
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження сільського голови 

від 04.01.2022 року № 02 

 

ПЛАН 

Заходів щодо запобігання корупції в Тупичівській сільській раді на 2022 рік 

№ 

з/п 

Зміст заходів Терміни і строки 
виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 Якісний добір і розстановка кадрів на засадах неупередженого конкурсного 
відбору, об’єктивного оцінювання результатів професійної діяльності 
службовцями покладених на них функцій і завдань 

постійно Секретар сільської 
ради 

2 Попередження осіб, які претендують на зайняття посад в Тупичівській 
сільській раді про спеціальні обмеження, встановлені Законами України 
«Про запобігання корупції», «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» 

Під час прийому 
документів на 
заміщення  
вакантних посад 

Секретар 
виконавчого 
комітету 

3 Надання службовцям Тупичівської сільської ради методичної допомоги та 
роз’яснень вимог чинного законодавства з питань служби в ОМС та 
запобігання корупції 

постійно Секретар сільської 
ради 

4 Своєчасне інформування працівниками апарату сільської ради про наявність 
конфлікту інтересів у разі його виникнення 

постійно Працівники апарату 
сільської ради 

5 Заповнення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій  держави 
або місцевого самоврядування, (далі – Декларація) та подання особисто 
суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агенства з питань 
запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет 
суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, шляхом заповнення форми, яка затверджена Рішенням 
Національного агенства з питань запобігання корупції 10.06.216 № 3 

В терміни, встановлені 
ст. 45 Закону України 
«Про запобігання 
корупції 

Суб’єкти 
декларування 
Тупичівської 
сільської ради 

6 Надання методичної допомоги в заповненні Декларацій Протягом року Юрист сільської 
ради 



7 Інформування Нацагенства про відкриття валютного рахунку в установі 
банку – нерезидента, порядок якого затверджений Рішенням нацагенства 
06.09.2016 року за № 20 

В терміни, встановлені 
ст. 52 Закону України 
«Про запобігання 
корупції 

Суб’єкти 
декларування 
Тупичівської 
сільської ради 

8 Перевірка факту подання суб’єктами декларування Тупичівської сільської 
ради Декларацій та повідомлення Нацагенства про випадки неподання чи 
несвоєчасного подання таких Декларацій відповідно до Порядку, 
затвердженого Рішенням Нацагенства 10.06.2016 року № 3 

В терміни, встановлені 
ст. 49 Закону України 
«Про запобігання 
корупції 

Секретар сільської 
ради 

9 Повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта декларування, 
форма якого затверджена Рішенням Нацагенства 10.06.2016 року № 3 

В терміни, встановлені 
ст. 52 Закону України 
«Про запобігання 
корупції 

Суб’єкти 
декларування 
Тупичівської 
сільської ради 

10 Забезпечити вжиття заходів щодо припинення служби в органах місцевого 
самоврядування працівникам, що визнані винними у вчиненні корупційних 
діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів   

У триденний строк (з 
дня отримання копії 
судового рішення, яке 
набрало законної сили) 

Сільський голова, 
секретар сільської 
ради 

11 Забезпечити інформування правоохоронних органів про виявлені 
правопорушення та ознаки корупційних дій (у разі виявлення таких) за 
результатами ревізій, перевірок, аудитів, службових розслідувань, 
проведених в сільській раді 

Протягом року Секретар сільської 
ради 

12 Забезпечити здійснення обліку працівників апарату сільської ради, 
притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень 

постійно Секретар 
виконавчого 
комітету 

13 Забезпечити розгляд повідомлень щодо причетності працівників апарату 
сільської ради до вчинення корупційних правопорушень 

постійно Секретар 
виконавчого 
комітету 

                                   

                                  Секретар сільської ради                                                                                Тетяна ПОЛЕГЕНЬКО 


