
Додаток  до 

 рішення третьої сесії  

восьмого скликання 

Козелецької селищної ради  

від 29 грудня 2020 року  

№46-3/VIII  

 

ПЛАН 

заходів щодо запобігання корупції  на 2021 рік по 

Козелецькій селищній раді 
№ Зміст заходу Обґрунтування необхідності 

здійснення заходу 

Термін 

виконання 

виконавці 

1 Вести контроль за змінами 

та доповненнями в 

законодавстві України, які 

стосуються 

антикорупційних заходів 

Закон України    «Про 

запобігання корупції» 

постійно депутати, 

начальник 

юридичного 

відділу  

2. Провести навчання 

депутатів та посадових осіб 

Козелецької селищної  ради  

щодо застосування 

антикорупційного 

законодавства, запобігання 

конфлікту інтересів, правил 

заповнення декларацій осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

місцевого самоврядування 

 Закон України    «Про 

запобігання корупції» 

І квартал 2021 

року 

 

та грудень 

місяць 2021 

року 

заступник 

селищного 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів ради 

3. Аналізувати скарги 

громадян до Козелецької 

селищної ради, в яких 

вбачаються порушення 

посадовими особами 

селищної ради, депутатами 

та керівниками установ 

комунальної власності 

Закон України    «Про 

запобігання корупції» 

постійно Особа, 

відповідальна  за 

роботу із 

зверненнями 

громадян, члени 

виконкому 

4. Забезпечити роботу  

тендерного комітету з 

дотриманням 

антикорупційного 

законодавства під час 

проведення публічних 

закупівель 

Закон України « Про 

публічні закупівлі», 

Закон України    «Про 

запобігання корупції» 

постійно Голова 

тендерного 

комітету 

5 Проводити наради з 

посадовими особами, 

депутатами та керівниками 

установ комунальної 

власності про  необхідність 

профілактичної роботи, 

Закон України   «Про 

запобігання  корупції» 

Не рідше 1 

разу 

 в квартал 

заступник 

селищного 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів ради  



направленої на протидію 

корупції 

6 Вжити у межах 

повноважень заходів  щодо 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів у посадових осіб 

апарату селищної ради 

Закон України   

 «Про запобігання 

корупції» 

Протягом    

2021 року 

Керівництво 

селищної ради, 

начальники 

відділів,  

завідувачі 

секторів,  

відповідальний 

за організацію 

роботи щодо 

запобігання та 

протидію 

корупції в 

селищній раді 

7 Забезпечити якісний добір і  

розстановку кадрів на 

засадах неупередженого 

конкурсного відбору,  їх 

об’єктивну атестацію, 

щорічну оцінку виконання 

посадовими особами 

органів місцевого 

самоврядування покладених 

на них обов’язків і завдань 

Закон України   

 «Про запобігання 

корупції» 

постійно  Конкурсна 

комісія на 

заміщення 

вакантних посад 

у селищній раді, 

юридичний 

відділ, відділ 

організаційно – 

кадрової роботи 

8 Забезпечити організацію 

подання посадовими 

особами, депутатами з 

Козелецької селищної ради 

декларацію особи, 

уповноваженої на 

виконання функцій держави 

або місцевого 

самоврядування,  за 

минулий рік за формою, що 

визначається Національним 

агентством. 

Закон України   

 «Про запобігання 

корупції» 

 до 01.04. 2021 

року 

начальник 

відділу 

організаційно – 

кадрової роботи 

селищної ради, 

постійна комісія 

з питань освіти, 

охорони 

здоров’я, 

культури, 

соціального 

захисту 

населення, 

законності та 

правопорядку  

 

 

Секретар селищної ради                                                                    С.В.Адаменко 
 

 


