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ЗВІТ 

про виконання плану заходів щодо запобігання корупційним 

правопорушенням у Баштанській районній раді і її виконавчому апараті  

за 2019 рік 

Робота щодо запобігання корупційним проявам серед посадових осіб 

Баштанської районної ради у 2019 році здійснювалася відповідно до вимог 

Законів України «Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших 

нормативно-правових актів антикорупційного спрямування.  

На виконання вищенаведених нормативно-правових актів України 

прийнято розпорядження голови районної ради від 28 грудня 2018 року №76-р  

«Про затвердження плану заходів щодо запобігання корупційним 

правопорушенням  у Баштанській районній раді і її виконавчому апараті на 

2019 рік». 

З метою попередження порушень вимог антикорупційного законодавства 

зазначена робота здійснювалася у межах  повноважень у відповідності до 

плану заходів щодо запобігання та протидії корупції у виконавчому апараті 

Баштанської районної ради на 2019 рік. 

Заступником керуючого справами виконавчого апарату районної ради, 

начальником організаційного відділу постійно аналізується стан виконання 

вимог вищенаведених нормативно-правових актів України та продовжується 

практика доведення інформацій, роз’яснень на антикорупційну тематику для 

працівників районної ради, депутатів районної ради, під час яких надаються 

рекомендації щодо усунення, виявлення конфлікту інтересів, корупційних 

ризиків у діяльності посадових осіб та депутатів.  

Керівниками відділів виконавчого апарату районної ради та 

уповноваженою особою з питань запобігання і та виявлення корупції серед 

суб’єктів декларування посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів 

районної ради у Баштанській районній раді фактів конфлікту інтересів та 

корупційних ризиків у діяльності працівників виконавчого апарату не 

виявлено. 

Відповідно до статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» 

забезпечено подання посадовими особами та депутатами районної ради до 

електронних декларацій за 2018 рік. 

Суб’єктам звернень до районної ради надавалася своєчасна інформація 

відповідно до законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про звернення громадян» тощо. 
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Проводилася юридична експертиза проектів рішень районної ради та 

розпоряджень голови районної ради. Аналізувалися положення нормативно-

правових актів для визначення наявності чи відсутності правових норм, які 

сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень. 

Надавалися рекомендації щодо їх усунення з метою запобігання виникненню 

наслідків корупційного характеру. Забезпечувався доступ громадськості для 

ознайомлення з проектами нормативно-правових актів районної ради шляхом 

розміщення їх на офіційному веб-сайті районної ради. 

З метою своєчасного запобігання фактам службових зловживань і 

корупційних проявів з боку виконавчого апарату районної ради на апаратних 

нарадах розглядалися питання щодо неухильного дотримання вимог 

антикорупційного законодавства України. 

На офіційному веб-сайті районної ради, з метою одержання зауважень і 

пропозицій громадськості, розміщено графіки особистого прийому громадян 

керівництвом та інша  інформація, що стосується діяльності районної ради. 

У 2019 році посадові особи районної ради та депутати районної ради не 

притягувалися до адміністративної та кримінальної відповідальності за 

корупційні правопорушення.  

Усі працівники районної ради дотримувалися Регламенту роботи районної 

ради та правил внутрішнього трудового розпорядку районної ради.  

У звітний період звернень щодо можливих проявів корупції працівниками 

районної ради від правоохоронних органів та громадян не надходило. 
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