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Рt}ЗГ-gФРЯ/ý.rIiЕН{-{я
м. Кам'ян(а-Бlrзька

ýрв звwlверdеrcення Nолвэwення прс
секtпар з нuуп{tнь tвравовоi робоппм,
запвбiеання mб Еия8ленмя корупцii
ilи{rр{rу?gу Кала'янка-Бузькоi районноi
d ев atc а в м о?| u d"ца i н iсrпр а цii

Вiдшовiдно дс Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адллiнiстратqiЬ>,
Зага;lьного jloло}к€ння прсl }ориди'rну службу MiHicTepcTBa, irтшого органу
викона.вчсi вJ{адL{, державнсго пiдlтрисмства} установи та органiзащii
затверджtэнOго постансвою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 26"\1.20CI8 ЛЬ 1С40;

i, -iатвердити По;то;кення про 0ектор a 
**r"u*ru 

пlэавовоТ poбoTit,
зашобiганняr та вияtsлення корушцiТ аfiарач/ Кам'янка-БузькоТ районноТ
держаЕнOТ адмiнiотраrtiл, tщо додастьоя "

i,. ,Вважати таким. ш{о втратиJIo чиннiстъ" розпоряд}кенi;iя гФjlоi]i,{

Капq'янка-Б},зькоТ районноТ державноi адмiнiстрацiТ вiд 21.08,20i9 JЧg 223lф2-,
08/19 rlEТpo затвердхtення Г{оложення про вiддiл правовогс забезпечення"
взаемодii з }lравосхорOнниь,lи органами, обовонноТ та мобiлiзацiйноТ роб*тrа
апаЁ а т:,/ Калд' янка-БузькоТ районноТ дер)&авн0 f адмiнiстрацiЬ> -

}

.j, fi_онтроль за викс)нанням розшOрядження пOкласти ца кеlэiвтJl-tка

эгlfi]]:li,l 1:,:li'*гiн9i',цержавноТ адruriнiстрацi.i ;i, }-Jr+сочаrlсъ};y,

Ё'олс Хрие л,ltн* $A}t i'' .'j-q
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ЗАТВЕРДНtЕНО
розпорядженням голови

районноТ державt{оТ адпqiнiотрацiТ
вtд 13 Еwр* ___2С20 рскз;
Ns /1 l 01 - Ц_lар_

{IФjIожtЕння
про сектФр з шитень пI}aBoBo'If роботи, запобiганIlfi та вияtsлення корчпltiТ

аг{ерату Кам Ояttка-Бузько"{ 
районноТ державноТ адrvлiцiстрашiТ

.t. Сектор з шитань правовоТ роботи, запобiгання та в}{явлення корупrliТ
апа]:}аl]i, Гiам'янка-Бузьв:оТ районноТ деtr]жавнсТ адмiнiстрацii q.дапi Lrектор)

утворн}сться розпоряд}кенняNf голови Кам'янка-БузькоТ trэайонноi ;lержавнсТ
адмiнiстрацii""

:], {:'f,KTop с стрчкryрнипа пiдроздiлом апарату Кам'янка-БузькоТ районноi
де,$-1жав н(lT адм itl icтрaI1iT.

:], Сектор пiдпорядкову€ться керiвнику апаржу Капд'янка-БзrзькоТ

районноТ д,эржавноТ адмiнiстрацiТ, огIеративно головi Кам'яцака-БузъкоТ
рrайотlнtзТ дер}tiавноТ адмiнiстрацiТ.

4. У своiй дiяльностi сектор керусться Констит5rцiсrо УкраТнtл, закФfiаlь{и

УкраiЪи; <Г{ро державну службу>, <Про заlrобiгання iсорупцiТ>>, актаь{и
презуiд€нта УкраТни, ВерховноТ Ради УкраiЪи, КабiТrету h4iнicTpiB УкраiЪи.
MiHicTepcTB та iнших центральних органiв виконавчоt вJхади, llocTaнGвorCI
Кабiнет,v _&zfiHicTpiB УкраiЪи вiд 26"t1.2008 }f9 1048 <[Тро затвердження
Загальнtлгtt пOложення про юридичну слркбу MiHicTepcTBa" iнrirого урпYувиколтавчоf Елади, державного глiдгrрисмства, уотанови ,га органiзашiТ>л,

розп{iрý,,].],t{еннями голiв обласноТ та районноТ державноТ адмiнiстрацiТ, наказа.\,{1t

к:ерiiзлtiiн;а. аг{араly районноi дер}кавноТ адмiнiстраiдiТ" Регламентом районноТ
д@ржаЕн(lТ адмiнiстрацir, iншими нормiil,ивно-правовиNаи актамта вiдповiдtrо до
напрдrиiв роботи, а такох( цим Гdоложtенням. З питань органiзал_tiТ т,а проведення
шрааоfiоТ роботи вiддiл керуеться актами MiHicTepcTBa юотицi[ УкраrЪи"

5" {Jектор ачOл}0€ завiдрач" яклtй ilризначасться на г{{Jса,д{.,i ",га

звiлъняеться з lтосади ксрiвником ашарату,Кам'янка-Б_чзькоТ районноТ дер>ttавтiоТ
адмiнiстрацiТ згiдно iз закOнодаtsством ilро дер}кавЕ:/ службу. FIрацiвпика
0ектору Iтризначае на посаду та звiльняе з посади керiвник ашарач/ Капд'янlса-
}iузькоi районноТ державнOТ адiuiнiстрацiТ згiдно jз законодавстЕом прс
д ерк аен_\i L] JT.иK б"ч 

"

}i разi вiдс_чтностi завiдувача сектору його обов'язкrт tsи{.iонус пратliвник
Кам'я;+ка-Б,чзькоТ районноТ девжавноТ адмiнiст,раliii. на якого гдокJIад*f{{_)

обо в' гlзitlа завлд5rвача сектOру.

6. Соктор гtiд час виконання поклад€них на ньогсl функuiй в:+асмодiс iз
структyрними пiдроздiлами обласноТ державноТ адмiнiстраIдiТ, районноТ
дер}кавн{-,}Т адмiнiстрат]iТ, 0рганами мiсцсвого сап,fовряд)iвання району,
гiраЕсохOрOнними органае{и- територiальними opгaнaмL{ плiнiстерств та iншlтдх



центра,Iъни},! органiв виконавчоТ влади, пiдприсмýтвами, уетановаNiи,
органiзацiя,i,rи рiзних ф"р* власностi вiдповiдно дсl чинного законсдавства
УкраiЪи"

"! " Ссктор сfiрямовус та кOординуе г{равову роботу, здiйснюе методичне
керiвництвсл i шеревiряс il прOведення у структурних пiдроздiлах Кам'янка*
Бзzзr,lttэТ papiclнHoT державноТ адмiнiстрачiТ.

Li. Видiання розпоряджень голOви Кам'янка-БузькоТ paIioHнoi деря<авноt
адмiнiстрачi,Т без iлспереднього розгJIяду та IIогод}i{ення з сектФром не

допуска€т,ьOя.
q. Г{ропозицiТ оектФру щодо приведення у вiдлтовiднiсть iз

законс}цаЕOтЕOм гrроектiв рс|зцсрядженъ, iнших aKTiB Кам'янка-БузькоТ iзайоrтноi'
д{ержаЕнOt адмiнiстрацiТ, що суперечать вимсгам законсдавства, с
обов'язлсоtsI.iми для рOзгляд5l керiвниками структурних пiдроздiлiв Каьs'янка-
БузькоТ районноТ держаtsноТ адмiнiстрачiТ.

10. 0сновни},{и завданнями сектору с:

i 0.1 . Г{равове забезпечення дiяльностi Кам'янка-БузькоТ районноТ
дер}кавно.i адрriнiстрацiТ та органiзацiя правовоТ роботи- сгtрямованоТ на
правliJ{ь,ч* .зiiстос}Еання, не}д(иj-Iьне дотримання та загrобiгання невиконаннfiJ
ви&{Фг зfiконOдавства, iнtпих нOрмативних aKTiB Кам'янка-Бзzзькою районного
державнO}Ll адмiнiстрацiсrо, if керiвництвом, структурними шiдроздiлапли,
апаратOц,{ та ilооадовими оообаьци гriд час виконання покладених ца них завдань i

фу,нкшiонаJIьних обов'язкiв.

18.2. ПредставJ-Iення iHTepeciB Капд'янка-БузькоТ районноТ державноТ
адмiнiс.:рац,iiтаiТ структурних гriдроздiлiв у сулах та iнших органах.

10.3, Органiзацiя взаемодiТ на територiТ райояу органiв державноТ
викснавчоТ влади з судовими, гiравоOхороt{ними, контролюючими 0ргана]\4и Iа
iншимzл державни\4и органами, пiдприемствами) устанOваь{и, органiзаI-1iями
J-.

1riзних фор* власностi, об'еднанняI\4и грOмадян та окре\,{ими гроN{адянами
Укjф-rни для профiлактики право[Iорушхень, гIосиленfiя боротьби iз злочиннiстtо,
змiцгlсння законнOстi i правопOрядку в районi, а т&кож iriдвилцення ефектлтвностi

д iятьностi т;равоохOронних органiв.
..

nCI.4" Г{роведення органiзацiйноТ та роз'яснrовальноТ роботи, забезпечення
та коцтроr{ь за здiйсненням заходiв 1цодо запобiгання та виявлеЕIня корупшiТ.

1 tr, Завдання i функцiТ вiддiлу

i 1 .1 . У частинi гiравового забезгiечення:

1i"i.t" Органiзовус та бере зrчасть у забезпеченнi реалiзацiТ державноt
irpaBoBcT по"гtiтики, правильного застOсуtsання закснsдавства в о*Кап,{'янка-

Бузькiй районнiй дерrкавнiй адьлiнiстралдiТ та Ti cTpyкT}ipErиx пiдроздi.пах"
псдас керiвгrищтву шрOпозицiТ щOдо вирitпення правових {титаЕъ,

Хl"Х"2. Розробляе та бере участь у розробленнi гiроектiв рOз{торяджень
т?,щOfl}z{li;Flь }-олови Каьq'янка-БузькоТ раЙонноТ деряdавнOТ адrrтiнiстрацiТ.



1 i.l "З, Здiйсgюс правову ексшертизу проектiв розпсряджень гоJ-jоts}I

Кам'-qцка-Бузъкоi районноТ державнОi адмiнiСтрацiТ, готу€ висновки у разi ix
невiдiловiдностi актам законодавства таlаба цсдас проiтозицiт шlод0

приведенýя таких гrроектiв у вiдповiднiсть до виI\,{ог чинного законодавства"

погоджу€ (вiзуе) ik за наявЕOстi вiз керiвникiв заiнтересоtsаЕих структуl]них
пiдроздriлiв"

1 1. tr ,4. Г{ереглядас разOМ iз структурниluи rтiдроздiлами Капс'янка*

БузькоТ районно1' державноТ адмiнiстрацiТ розпорядження голови Кам'янка*

БузькоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ та iншi доку}деНТИ З ilИТаНЬ} 1Ш0

належать д0 його компетенщiт, з MeToIo привffдення ik у вiдповiднiоть iэ

закOгjодавстЕOi\4, }]Фдае вiдповiднi пропозицiТ голов1 районноТ лерiкавноТ

адпаiнiстраrqii "

1 1 . t ,5. СрганiЗсвуС роботу, пов'язану З J-КЛаденням договорiв
(KoHTpaKTiB), бере участь у Тх пiлготовцi та здiйсшеннi заходiв, спрямованI]х

на викOНаннЯ догсlвiрнИх зобов'Язань, забезгtеченнi захисту майнових прав i

закOнних iHTepeciB районно? державноl адмiнiстрацiТ, а також псгод}кус

{вiзуе) ,rр".*r* лоiоворiв за наявноетi погодження (вiзи) керiвникiв
заiнт*ресOtsаних структурних пiдроздiлiв.

1i.l.б. ОрганiзОвус претензiйну та ilозовну роботу, здiйснюс KOHTpCIJlb

за iT iтроведснням"

11 .\ ,7 . Аналiзуе матерiали, Що надiйiпли - вiд ттравOохOронних i

контролюючих органiв, результати позOвноТ роботи"

1i.l.Е. Сшрияс правильному застOсуваннIо aKTiB законодаtsства про

шрацю.

tri.l_q. ЗдiйснЮс заходи, спрямованi на шiдвишення рiвня г{равUвих

знань працiвникiв Кам'янка-Бузькот районнот державнот адмiнiотtэацiт та ij

]структур них п iдроздiл i в "

,i 11.1.10"ЗабезШечус ts установленому порядку rредстаtsлення iHTepeciB

камi!янка-БузькоТ районно_i державноТ адмiнiстраiдiТ та 11 структурних
пiдроздiлiв у судах та iншлих органах"

i i.t"i 1.ГотуС iнформацiйнi, довiдковi та iншi мат,ерiали з шитань

засто 0у Еацня закOнодавства.

i ].1.tr2.Визначае розпоряДження голOви Кццл'янка-БузькоТ райтонноТ

державнет адпцiнiстрацiт, якi носять нормативно-iтравовий характер та,

глiдлягачо-гь держа**1й р*.страцiТ в Головноlиу територiальное{у уiтравлiннi

tостицii }, JlbBiBcbKiй областi.

i i, j ]З.За дорчченням керiвництва Щам'янка-БузьтtоТ ,.т ратlонноТ

держtаЕliот ащпцiнiсrрuчiт tsикоцу€ iншii завдання щод0 шравовOгrэ забсзпечен!{я

дiйльност кам'янка-Бузькот районнот дерн{авнот адпдiнrотрацiт та iT

структурни>l пiдроздiлiв "

1 1.2" У частинi рсботи ш]Oдс зашобiгання та виявдення корупшiТ:



i 1.2" 1. Здiйснюс заходи шодо зашобiганням кор_л,пчiйнлrм

IIравопорY{деннярI, а -гакож забезпечус контроль за ik шровсденням.

I1",'2.'2. Надас структурнипл гriдроздiлаьц Кам'янка-Б5zзькоТ РаЙОННОl
державнсi адштiнiстрашiТ та ik окремиIt{ гlраtцiвникам роз'яснення пцодо

з астФ с"vвання антикоругrщiй нOго зако нодаts ств а"

11.2.З" Втсивае заходiв з вияЕлення конфлiкту iHTepeciB т,а сшрияс його

усунеЁ{ню) контрOлюс дотриь,{ання вимог закOнодавс,I,ва Iдод0 врегул}оваННя
конфлiкту iHTepeciB, а також виявля€ сгrриятллтвi для Ечине}lня корупцiйниК
гipa.воIiopyi{le}lb ризикв{ в дiяльностi посадових i службових 0сiб Каьд'янка-
БузькоТ райлонноТ державноТ адмiнiстраrдiТ, tsнOсить ik керiвникаh{ пропсзллцiТ

шодо уо,vF.Iення таких ризикiв"

1\ .2"4. Здiйснrос перевiрку фактiв ilOдання декларацiиi суб'ектаl*lt
декларyЕання з числа працiвникiв Каьд'янка-БузькоТ районноТ дерхtавноТ
адмiнiстрацiТ та повiдомляс Нацiональне агентотво з i]итань запобiгання
корlriтзцiт шiэо випадки неподання чи нссвOсчаOногс шсдання таких деклараr-livi.

1 Х.2.5" Повiдомляс у писььцовiй форьлi гOлсву Кам'янка-Б5чзькоТ районноТ
дерiкавнФ[ адмii+iстрацi? та сглецiально yповнсважених осiб у сферi llротидiТ
коруппiТ про факти, шо можуть свiдчити про вчинення корупцiйних або
пов'язанtr{х з корупцiею правопорушень посадоЕими особами Кап,l'янка-
БузькоТ ра.йонноТ дсржавноi адмiнiстрацiТ,

] 1.3" }r частинi роботи зi зверненняп4и гроп4адян:

i 1.З.1, Забезпечення органiзачiТ шрийому громадян гсловоlо Кам'янка*
БузькоТ районноТ державноТ адмiнiстрацiТ у встаноtsленi i доведенi до ik вiдопла

днi i години"

11"З.2, Забезпечення попередньоТ сгliвбесiди з громадянами, якi гяриб3,ли на
особистрiй тrрийошл, реестрацiя Тх звернень, шовiдоttллення шро змiст звернень
службових осiб, якi зашрошеннi для ylacTi в особистому прийомi, длlя свосчасF{ог0
.}.

1 гJравилънФгс розгляду пропозицlи, заяв tr 0карг громадяЕ1.

-t i2. {_irэктор мас ilpaBo:

\2.1, rtrеревiрятIа дотрип,{ання законностi в стр}кт,vрцих пiдрозлiлаХ
Кам' янка-Б},зькоТ районноТ державноi адм iнiстраrдi?.

i:;,,"2, Олержувати )i встанOвленоNлу порядку вiд цосадоъих осiб opr-aHiв

викOнавчоТ влади. органiв мiсцевого самоврядуванн& керiвникiв пiдгlрисI\4ств,

установ, органiзацiй докуьленти, висновки, довiдки, розрахунки, iншri матерiа"тlз,

необхiднi для виконаннlI покJlадених ца нього завдань.

12.3. Iнформувати керiвництво у разi покJIадення на ньогФ викOнаЕня

роботи, шi0 не ныIея(ить до функцiй сектору чи виходить за iic межi* а ТаКO)ft Y

випадках, колLl вiдгловiднi посадовi особи не подають докупdентiв чВl iнrriиx
MaTepialiB, необхiдних для вирiшення порушених питань.

12"4. Залучатlт за згодOю керiвникiв отруктурних пiдроздi"lriв Каl,д'янКа-

Бузьасэl районноТ дсржавнOТ адмiнiстрашiТ вiдповiдних спсцiаlтiс'тiв ДЛЯ

пiдготовtсИ проектiВ норN{атиВних aKTiB та iнших документiв, а ]]акФ,яt дjlя



РОЗРобкij i здiЙсненн_я заходiв, якi пlэсЕодятьOя секторсь{, вiдповiдно д0
поЕJ{аданiтх на нього обов'язкiв.

12.з" {}триълувати у встаноtsленt]мy шорядк)/ вiл пооадOвих осiб оргаrriв
ВИКОНав'{о1 tsЛади та iоtiслдевого самсврядування, ксрiвчикiв пiдприсллств,
JicTaiiOB, q]рганiзацiЙ докуп,rентрd, Еисновtr{lа, довiдки iHilTy iнфоiэrчrаrtiю, не*бхiднr-,
для ви}iOF]аFiнr{ пскладених Еа вiддiл завдань" функIдiй та обов'язкiв.

\2.6, Залзzчати за згодою вiдповiдних кеjэiвникiв, спецiа,чiст,iв для
пiдгс,гсlвtси iътформацiй, довiдок та iHrrrиx ,rяатерiалiЕ" пpoeKTiB рirлень Кам'янка-
Бузькоi. районноТ держаtsноТ.адп,riнiстрацiТ чи ik робочлtх органiв, здiйснення
перевiрок вI{конаЁ{ня ранirше прийнятих pittleHb з питань, що наrте}кать до ilФго
коп,tпе,тенцiТ,

;|,!';' . i]юtикати наради з г{ит&нъ, щс налехdать до коп,{пе-геi{цiТ се_w:тору.

];"8, ýрати участь у оесiях районноТ ради, нарадах,:засiданнях Колег,iТ
Каv;';lзtкil--Еiзвl,рOп районноТ державноi адмiнiстрацii, кOнтро.шюFочи}i та iнrrrих
ДержавFrих орг,анiв з питань, що стос)/тоться завдань, функrдiЙ i обов'язкiв
aeкTolJy.

! . " jав,дiувач секто0},:

1З.i. Здiriснюс керiвництв0 сектором, несе персоыальну вiдrловiдадьттiсть
за срганiзацiю та результати його дiяльностi.

LЗ,2.. Г{одае на зетвердження головi К*м'янка-БузькоТ раr,i*нноТ
держаtsноТ адм iнiстрацiТ положення про сектOр.

iЗ.].0рганiзовз.с роботу сектсру, рсlзподiляс обсв'язкtri tvrirg

гtраlзilзtтtаsi.эr,ч{и сектФру--, даr- вiдгtовiднi доручення ттiOдо виконання пФкjIедецих
на сектс;р заtsдань i доручень керiвництtsа.

'.',i,,|.,. Визначас г{раЕа тh обов'язки шраrдiвникiв ceK:TOp}l) псл*.с ija
ЗатвФ{}[i,lкеrjня керiвнику апарату Каlv'янка-Бузькоj районноТ дер,кавноТ
адirл iHic грацлТ шосадовi iнструкцiТ працiвникi в сектору.

l.*..lJ,)" Ьере }/часть v засlданнях, нарадах та lЁшiих захOдах з fiит&нiэ, {t{o

Fхалеjкать дtэ кФмпетенцiТ сектOру "

i-],6. 11шанус роботу ceкTopyJ] ЕнOсить пропозищit шiодФ формувбння
п ланi в trtо ýс,ти Кам'янка-БузькоТ хэайонноТ,девхtаЕЕ{ GТ адм iн iс,тlэацлТ.

iЗ"'7" Еiживас заходiв до удосконыIенн,я органiзалiiТ та плдвлltценяя
ефективно cTi роботи ýектор}/.

. -,,|.). злrr;/Ё церsд гOловг,Еtэ Кам'янка-БузькоТ районноТ деряtавно1'
адмiнiсз,рацiТ пlrо викOнаннfl покладе}lих на сектGр завдань та затtsерджOt{их
п,лаг;-iв ро"lоти. " f}

|-э,'} Здiйснr*е прийо*л lтOh,хадян, працiвникiв органiв викона*чоТ в.J-rзди
"га, мiсцевого оае,{оЕl}яцування, представникiв гriдгtрисптств, y{"rTaHOB та
ОРГаНiЗаЛiЙ" роЗГлядас ik прогtозицiТ, заяви9 скаргрt i вносить керiвниltтвч,,
Ка"м'янка-Бузькол райtэнноТ дер}кавноТ адл.цiнiстрацiТ за результатаь{и lx розг,iтяду
вiдповiднi пропозицiТ.

, !!! : ,!! !|!! !! !



1з"ls. ЗабезпечУс дOтриМання у ceKTopi правил вн5zтрiшiнього слуэ{tбового
l30ЗГ{Oрядк}i та виконавськоТ дисциплiни.

14" ,{)Tpr7KTypa i оrисельгtiстЬ 0ектору, фонд оплати прэашi праi_liвникiв
затверджуЕIьOя гсJiоЕФ[о Кашд'янка-БузькоТ районноТ дер}кавнOТ адпдiнiсэратдii'в
межаХ граниqнOТ чисельностi вiдповiдно до IIIтатного рOз[тису,та кOхIJтсрис,V }{а

},трима,ння аг{арату районно Т дер}каtsнOТ адмi Hi страцiл,

=


