
 

У К Р А Ї Н А 

ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ 

 

 Р І Ш Е Н Н Я    № 7 

 

«19» січня 2022 року 

с. Лука-Мелешківська 

 

Про затвердження Плану роботи уповноваженої особи з 

питань запобігання та виявлення корупції в апараті Лука-

Мелешківської сільської ради на 2022 рік 
 

   З  метою  запобігання та мінімізації корупційних правопорушень у 

діяльності Лука-Мелешківської сільської ради  та створення дієвої 

системи  запобіганню проявам корупції, відповідно  до законів України «Про 

запобігання корупції», «Про засади державної антикорупційної політики в 

Україні», статей 26, 51, 59  Закону  України  «Про місцеве 

самоврядування   в   Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

04.09.2013 р. № 706  «Питання запобігання та виявлення корупції» зі змінами 

та доповненнями, розпорядження сільського голови Лука-Мелешківської 

сільської ради від 23.11.2020 року № 81-К «Про уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції», виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План роботи уповноваженої особи з питань запобігання 

та виявлення корупції в апараті  Лука-Мелешківської сільської ради на 2022 

рік згідно з додатком. 

2. Секретарю сільської ради Шеванюк О.В. та відповідальним 

виконавцям  забезпечити його виконання. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти сільського 

голову Августовича Б.І..   

 

 

Сільський голова                                                     Богдан АВГУСТОВИЧ 

 

 



Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

 Лука-Мелешківської сільської ради 

№ 7 від 19.01.2022 року 

 

                                                                           

ПЛАН РОБОТИ 
уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції 

в апараті Лука-Мелешківської сільської ради на 2022 рік 

 
№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Забезпечувати якісний добір і розстановку 

кадрів на засадах неупередженого 

конкурсного відбору, щорічну оцінку 

виконання посадовими особами органів 

місцевого самоврядування покладених на 

них обов’язків і завдань 

 

Протягом 

2022 року 

Конкурсна комісія на 

заміщення вакантних посад 

у  апараті сільської ради, 

юридичний відділ апарату 

сільської ради 

2. Забезпечувати попередження осіб, які 

претендують на зайняття посад у апараті 

селищної ради, про спеціальні обмеження, 

встановлені Законами України «Про 

службу в органах місцевого 

самоврядування» та Законом України «Про 

запобігання корупції» 

 

Протягом  

2022 року 

Спеціаліст юридичного відділу 

апарату сільської ради,  

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  в апараті сільської 

ради 

3. Забезпечувати попередження осіб, які 

звільняються або іншим чином припиняють 

діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

місцевого самоврядування, про встановлені 

обмеження 

 

Протягом  

2022 року 

Спеціаліст юридичного відділу 

апарату сільської ради, 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  в апараті сільської 

ради 

4. Забезпечувати проведення спеціальної 

перевірки відомостей щодо осіб, які 

претендують  на зайняття  посад посадових 

осіб в  апараті сільської ради 

 

Протягом  

2022 року 

Спеціаліст юридичного відділу 

апарату сільської ради 

5. Інформувати суб’єктів декларування щодо 

необхіності подання декларації особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій  місцевого самоврядування (далі – 

декларації) за 2021 рік за формою, що 

визначена Національним агентством у 

встановленому законодавством порядку 

шляхом заповнення на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції (далі - Національне 

агентство) 

 

До 01.04.2022 

року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції  в апараті сільської 

ради 



6. Здійснювати перевірку фактів подання 

керівництвом сільської ради, посадовими 

особами   апарату сільської   ради 

електронних декларацій та повідомляти 

Національне агентство про випадки 

неподання чи несвоєчасного подання таких 

декларацій у визначеному ним порядку 

відповідно до статті 49 Закону України 

«Про запобігання корупції» 

 

Протягом 10 

робочих днів з 

граничної дати 

подання таких 

декларацій 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в  апараті сільської 

ради 

7. Надавати суб’єктам звернення до апарату 

сільської ради своєчасно достовірну, в 

повному обсязі інформацію, яка підлягає 

наданню відповідно до Законів 

України «Про інформацію», «Про доступ 

до публічної інформації», «Про звернення 

громадян», «Про запобігання корупції» 

 

Протягом  

2022 року 

Юридичний відділ апарату 

сільської ради,  

керівники виконавчих органів 

сільської ради 

8. Надавати, у межах компетенції, методичну 

допомогу щодо застосування 

антикорупційного законодавства 

працівникам  апарату сільської ради, 

депутатам сільської ради 

 

Протягом  

2022 року 

Юридичний відділ  апарату 

сільської ради,  

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в  апараті сільської 

ради 

9. Оприлюднювати на офіційному вебсайті у 

рубриці «Запобігання проявам корупції» 

інформацію про вжиті заходи щодо 

запобігання корупції, в тому числі 

поповнювати та систематично оновлювати 

антикорупційні матеріали, рубрики щодо 

підвищення прозорості та ефективності 

державних закупівель 

 

Протягом  

2022 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в  апараті сільської 

ради,  

юридичний відділ апарату 

сільської ради,  

тендерний комітет 

10. Забезпечити  механізм  зворотного   

зв’язку   з  громадськістю   щодо 

повідомлень про факти корупційних 

правопорушень шляхом запровадження 

постійно діючої електронної поштової 

адреси  для повідомлень 

 

Протягом  

2022 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в апараті сільської 

ради,  

юридичний відділ апарату 

сільської ради 

11. Проводити для осіб, уповноважених на 

виконання функцій органів місцевого 

самоврядування, депутатів сільської ради 

навчання із вивчення та роз’яснення 

антикорупційного законодавства 

 

Протягом  

2022 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в апараті сільської 

ради 

12. Брати участь у проведенні експертизи 

проектів нормативно-правових актів 

сільської ради, організаційно-розпорядчих 

документів, що видаються керівництвом 

сільської ради, з метою виявлення причин, 

що призводять чи можуть призвести до 

Протягом  

2022 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в апараті сільської 

ради 

https://www.google.com/url?q=http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12&sa=D&ust=1609068442063000&usg=AOvVaw30kz2jcbI2A5NEEtPUgu24
https://www.google.com/url?q=http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17&sa=D&ust=1609068442063000&usg=AOvVaw2--fxeqpw33tAuA7dDxOBl
https://www.google.com/url?q=http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17&sa=D&ust=1609068442063000&usg=AOvVaw2--fxeqpw33tAuA7dDxOBl
https://www.google.com/url?q=http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%25D0%25B2%25D1%2580&sa=D&ust=1609068442064000&usg=AOvVaw3EU96b60L_VaHXpk1mYmLW
https://www.google.com/url?q=http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%25D0%25B2%25D1%2580&sa=D&ust=1609068442064000&usg=AOvVaw3EU96b60L_VaHXpk1mYmLW


вчинення корупційних або пов’язаних з 

корупцією правопорушень 

13. Повідомляти у письмовій формі 

керівництво сільської ради та спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері запобіння 

корупції про факти, що можуть свідчити 

про вчинення корупційних правопорушень 

посадовими особами органу місцевого 

самоврядування 

 

У разі виявлення 

корупційного або 

пов’язаного з 

корупцією 

правопорушення 

чи одержання 

інформації про 

вчинення такого 

правопорушення 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в апараті сільської 

ради 

14. Проводити відповідні службові 

розслідування (перевірки) відносно осіб, 

уповноважених на виконання функцій 

органів місцевого самоврядування, у 

випадку встановлення факту недодержання 

такими особами антикорупційного 

законодавства 

 

Протягом  

2022 року 

юридичний відділ апарату 

сільської ради,  

керівники виконавчих органів 

сільської ради ,  

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в апараті сільської 

ради 

15. Розглядати анонімні повідомлення про 

порушення вимог антикорупційного 

законодавства, якщо наведена у них 

інформація стосується конкретної особи, 

містить фактичні дані, які можуть бути 

перевірені 

 

Протягом  

2022 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в апараті сільської 

ради 

16. Вживати у межах повноважень заходів 

щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у посадових осіб 

апарату сільської ради та депутатів 

сільської ради 

 

Протягом  

2022 року 

Керівництво сільської ради, 

керівники виконавчих 

органів апарату сільської ради, 

уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції в апараті сільської 

ради 

17. Забезпечити ведення обліку посадових 

осі  апарату, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень 

 

Протягом  

2022 року 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення 

корупції 

18. Забезпечувати неухильне дотримання 

антикорупційного законодавства під час 

проведення  публічних закупівель 

 

Протягом  

2022 року 

Тендерний комітет сільської 

ради, уповноважена особа з 

питань публічних закупівель 

  
Виконавцям вищезазначених заходів інформувати до 10 січня  2023 року уповноважену 

особу з питань запобігання та виявлення корупції в апараті сільської ради про хід виконання 

даного Плану. 

 
 

Секретар сільської ради                                                            Оксана ШЕВАНЮК 
 

 


