
    

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ  № 6 

засідання колегії Нововодолазької районної державної адміністрації  
 

від 31 липня 2012 року 
 

1.СЛУХАЛИ:  Про хід виконання бюджету району за І півріччя 2012 

року 

ВИРІШИЛИ: 

Розглянувши питання щодо виконання зведеного бюджету району за         І 

півріччя 2012 року, колегія відмічає, що в цілому до зведеного бюджету району за 

І півріччя 2012 року надійшло доходів  57 178,7 тис. грн., при затвердженому 

плані   53 920,2 тис. грн., або 106,0%. 

Із них власних і закріплених доходів 14 421,7 тис. грн., що становить 136,0% 

до затвердженого плану на І півріччя 2012 року і 141,6 % доходів аналогічного 

періоду минулого року. 

Дотація вирівнювання з державного бюджету надійшла в сумі  22 810,8 тис. 

грн. або 100 % до затвердженого плану на І півріччя 2012року  (22 810,8 тис. грн.). 

До бюджету району надійшло цільових субвенцій з державного бюджету в 

сумі 18523,7 тис. грн. при затвердженому плані на І півріччя 2012 року 18 785,8 

тис. грн. або 98,6%, недоодержано 261,8 тис. грн. 

Податковий борг до загального фонду бюджету району, який станом на   

01.07.2012 року складає 1524,4 тис. грн., в тому числі:     

- по недіючих підприємствах –  1116,3 тис. грн., що складає 73,2 % від 

загальної суми боргу; 

-по діючих підприємствах та фізичних особах – 408,1 тис. грн., що 

складає 26,8 % від загальної суми боргу. 

А саме:  

податок з доходів фізичних осіб  – 717,7 тис. грн.:                  

- по недіючих підприємствах – 632,5 тис. грн., або 88,1 % від загальної суми 

боргу; 

- по діючих підприємствах  та фізичних особах –  85,2 тис. грн., або 11,9 % 

від загальної суми боргу. 

 плата за землю – 747,0 тис. грн.: 

-Хлібна база № 84 – 462,4 тис. грн.,  або  61,9 %  від загальної суми боргу 

(власником майна є держава в особі Кабінету Міністрів України, який є 

засновником, відповідно до статуту державі належать 100% акцій);  

-по недіючих  підприємствах –  1,1тис. грн., або   0,2 %  від загальної суми 

боргу;  

-по діючих  підприємствах та  фізичних особах  – 283,5 тис. грн., або  37,9 

%  від загальної суми боргу. 
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 фіксований сільськогосподарський податок – 

11,2 тис. грн. (по недіючих підприємствах). 

 податок на прибуток – 11,4 тис. грн. (по недіючих підприємствах –

3,2 тис.грн.,  по діючих підприємствах – 8,2 тис.грн.). 

 місцеві податки і збори – 36,9 тис. грн. 

- по недіючих підприємствах – 5,8 тис.грн., або 15,7 %  від загальної 

суми боргу; 

- по діючих підприємствах – 31,1 тис. грн., або 84,3 %  від загальної 

суми боргу. 

 збір за впровадження  торгівельної діяльності – 0,1 тис.грн. 

(фізичні особи). 

 інші надходження – 0,1 тис. грн. (по недіючому підприємству). 

Видатки зведеного бюджету району за І півріччя 2012 року по загальному 

фонду профінансовані в сумі 59 412,6 тис. грн. або на 80,5%, видатки 

спеціального фонду – 3 246,5 тис. грн.  

У порівнянні з аналогічним періодом попереднього року видатки загального 

фонду бюджету району зросли на 4 645,0 тис. грн. або 8,5 %. 

Кошти бюджету, у першу чергу, спрямовувалися на захищені статті видатків, 

а саме: виплату заробітної плати з нарахуваннями, придбання медикаментів і 

продуктів харчування, оплату комунальних послуг і енергоносіїв, що 

використовувалися бюджетними установами району, соціальні виплати 

населенню та поточне утримання установ. 

За І півріччя 2012 року на фінансування захищених статей було направлено  

56 817,0 грн. або 95,6% від обсягу видатків загального фонду проти  52 395,1 тис. 

грн. за аналогічний період попереднього року та зросли на 8,4%. 

На виплату заробітної плати по району спрямовано – 25 811,9 тис. грн., що на 

9,9% або 2 847,4 тис. грн. менше аналогічного періоду попереднього року; оплату 

спожитих енергоносіїв бюджетною сферою району – 9 925,4 тис. грн., що на 

44,3% або 3 046,1 тис. грн. більше; інші невідкладні витрати (харчування, 

медикаменти та трансферти населенню, трансферти органам державного 

управління інших рівнів) –  21 079,8 тис. грн., що на 25,1% або на 4 223,3 тис. грн. 

більше аналогічного періоду попереднього року. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду в цілому по району 

збільшилася  на 4 680,3 тис. грн. і складала станом на 01.07.12р. 7925,1 тис. грн. 

Прострочена заборгованість по заробітній платі відсутня. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду в цілому по району станом 

на 01.07.12р. складала 702,3 тис. грн. або збільшилась по району на 531,1 тис. грн. 

у порівнянні з 01.01.12р. (171,2 тис. грн.). 
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Враховуючи вищевикладене та з метою якісного виконання доходів 

місцевих бюджетів, забезпечення в повному обсязі фінансування видатків 

бюджету в 2012 році, колегія районної державної адміністрації вважає за 

необхідне: 

1. Інформацію начальника фінансового управління районної державної 

адміністрації В.І. Нетецької взяти до відома. 

2. Запропонувати Нововодолазькій міжрайонній державній податковій 

інспекції Харківської області (Каріх І.В.) активізувати роботу з платниками 

податків із викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету та з ліквідації 

заборгованості зі сплати податків та зборів, не допускати зростання податкового 

боргу до бюджету. 

3. Управлінням, відділам районної державної адміністрації, головам 

сільських та селищних рад: 

3.1. На виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу України, передбачити 

в повному обсязі асигнування на виплату заробітної плати працівникам 

бюджетних установ та на оплату за спожиті бюджетними установами енергоносії. 

3.2. Рекомендувати сільським та селищним головам посилити контроль за 

надходженням податків та зборів до місцевих бюджетів з метою виявлення 

неплатників. 

3.3. Не допускати виникнення простроченої заборгованості із заробітної 

плати та проплати за енергоносії в бюджетних установах, організаціях, а у разі 

виникнення тимчасових касових розривів отримувати позики на покриття 

тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунка на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами. 

3.4. Здійснювати видатки за незахищеними статтями з урахуванням 

можливостей бюджетів відповідно до зареєстрованих фінансових зобов’язань та 

пріоритетності проведення видатків. 

3.5. Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням працівників бюджетних 

установ, за умови забезпечення в повному обсязі бюджетними коштами 

обов’язкових виплат із заробітної плати і видатків на проведення розрахунків за 

комунальні послуги та енергоносії бюджетних установ. 

3.6. Вжити заходи щодо недопущення небюджетної кредиторської 

заборгованості та зростання простроченої дебіторської та кредиторської 

заборгованості. 

4. Фінансовому управлінню районної державної адміністрації підготувати 

проект розпорядження голови районної державної адміністрації з означеного 

питання. 
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2.СЛУХАЛИ: Про  хід збирання ранніх зернових та зернобобових 

культур в господарствах району та підготовка до посіву озимих у 2012 році в 

господарствах району  

ВИРІШИЛИ: 

Проаналізувавши, хід збирання ранніх зернових та зернобобових культур, стан  

підготовки господарств до проведення осіннього комплексу – польових робіт у 

2012 році, колегія відмічає: обсяги  зерна ранніх зернових та зернобобових 

культур, які обмолочені з  площі 18408 га, становлять 51117 тонн, середня  

урожайність  по району склала 27,8 ц/га. 

Прогнозовані площі посіву озимих зернових культур під урожай 2013 року в 

районі становлять 17005 га, із них по сільськогосподарських підприємствах 15831 

га : в тому числі   пшениці – 15419 га, жита - 412 га. 

В період з 01.07.2012 по 18.07.2012 господарствами району  засипано власного  

насіння   озимих культур 1994 тонн, що становить 49% від потреби. Із наданих на 

перевірку в насіннєву інспекцію насіння озимих культур 380 тонн, перевірено 

100%, із них кондиційного 380тонн (100%). 

Потреба в мінеральних добривах для посіву озимих зернових складає 1420 

тонн. В сільськогосподарських підприємствах району налічується 526 тонн 

залишків мінеральних добрив від весняно-польових робіт, в тому числі аміачної 

селітри та карбаміду 107 тонн, КАС – 30 тонн, сульфоамофосу – 389 тонн.  

Забезпеченість сільськогосподарських підприємств дизельним паливом 

складає 608 тонн (127 %) від потреби 480 тонн, бензином 136 тонн (68 %) від 

потреби 200 тонн. Відремонтовано 291 трактор (99% від загальної кількості), що 

будуть залучені для проведення осінньо-польових  робіт, повністю готові до 

роботи  сівалки, борони.    

Підготовлено ґрунту під посів озимих культур на площі 1531 га ( 9 %), в тому 

числі парів 881 га ( 5,2 %). 

Під урожай 2013 року виорано на зяб 700 га   (1,5 % від запланованих 46589 

га), злущено стерні ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6577 га (36 

%). Засипано насіння ярих культур 90 тонн  (7%). 

За січень–липень поточного року закуплено 27 одиниць нової техніки  на 

загальну суму 16503 тис.грн. 

Враховуючи вищезгадане та з метою забезпечення своєчасного та успішного 

виконання господарствами району завдання із збирання ранніх зернових та 

зернобобових культур, а також підготовки до посіву озимих культур восени 2012 

року колегія вважає за необхідне: 

 1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств: 

1.1.Закупити мінеральні добрива, паливо-мастильні матеріали в повній 

потребі. 

1.2. Закінчити підготовку  ґрунту під посів озимих в найкоротший термін. 
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1.3. Закінчити ремонт сільгосптехніки. 

2. Управлінню  агропромислового розвитку райдержадміністрації (Ляшенко 

А.Г.) відпрацювати з кожним господарством питання щодо прискорення 

виконання завдання по формуванню державного інтервенційного фонду та 

регіональних запасів продовольчого зерна на 2012/2013 маркетинговий період. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  першого заступника голови 

райдержадміністрації  Руднєва О.О. 
 

3.СЛУХАЛИ: Про стан цінової ситуації на споживчому ринку району  

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши інформацію  про стан цінової ситуації на споживчому ринку 

району, колегія районної державної адміністрації відмічає, що  робота, яка 

проводиться районною державною адміністрацією забезпечує стабільність цінової 

ситуації на споживчому ринку. 

Втілюється комплекс заходів із недопущення необгрунтованого зростання 

цін на основні продукти харчування.  

На спільному засіданні групи з питань організації роботи щодо недопущення 

необґрунтованого підвищення споживчих цін та координаційної групи з питань 

захисту справ споживачів від 20.03.2012 року розглянуто питання щодо основних 

вимог меморандумів між владою та підприємцями, підписаних на державному та 

регіональному рівнях, з питань встановлення роздрібних цін на основні продукти 

харчування. 

Щомісячно проводяться засідання галузевої ради підприємців з питань 

торгівлі. На засіданні 30.03.2012 року було в черговий раз розглянуто питання 

щодо приведення цін на сорти хліба масового вжитку  до соціального рівня, а 

також не підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби до 31 липня 2012 року. 

Торгівля  сортами хліба масового вжитку в районі проводиться з 

торгівельною надбавкою в середньому 7 %, обсяг поставки хліба на добу 

становить 1585,1 кг. 

Завдяки всім заходам, проведеним районною державною адміністрацією, 

середні ціни на продукти харчування в районі не перевищували середніх цін по 

області.  

Покращилась ситуація з ціною на наступні товари: макаронні вироби, крупа 

гречана, рис, яйця курячі, масло вершкове, цукор. В червні 2012 року середня 

ціна на них складає відповідно 5,2 грн., 8,5 грн., 6,1 грн., 4,6 грн., 5,75 грн.,  що 

відповідно на 0,05 грн.(1%), 8 грн. (90%), 2,3 грн.  (38%), 0,45 грн. (10%), 3,25 грн. 

(57%)   менше аналогічного періоду минулого року.  

Але зростання вартості енергоносіїв привело до збільшення собівартості 

деяких товарів широкого вжитку та роздрібних цін на них. Так, середня ціна олії 

соняшникової збільшилась в порівнянні з минулим роком на 1,25 грн. (8%) та 

склала 14,5грн. 
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З метою подальшої роботи над забезпеченням стабільної цінової 

ситуації на споживчому ринку району, колегія районної державної адміністрації 

вирішила: 

1.Інформацію начальника управління економіки райдержадміністрації 

Цимбал Н.О. щодо стану цінової ситуації на споживчому ринку району взяти до 

відома. 

2.Головам сільських (селищних) рад у межах своїх повноважень: 

-здійснювати контролю за ціновою ситуацією на споживчому ринку району. 

-вжити вичерпних заходів щодо ліквідації або скорочення розбіжностей цін у 

районі із середніми цінами по області на основну групу продуктів харчування, по 

яким проводиться державне регулювання цін. 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

районної державної адміністрації Руднєва О.О. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про організацію роботи з контрольними документами та 

стан  виконавської дисципліни в управліннях, відділах, секторах та інших 

структурних підрозділах РДА за 6 місяців 2012  року 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши питання про стан виконавської дисципліни і 

заходи посилення відповідальності керівників управлінь і відділів районної 

державної адміністрації за своєчасне і безумовне виконання контрольних 

документів, колегія відмічає, що робота структурних підрозділів 

райдержадміністрації щодо зміцнення виконавської дисципліни, в цілому 

відповідає вимогам Указу Президента України від 19 лютого 2002 року 

№155/2002 “ Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням 

указів, розпоряджень і доручень Президента України ” (із змінами).    

Сектором контролю проведено аналіз виконання за 6 місяців 2012 року актів 

і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, актів центральних 

органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови та заступників голови 

обласної державної адміністрації. На контроль беруться документи, що містять 

конкретні завдання та терміни виконання.                   

Протягом І півріччя 2012 року головою райдержадміністрації було взято на 

контроль 312 документи; знято з контролю, як виконані або такі, що втратили 

чинність 234 документів: розпорядження голови облдержадміністрації – 30, 

доручення голови облдержадміністрації -13, листи та інші документи 

облдержадміністрації -120, розпорядження та доручення голови 

райдержадміністрації – 60. 

Виконання контрольних документів структурними підрозділами 

райдержадміністрації, яким було надано документ на виконання у  І півріччі 2012 
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року: управління праці та соц. захисту населення -79, фінансове управління -

44, управління економіки – 287, управління агропромислового розвитку – 28, 

загальний відділ – 34, відділ орг.-кадрової роботи -67, відділ Держкомзему у 

Нововодолазькому районі -26 (порушений термін виконання – 1), сектор 

контролю -13, відділ з питань НС – 58, відділ архітектури – 21, відділ освіти – 15, 

відділ культури та туризму – 22, відділ  фіз. культ. та спорту – 7, відділ 

Державного Реєстру виборців – 11, юридичний відділ – 7,  

сектор з питань внутрішньої політики – 12, сектор взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної 

роботи – 12, служба у справах дітей – 20, адміністратор – 13. Всього 803 

документи. 

Станом на 1 липня 2012 року на контролі районної державної адміністрації 

залишилось 198 документів, а саме: 

- 53 розпоряджень голови облдержадміністрації; 

- 25 доручень голови облдержадміністрації; 

- 69 листів та інших документів облдержадміністрації; 

- 17 розпоряджень та доручень голови райдержадміністрації; 

- 34 документів інших державних органів, які мають контрольні строки. 

 З метою недопущення порушень термінів виконання документів, сектором 

контролю: 

- щомісячно проводиться аналіз стану виконавської дисципліни; 

- надаються щотижневі нагадування заступникам голови 

райдержадміністрації, начальникам структурних підрозділів райдержадміністрації 

щодо термінів виконання контрольних документів; 

- додатково здійснюється нагадування про терміни виконання документів у 

телефонному режимі. 

Для удосконалення організації контролю та покращення виконавської 

дисципліни на засіданнях колегій райдержадміністрації було заслухано виконання 

4 районних програм та 4 розпоряджень голови облдержадміністрації.  

Сектором контролю за І півріччя 2012 року проведено 5 перевірок 

структурних підрозділів райдержадміністрації  (відділ освіти, сектор з питань 

внутрішньої політики, управління агропромислового розвитку, управління 

економіки, служба у справах дітей). За результатами складено довідки з 

конкретними пропозиціями по удосконаленню роботи. Зазначені довідки 

подаються голові райдержадміністрації для розгляду та прийняття рішення.  

Разом з тим відділом Держкомзему у Нововодолазькому районі допущене 

невиконання доручення голови облдержадміністрації від 27.04.12 р. № 01-15/3266 

за підсумками селекторної наради від 06.04.12 р. з питання «Про стан проведення 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів».  
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Проаналізувавши стан виконавської дисципліни та організації виконання 

завдань, визначених контрольними документами, колегія районної державної 

адміністрації вважає за необхідне: 

1. Заступникам голови районної державної адміністрації: 

 Посилити вимоги до керівників структурних підрозділів 

райдержадміністрації щодо підвищення рівня виконавської дисципліни, 

здійснення постійного контролю за дотриманням вимог Регламенту районної 

державної адміністрації та Інструкції з питань діловодства в районній державній 

адміністрації при підготовці проектів розпоряджень, доручень голови районної 

державної адміністрації. 

 Звернути увагу керівників структурних підрозділів районної державної 

адміністрації на їх персональну відповідальність за стан роботи з контролю за 

виконанням завдань, визначених законами України, актами і дорученнями 

Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями і 

дорученнями голів облдержадміністрації та райдержадміністрації, листів та інших 

документів структурних підрозділів, посадових осіб облдержадміністрації. 

2. Начальникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації: 

 Взяти під особистий контроль своєчасність та якість виконання 

контрольних документів. 

 Систематично аналізувати стан роботи з контрольними документами, 

посиливши вимоги до підлеглих, що допускають порушення термінів або низьку 

якість виконання поставлених завдань. 

3. Рекомендувати заступнику начальника відділу Держкомзему у 

Нововодолазькому районі Харківської області Дарій Н.А.: 

-покращити  рівень дисципліни по виконанню контрольних документів; 

-забезпечити недопущення порушень виконавської дисципліни. 

4. Сектору контролю апарату райдержадміністрації: 

 Проводити семінари-наради з керівниками та відповідальними 

працівниками структурних підрозділів райдержадміністрації по вивченню 

документів, що регламентують ведення діловодства, порядок організації та 

здійснення контролю за виконанням контрольних документів. 

 Вжити заходи щодо вдосконалення контролю та підвищення рівня 

виконавської дисципліни. 
 

5. СЛУХАЛИ: Про хід виконання заходів щодо запобігання та протидії 

корупції в районній державній адміністрації 
 

ВИРІШИЛИ: 

Заслухавши інформацію щодо виконання заходів з реалізації Державної 

програми запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, колегія відмічає, що 

райдержадміністрацією проводиться певна робота. 

З метою усунення поєднання в одному органі інспекційних функцій та 

функцій з надання адміністративних послуг  в управлінні праці та соціального 
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захисту населення райдержадміністрації штатним розписом передбачено посаду 

головного державного соціального інспектора та посаду головного  спеціаліста  

контролера – ревізора;  для удосконалення законодавства щодо процедур 

державних закупівель  райдержадміністрацією внесена пропозиція:   ст. 3 Закону 

України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 № 2289-VI 

речення «Дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом 

закупівлі є:» доповнити наступними абзацами: 

- електрична енергія, її постачання, передача та розподіл;  

- природний і нафтовий газ та послуги з його транспортування, розподілу та 

постачання;  

- теплова енергія, її постачання та транспортування;  

- послуги з централізованого опалення, водопостачання та водовідведення. 

На офіційному веб-сайті  районної державної адміністрації міститься 

інформація, щодо отримання адмінпослуг. 

В райдержадміністрації з 2005 р. запроваджено Єдиний дозвільний центр з 

питань надання документів дозвільного характеру, що знаходить підтримку з боку 

мешканців району та значно сприяє своєчасному та якісному обслуговуванню 

населення. Надання погоджень, висновків, дозвільних документів тощо суб’єктам 

господарювання надаються своєчасно. 

Для вдосконалення державної служби головою райдержадміністрації 

прийняте розпорядження від 13.02.2012 р. № 15к «Про проведення спеціальної 

перевірки відомостей, щодо осіб які претендують на зайняття посад, пов’язаних із 

використанням функцій держави». З початку року відповідні запити направлені на 

7 осіб, які пройшли конкурсний відбір та претендують на зайняття вакантних 

посад. 

Державними службовцями райдержадміністрації своєчасно подані декларації 

про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011р. до 

15.04.12 р. – у відділ організаційно-кадрової роботи апарату РДА, до 01.05.12 р. – 

в Нововодолазьку міжрайонну державну податкову інспекцію. 

Для формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб 

та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування головою 

райдержадміністрації прийняте  розпорядження від 23.05.12р. № 302 «Про заходи 

щодо забезпечення відкритості у діяльності Нововодолазької РДА». З початку 

року до райдержадміністрації надійшло 8 запитів, інформація на які була надана 

вчасно та в повному обсязі. 

 З метою формування негативного ставлення громадян до проявів корупції та 

залучення громадськості до участі в антикорупційній діяльності на наради при 

голові райдержадміністрації  запрошуються представники місцевих ЗМІ, які 

висвітлюють тематику та найбільш актуальні питання в зазначеній сфері на 

сторінках селищної та районної газет, в ефірі Нововодолазької радіокомпанії. В 

районній газеті «Вісті Водолажчини» започатковано спеціальну рубрику із 
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залученням представників виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування та представників громадських організацій. 

22 травня поточного року круглий стіл відбувся круглий стіл за темою 

«Протидія корупції та вжиття першочергових заходів, спрямованих на 

профілактику правопорушень, вчинених у громадських місцях, у стані сп’яніння, 

а також неповнолітніми, та рецидивної злочинності». 

При проведенні виїзних прийомів головою райдержадміністрації, 

заступниками голови першочергова увага приділена профілактиці корупційних 

правопорушень та інших неправомірних діянь серед державних службовців 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

За окремим планом, затвердженим 13.01.12р., проводяться семінари-

навчання державних службовців райдержадміністрації та представників органів 

місцевого самоврядування, до роботи яких залучаються,  працівники  

райдержадміністрації та  фахівці правоохоронних органів району. В ході занять 

розглядаються питання антикорупційного законодавства, практичне виконання 

заходів щодо запобігання і протидії корупції.  

Разом з тим  три особи місцевого самоврядування притягнуті до 

адміністративної відповідальності  за ст..172 п.2 Кодексу України «Про 

адміністративні порушення». 

Враховуючи вищевикладене колегія районної державної адміністрації вважає 

за доцільне: 

1.Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації6 

1.1 посилити контроль за своєчасним виконанням заходів Державної 

програми  запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки. 

1.2.Прискорити роботу щодо внесення змін до комплексної програми 

профілактики правопорушень і Нововодолазькому районі на 2011-2015 роки. 

1.3.Поліпшити рівень роз’яснювальної роботи щодо належного виконання 

антикорупційного законодавства структурними підрозділами 

райдержадміністрації 

2.Завідувачу сектору взаємодії з правоохоронними органами оборонної , 

мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату райдержадміністрації 

Шевченку О.І. до 01 вересня 2012 року провести заняття з державними 

службовцями райдержадміністрації та посадовими особами місцевого 

самоврядування щодо забезпечення виконання положень Закону України «Про 

засади запобігання і протидії корупції». 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови 

районної державної адміністрації Руднєва О.О. 
 

 

 

 

Голова районної державної  

адміністрації, голова колегії                 підпис                С.О. Ротач 
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