двадцять  шоста  сесія сьомого скликання 

 

від  15  листопада  2017  року                                                                                   с.Верхня 

№  392-26 /2017р.                              

 

                                                         Р І Ш Е Н Н Я  

 
Про затвердження  
Антикорупційної програми 
Верхнянської сільської ради ОТГ 
 
На виконання Закону України «Про запобігання корупції», керуючись ч.1 ст.59 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада, 
 
                                                   В И Р І Ш И Л А: 
 
1. Затвердити Антикорупційну програму Верхнянської сільської ради  ОТГ на 2017 – 
2020 роки (додаток №1). 

2. Затвердити положення про антикорупційну раду Верхнянської сільської ради ОТГ та її 
склад (додаток №2). 

3. Затвердити заходи з виконання Антикорупційної програми Верхнянської сільської 
ради ОТГ(додаток №3). 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  голову постійної  комісії  з 
питань прав людини, законності, запобігання корупції, депутатської діяльності та етики 

(Олексин О.В.) 

 

 
 
 
Сільський голова                                           Микола Філіпович 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           



                                                                                           Додаток 1  

                                                                                           до рішення  
                                                                                           Верхнянської сільської ради 

                                                                                           №392-26/2017р. від  

                                                                                           15 листопада 2017 року. 

 
 

 

 
Антикорупційна програма 

Верхнянської сільської  сільської ради  ОТГ  
на 2017 – 2020 роки 

          Антикорупційна програма  Верхнянської сільської ради об’єднаної 

територіальної громади (далі – Антикорупційна програма)  розроблена 

відповідно до законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, 

,,Про запобігання корупції”, ,,Про засади державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014 – 2017  рокиˮ, 

Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної   

політики в   Україні   (Антикорупційної  стратегії)   на  2015 – 2017 роки, 

затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

року № 265, з метою запобігання та мінімізації корупційних правопорушень 

у діяльності Верхнянської сільської  ради об’єднаної територіальної громади 

та створення дієвої системи протидії проявам корупції. 

 

І. Визначення засад загальної відомчої політики 

щодо запобігання та протидії корупції у діяльності Верхнянської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади, заходи з їх реалізації, а 

також виконання антикорупційної стратегії та державної 

антикорупційної програми 

          

                Корупція  в  Україні  набула  ознак  системного  явища,  що  негативно 

впливає на всі сфери суспільного життя кожного регіону  та  країни в  цілому. 

Така ситуація потребує невідкладного вжиття комплексу  системних  заходів, 

які мають відповідати специфіці цього явища у Верхнянській сільській раді 

об’єднаній територіальній громаді і базуватися на Антикорупційній стратегії 

на 2015−2017 роки. 

          Мета Антикорупційної програми – забезпечення виконання статті 19 

Закону України ,,Про запобігання корупції”, Закону України ,,Про засади 

державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 

2014−2017 роки” та  Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 265 ,,Про затвердження Державної програми щодо реалізації 

засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 

стратегії) на 2015−2017 роки” шляхом імплементації нових засад державної 

http://zakon.rada.gov.ua/go/1699-18
http://zakon.rada.gov.ua/go/1699-18


антикорупційної політики (Антикорупційна стратегія) на 2014−2017 роки, 

затвердженої Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1699-VII, а також 

належного впровадження нового базового антикорупційного законодавства, 

зокрема законів України ,,Про запобігання корупції” та ,,Про Національне 

антикорупційне бюро України”. 

Для реалізації вищезазначеного необхідно створити ефективні 

механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення 

корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності 

посадових осіб Верхнянської сільської  ради об’єднаної територіальної 

громади, та забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих 

ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та 

організувати контроль за дотриманням правил щодо доброчесності, 

об’єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, 

належного виконання посадовими особами положень щодо відповідності 

прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно-правових актів. 

Таким чином, заходами з реалізації загальної відомчої політики 

стосовно запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Верхнянської 

сільської  ради  об’єднаної територіальної громади визначено: 

 проведення серед посадових осіб  Верхнянської сільської ради  

об’єднаної територіальної громади (далі – посадових осіб місцевого 

самоврядування) організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 

виявлення і протидії корупції, у тому числі за рахунок підтримки на 

внутрішньому сайті Верхнянської сільської  ради об’єднаної територіальної 

громади відповідної рубрики ,,Запобігання проявам корупції”; 

вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, 

здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для 

вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових осіб 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і закладах, що 

належать до сфери управління  сільської ради об’єднаної територіальної 

громади; 

об’єднаної територіальної громади проектів нормативно-правових 

актів;  

здійснення контролю за дотриманням посадовими особами місцевого 

самоврядування під час виконання посадових обов’язків загальноетичних 

норм поведінки, ввічливості у стосунках з громадянами, керівниками, 

колегами та підлеглими; 

проведення службових розслідувань за дорученням керівництва 

Верхнянської сільської ради  об’єднаної територіальної громади та вжиття 

заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні 

корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про 

такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; 

виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і 

завдань у виконавчому апараті Верхнянської сільської ради  об’єднаної 

територіальної громади, та здійснення оцінки щодо наявності корупційної 



складової; 

забезпечення конфіденційності інформації про осіб, які добросовісно 
повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією 
правопорушень, факти підбурення їх до вчинення корупційних 
правопорушень; 

інформування посадових осіб Верхнянської сільської ради  об’єднаної 

територіальної громади про випадки вчинення корупційних правопорушень, 

а також на підприємствах, в установах та закладах, що належать до сфери її 

управління; 

забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання 

принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на 

офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації щодо діяльності 

Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів рішень 

Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади; 

забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами 

місцевого самоврядування електронних декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 

ІІ. Оціннювання корупційних ризиків у діяльності  Верхнянської 

сільської ради об’єднаної територіальної громади,  причини, що їх 

породжують, та умови, що їм сприяють 

 

Здійснення об’єктивного оціннювання корупційних ризиків у 

діяльності Верхнянської сільської  ради  об’єднаної територіальної громади є 

необхідним кроком у запобіганні порушенням антикорупційного 

законодавства. Такий підхід надасть можливість забезпечити відповідність 

антикорупційних заходів специфіці діяльності та раціонально 

використовувати ресурси, що спрямовуються на проведення відповідної 

роботи. 

Оціннювання корупційних ризиків у діяльності Верхнянської сільської 

ради об’єднаної територіальної громади здійснюється на виконання ст. 19 

Закону України ,,Про запобігання корупціїˮ, рішень Національного агентства 

з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126 ,,Про 

затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності 

органів владиˮ, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 грудня 

2016 року за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінювання), та від 19 січня 

2017 року № 31 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 

підготовки антикорупційних програм органів владиˮ.  

Робочим планом визначається об’єкти оцінювання корупційних 

ризиків, джерела інформації для проведення оцінки, методи та способи 

оцінки корупційних ризиків, а також відповідальні особи та строки 

проведення.  

Оцінювання корупційних ризиків членами комісії здійснюється за 

критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та 



наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з 

корупцією. 

 

 

 ІІІ. Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб,  

відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси 

 

Заходи стосовно усунення виявлених корупційних ризиків полягають у 

визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним 

ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на 

ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.   

 

 

IV. Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм 

антикорупційного спрямування 

 

Для забезпечення проведення серед посадових осіб місцевого 

самоврядування організаційної та роз’яснювальної роботи з питань 

запобігання, виявлення і протидії корупції  протягом 2017 року: 

постійно надаватиметься допомога посадовим особам місцевого 

самоврядування у заповненні електронних декларацій осіб, уповноважених 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 

 працівники  Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної 

громади братимуть  участь у семінарах із підвищення  кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування 

щодо запобігання корупції, які будуть проводитися у відповідних вищих 

навчальних закладах. У разі організації Національним агентством з питань 

запобігання корупції, Національним агентством України з питань державної 

служби чи Міністерством юстиції України семінарів, круглих столів та інших 

навчальних заходів з питань основних положень та вимог антикорупційного 

законодавства буде забезпечена участь працівників Верхнянської сільської 

ради об’єднаної територіальної громади у таких заходах. 

 

V. Процедури щодо моніторингу, оцінювання виконання та 

періодичного перегляду Антикорупційної програми 

 

Забезпечити  координацію діяльності структурних підрозділів 

Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади щодо  

виконання заходів щорічної антикорупційної програми, узагальнює отриману 

у строки, визначені рішенням ради  об’єднаної територіальної громади про 

затвердження антикорупційної програми, інформацію відповідальних 

виконавців стосовно виконання цих заходів, а також щоквартально 

проводить оцінку результатів здійснення заходів за критеріями фактичного 

виконання заходів та їх впливу на очікувані результати з усунення або 

мінімізації корупційного ризику й оформлюється її у спеціальному звіті. 



За результатами моніторингу ефективності запланованих заходів, за 

наслідками проведеного оцінювання результатів їх здійснення, а також після 

проведення додаткового оцінювання  корупційних ризиків до 

Антикорупційної програми можуть вноситись зміни та/або доповнення. 

Законом України ,,Про запобігання корупції” визначено, що 

антикорупційні програми погоджуються Національним агентством з питань 

запобігання корупції, тож у разі надання ним обов’язкових для розгляду 

пропозицій та зауважень до Антикорупційної програми, вона підлягає 

перегляду та/або доопрацюванню у строки, визначені Національним 

агентством з питань запобігання корупції. 

 

VI. Інші заходи спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним 

з корупцією правопорушенням заходи 

 

З метою отримання інформації про корупційні та пов’язані з корупцією 

правопорушення у Верхнянській сільській раді об’єднаної територіальної 

громади створюється постійно діюча пряма телефонна лінія ,,Суспільство 

проти корупціїˮ, номер телефону якої необхідно розмістити на сайті ради  

об’єднаної територіальної громади.  

Керівники структурних підрозділів Верхнянської сільської ради  

об’єднаної територіальної громади, які відповідають за координацію роботи 

комунальних підприємств, установ та закладів здійснюють та вживають 

заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії 

корупції у діяльності юридичної особи, а також регулярне оцінювання 

корупційних ризиків у її діяльності. 

  
 
 
 
 
 В.о. секретаря  сільської ради                             Марія Варій  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                Додаток 2  
                                                                                до рішення  

                                                                                                               Верхнянської сільської ради 
                                                                                                №392-26/2017р. від 

                                                                                                       15 листопада 2017 року. 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 

про Антикорупційну раду 
при  Верхнянській  сільській  раді  ОТГ 

 

1. Антикорупційна рада при  Верхнянській сільсьькій раді  об’єднаної  територіальної 

громаді (далі — Антикорупційна рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим 

органом. 

2. Антикорупційна рада утворюється  рішенням сесії сільської  ради у складі голови, 

заступника голови, секретаря та членів Антикорупційної ради, які беруть участь у її роботі 

на громадських засадах. 

3. Антикорупційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету 

Міністрів України, рішеннями ради, а також цим Положенням. 

 

4. Основними завданнями Антикорупційної ради є: 

 

-  здійснення систематичного аналізу стану запобігання і протидії корупції у  

Верхнянській сільській раді об’єднаної  територіальної  громади,  підприємствах, 

установах та організаціях, заснованих на комунальній власності; 

- внесення пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики, 

допомога у розробленні проектів актів з цих питань; 

- залучення фахових спеціалістів до формування, реалізації та моніторингу 

антикорупційної політики; 

-  проведення робочих  засідань з питань запобігання корупції на території об’єднаної 

територіальної громади;  

-  виконання інших завдань щодо запобігання корупції. 

 

5. Антикорупційна рада відповідно до покладених на неї основних завдань: 

- здійснює комплексну оцінку ситуації і тенденцій у сфері запобігання корупції на 

території  об’єднаної територіальної громади, аналізує антикорупційне законодавство 

України та стан виконання заходів щодо його застосування; 

-  напрацьовує та вносить пропозиції щодо процедур запобігання корупції, усунення 

корупційних ризиків у діяльності  об’єднаної територіальної громади ; 

-  готує та подає сільському голові об’єднаної територіальної громади пропозиції щодо 

усунення корупційних ризиків; 

- проводить аналіз звернень громадян, що надійшли до служби оперативного 

моніторингу, стосовно наявності в діях посадових осіб місцевого самоврядування  

корупційної складової; 



-  забезпечує здійснення антикорупційного аналізу проектів нормативно-правових 

актів  об’єднаної територіальної громади; 

-   заслуховує  інформацію та надає пропозиції щодо  належного використання майна 

об’єднаної територіальної громади, що перебуває у комунальній власності . 

  

6. Антикорупційна рада відповідно до покладених на неї основних завдань має право: 

 

- запитувати та одержувати в установленому порядку від сільської ради  об’єднаної 

територіальної громади, виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної 

громади, їх структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, заснованих 

на комунальній власності  об’єднаної територіальної громади, інформацію, документи 

і матеріали, необхідні для виконання покладених на Антикорупційну раду завдань; 

- вносити пропозиції щодо розробки проектів розпоряджень голови об’єднаної 

територіальної громади та рішень виконавчого комітету ради  об’єднаної 

територіальної громади з питань, віднесених до завдань Антикорупційної ради; 

-  залучати в установленому порядку до роботи Антикорупційної ради посадових і 

службових осіб органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ 

та організацій, заснованих на комунальній власності  об’єднаної територіальної 

громади, вітчизняних та іноземних вчених і фахівців, експертів міжнародних 

організацій, представників об’єднань громадян; 

- запрошувати на свої засідання керівників і представників правоохоронних та інших 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

підприємств, установ та організацій, експертів, залучати їх до обговорення відповідних 

питань; 

- аналізувати стан додержання і виконання органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами і організаціями, заснованими на комунальній власності  

об’єднаної територіальної громади, Конституції України, законів України, інших 

нормативно-правових актів з питань запобігання та протидії корупції; 

- організовувати та проводити робочі засідання з питань запобігання та протидії 

корупції у  об’єднаній територіальній громаді. 

 

7. Склад Антикорупційної ради формується рішенням сесії Верхнянської  сільської 

ради об’єднаної територіальної громади, працівників з числа осіб, які є фахівцями у 

галузі запобігання корупції. 

 

8. Персональний склад Антикорупційної ради затверджується  рішенням сесії 

Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади. 

 

9. Антикорупційну раду очолює  голова антикорупційної ради. 

 

10. Голова Антикорупційної ради:  

- організовує діяльність Антикорупційної ради; 

- скликає та організовує підготовку та проведення засідань Антикорупційної ради; 

      - виконує інші обов’язки, передбачені цим Положенням. 

 

11. Секретар Антикорупційної ради здійснює організаційне забезпечення діяльності 

Антикорупційної ради, у тому числі: 

- готує матеріали до засідань Антикорупційної ради; 

- повідомляє членів Антикорупційної ради про дату, час та місце проведення засідання;  

- веде  протоколи засідань Антикорупційної ради;   

- за дорученням голови та заступника голови Антикорупційної ради виконує інші 

завдання, пов’язані із організаційним забезпеченням діяльності Антикорупційної ради. 



     У разі відсутності секретаря, голова Антикорупційної ради визначає особу, яка 

виконуватиме його обов’язки. 

 

12. Члени Антикорупційної ради мають право: 

-  виносити пропозиції для обговорення та здійснювати підготовку питань  для розгляду 

під час засідань Антикорупційної ради; 

- проводити консультації з представниками органів влади, місцевого самоврядування, 

керівництвом та співробітниками підприємств, установ та організацій з метою 

виявлення корупційних ризиків, вироблення процедур і політик, спрямованих на 

мінімізацію корупції; 

- виконувати доручення, надані головою та заступником Антикорупційної ради,  з 

питань запобігання корупції, мінімізації корупційних ризиків в діяльності об’єднаної 

територіальної громади. 

 

13. Основною організаційною формою діяльності Антикорупційної ради є засідання, 

що скликаються  у разі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. 

 

Засідання Антикорупційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини її складу. 

 

14. Рішення Антикорупційної ради приймаються на засіданні шляхом відкритого 

голосування більшістю від присутніх під час засідання ради. 

 

15. Рішення, прийняті на засіданні Антикорупційної ради, оформлюються у вигляді 

протоколів, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Антикорупційної 

ради. 

Рішення, прийняті на засіданні Антикорупційної ради можуть бути реалізовані шляхом 

видання відповідних актів  об’єднаної територіальної громади. 

 

16. Рішення Антикорупційної ради, прийняті в межах її компетенції, підлягають 

обов’язковому розгляду радою об’єднаної територіальної громади, підприємствами, 

установами та організаціями комунальної власності  об’єднаної територіальної 

громади, яким вони адресовані. 

 

17. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Антикорупційної 

ради здійснюється виконавчим комітетом ради  об’єднаної територіальної громади. 

 

 

 

 

 

         В.о. секретаря сільської ради                                              Марія Варій  

 

    
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Склад  

Антикорупційної ради  

 

1). ___________________________________________;  

2). ___________________________________________; 

3). ___________________________________________; 

4).   ___________________________________________; 

5). ____________________________________________; 

6). ____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                               Додаток 3  
                                                                                до рішення  

                                                                                                               Верхнянської сільської ради 
                                                                                                №392-26/2017р. від 

                                                                                                       15 листопада 2017 року. 

 

 

 

Заходи з виконання Антикорупційної програми  

Верхнянської сільської ради об’єднаної територіальної громади 

п/п. Завдання програми Найменування заходу Строк 

виконання 

Відповідальні  

1.  

 

 

 

 

Забезпечення  

прозорості та 

відкритості 

діяльності органів 

влади об’єднаної 

територіальної 

громади 

 

Забезпечення 

функціонування, ведення та 

своєчасного оновлення 

інформації  

Протягом 

року 

Секретар  ради 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

 

2 

Забезпечення доступу 

громадськості до проектів, 

нормативно-правових актів 

шляхом їх розміщення на 

офіційному сайті ради 

об’єднаної територіальної 

громади 

Протягом 

року 

Секретар  ради 

об’єднаної 

територіальної 

громади 

3 Впровадження використання 

системи публічних 

закупівель «ProZorro»  

Протягом 

року 

Головний 

спеціаліст з 

юридичних 

питань 

4.  Опублікування інформації 

про діяльність ради 

об’єднаної територіальної 

громади в друкованих 

засобах масової інформації, в 

інформаційних системах та 

на офіційних веб-сторінках в 

мережі Інтернет, на 

інформаційних стендах, 

іншими способами, що не 

заборонені законодавством 

України 

 

 

Протягом 

року 

Секретар  ради 

об’єднаної 

територіальної 

громади 



 

 

 

 

 

5 Протидія корупції в 

діяльності органів 

влади, посадових та 

службових осіб 

місцевого 

самоврядування та 

депутатського корпусу 

об’єднанної 

територіальної громади. 

Забезпечити якісний 

добір і розстановку 

кадрів на засадах  

конкурсного відбору 

 
 

Протягом року Перший 

заступник 

сільського 

голови,  

Головний 

спеціаліст з 

кадрової роботи 

 

6  Провести навчання 

щодо вимог Закону 

України «Про 

запобігання корупції» в 

частині 

 подання декларацій 

особами, 

уповноваженими на 

виконання функцій 

держави або 

 місцевого 

самоврядування 

посадовими особами 

місцевого 

самоврядування,  

керівником 

комунального 

підприємства  

 

Протягом 1  

кварталу  

поточного року 

 

Головний 

спеціаліст з 

юридичних 

питань та 

головний 

спеціаліст з  

кадрової роботи  

 
 

7  Проводити навчання з 

державними 

службовцями та 

посадовими особами 

щодо вимог  

антикорупційного 

законодавства та норм 

Загальних правил 

етичної поведінки 

державних 

 службовців та 

посадових осіб 

Протягом року  

 

Головний 

спеціаліст з 

юридичних 

питань 

 



місцевого 

самоврядування  

 

8  Довести інформацію 

щодо необхідності 

виконання положень 

Закону України  

«Про запобігання 

корупції» депутатам 

ради в частині подання 

декларацій осіб,  

уповноважених на 

виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування 

шляхом: 

 - інформування на 

пленарному засіданні 

сесії сільської ради 

 - висвітлення 

інформації на 

офіційному веб-сайті 

сільської ради 

 

Протягом 1  

кварталу  

поточного року 

Секретар 

сільської  

ради 

 

9  Забезпечити контроль за 

поданням декларацій 

осіб, уповноважених на 

виконання функцій  

держави або місцевого 

самоврядування, за 

минулий рік посадовими 

та службовими  

особами місцевого 

сільської ради  

 

Протягом 1  

кварталу  

поточного року 

Головний 

спеціаліст з 

кадрової роботи 

на нагород 

Головний 

спеціаліст з 

юридичних 

питань 

10  Згідно з вимогами ст.9 

Закону України «Про 

запобігання корупції» 

забезпечувати подання  

особами, які 

претендують на 

зайняття вакантних 

посад, інформації щодо 

працюючих  

в сільській раді 

близьких осіб  

 

Прогягом року  

 

Головний 

спеціаліст з 

кадрової роботи 

11  Здійснювати 

попередження осіб, які 

претендують на 

У разі 

необхідності  

 

Головний 

спеціаліст з 



зайняття посад 

посадових осіб 

 місцевого 

самоврядування, про 

спеціальні обмеження 

щодо прийняття на 

службу в органи 

 місцевого 

самоврядування, 

встановлені Законом 

України «Про службу в 

органах місцевого  

самоврядування» та 

положеннями 

антикорупційного 

законодавства 

 

кадрової роботи 

та нагород 

12  Проводити перевірку 

фактів подання: 

щорічних декларацій 

суб’єктами 

декларування  

декларацій суб’єктами 

декларування, які 

припиняють діяльність - 

суб’єктами  

декларування, які є 

особами, що 

претендують на 

зайняття відповідних 

посад 

 

Згідно п.4  

Порядку 

перевірки 

 факту подання  

суб'єктам и  

декларування  

декларацій  

відповідно до  

Закону України  

"Про 

запобігання  

корупції" та  

повідомлення  

Національного  

агентства з 

питань  

запобігання  

корупції про  

випадки  

неподання чи  

несвоєчасного  

подання таких  

декларацій,  

затвердженого  

Рішенням 

НАЗК  

06.09.2016 № 

19  

 

Головний 

спеціаліст з 

кадрової роботи 

та нагород 

13  Повідомляти 

працівників, які 

звільняються з посади, 

У разі 

необхідності 

Головний 

спеціаліст з 

кадрової роботи 



 
 

про необхідність 

подання декларацій  

осіб, уповноважених на 

виконання функцій 

держави або місцевого 

самоврядування, за  

період, не охоплений 

раніше поданими 

деклараціями 

 

та нагород 

14  Вживати заходів щодо 

виявлення конфлікту 

інтересів та сприяти 

його усуненню,  

контролювати 

дотримання вимог 

законодавства щодо 

врегулювання конфлікту 

інтересів  

та забезпечувати 

невідкладне 

повідомлення керівника 

про наявність конфлікту 

інтересів у 

 разі його виникнення 

 

Протягом року 

 

Головний 

спеціаліст з 

кадрової роботи 

та нагород 
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