УКРАЇНА
ОДЕСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
23 січня 2019 року

№ 26/2019 – ОР

Про внесення змін до розпорядження голови обласної ради
від 17 січня 2018 року № 09/2018-ОР «Про затвердження положень про
структурні підрозділи апарату обласної ради»
Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», на підставі рішення обласної ради від 21 грудня 2018 року
№ 829-VIІ «Про затвердження структури, чисельності апарату обласної ради,
видатків на його утримання та інші заходи» внести зміни до розпорядження
голови обласної ради від 17 січня 2018 року № 09/2018-ОР «Про
затвердження положень про структурні підрозділи апарату обласної ради»
(далі - розпорядження):
1. Пункт 1 розпорядження доповнити абзацом:
« - Положення про сектор з питань запобігання та виявлення корупції
апарату обласної ради (додаток 13)».
2. Доповнити розпорядження додатком 13 (додається).

Голова обласної ради

А.І. Урбанський

Додаток
до розпорядження голови
обласної ради
від 23 січня 2019 року
№ 26/2019-ОР
« Додаток 13
до розпорядження обласної ради
від 09 січня 2018 року
№ 09/2018-ОР
ПОЛОЖЕННЯ
ПРО СЕКТОР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ
АПАРАТУ ОБЛАСНОЇ РАДИ
1. Загальні положення
1.1. Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної
ради (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату обласної ради.
1.2. Сектор утворюється з метою підвищення ефективності здійснення
заходів щодо запобігання та виявлення корупції в діяльності обласної ради.
1.3. Сектор підпорядковується безпосередньо голові обласної ради і діє на
підставі положення, що затверджується головою обласної ради.
1.4. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами
України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, постановами, розпорядженнями Кабінету Міністрів
України, іншими нормативно-правовими актами, регламентом Одеської
обласної ради, Положенням про апарат обласної ради, іншими рішеннями та
розпорядженнями обласної ради, цим Положенням.
1.5. Сектор при вирішенні питань, які належать до його компетенції,
взаємодіє з іншими підрозділами апарату обласної ради, підприємствами,
установами, організаціями, що належать до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст області, органами та посадовими особами місцевого
самоврядування та іншими органами.
1.6. Діяльність сектору здійснюється на підставі планів роботи апарату
обласної ради, затверджених головою обласної ради, та планів роботи сектору,
затверджених керуючим справами апарату обласної ради.
2. Функції та права сектору
2.1. Функціями сектору є:
- координація роботи, пов’язаної з розробкою антикорупційної програми
обласної ради, забезпечення моніторингу та оцінки її виконання, періодичний
перегляд;
- надання методичної та консультативної допомоги з питань дотримання
вимог антикорупційного законодавства;

- здійснення заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяння
його усуненню, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо
врегулювання конфлікту інтересів;
- проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових
актів обласної ради;
- внесення голові обласної ради та керуючому справами апарату обласної
ради пропозицій щодо усунення ризиків в діяльності обласної ради, що
сприяють вчиненню корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;
- надання працівникам обласної ради допомоги в заповненні декларацій;
- інформування керівництва обласної ради про факти вчинення
корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень;
- ведення обліку працівників обласної ради, притягнутих до
відповідальності за вчинення корупційних та пов’язаних з корупцією
правопорушень;
- участь у проведенні службових розслідувань в апараті обласної ради з
метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення працівниками
апарату обласної ради корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень
чи невиконання вимог антикорупційного законодавства;
- розгляд за дорученнями голови обласної ради звернень громадян,
підприємств, установ, організацій з питань, що належать до його компетенції;
- розміщення інформації з питань запобігання та виявлення корупції на
офіційному сайті обласної ради;
- розробка проектів нормативно-правових актів обласної ради з питань,
що належать до його компетенції, за дорученням керівництва обласної ради.
2.2. Сектор має право:
- отримувати від структурних підрозділів апарату обласної ради
інформацію та документи, необхідні для виконання своїх завдань;
- отримувати від працівників обласної ради усні та письмові пояснення з
питань, які виникають під час проведення службових розслідувань;
- вносити пропозиції керівництву обласної ради щодо удосконалення
діяльності обласної ради у сфері запобігання та виявлення корупції;
- залучати за згодою керуючого справами апарату обласної ради
спеціалістів для підготовки проектів актів обласної ради та інших документів,
а також для розробки і здійснення заходів, що проводяться сектором
відповідно до покладених на нього обов’язків.
- має інші права, необхідні для виконання покладених на сектор завдань.
3. Керівництво та організація роботи
3.1. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду та
звільняється з посади розпорядженням голови обласної ради.
3.2. У разі відсутності з поважних причин завідувача сектору його
обов’язки виконує консультант сектору.
3.3. Організацію роботи сектору здійснює завідувач, який надає доручення
працівникам сектору.

3.4. У разі складання письмових документів на виконання доручення
керівництва обласної ради та/або завідувача сектору працівник сектору
повинен погодити проект такого документа та отримати візи осіб, від яких ним
отримано відповідне доручення.
4. Заключні положення
4.1. Покладання на сектор обов’язків, які не передбачені цим Положенням,
не допускається.
4.2. Апарат обласної ради створює умови для ефективної роботи і
підвищення кваліфікації працівників сектору, забезпечує його приміщеннями,
сучасними засобами оргтехніки і зв’язку, законодавчими та іншими
нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими
посібниками та літературою з питань запобігання та виявлення корупції.
4.3. Гранична чисельність сектору, фонд оплати праці працівників сектору
визначаються згідно зі штатним розписом апарату обласної ради».

Керуючий справами
апарату обласної ради

О.М. Балан

