Затверджено
Наказ Радомишльського МУВГ
від 02.01.2018 р. № 10
План заходів
Радомишльського МУВГ щодо запобігання корупції на 2018 рік
№№
Зміст заходів
з/п
1
Забезпечити безумовне дотримання вимог
антикорупційного законодавства, реалізацію системи
заходів, пов’язаних з усуненням причин та умов, які
сприяють злочинним проявам і корупції, передбачених
указами Президента України та рішеннями Уряду
2
З метою дотримання бюджетного законодавства та
запобігання нецільовому використанню бюджетних коштів
забезпечити дієвий контроль за використанням фінансових
ресурсів, реалізацією бюджетних програм, відповідно до
затверджених порядків використання коштів для цих
програм
3
Забезпечити ефективне та раціональне використання
державного майна
4

5

З метою недопущення фактів отримання прихованих
прибутків здійснювати контроль за станом використання
майна працівниками управління з метою недопущення
фактів отримання прихованих прибутків
Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на

Термін виконання

Виконавці

Постійно

Керівники структурних
підрозділів, ст. інспектор
з кадрів

Протягом року

Бухгалтерія, відділ
економіки, відділ водних
ресурсів, відділ
експлуатації

Протягом року

Бухгалтерія
Відділ економіки

Постійно

Керівники структурних
підрозділів

Постійно

Бухгалтерія, керівники

Відповідальний за
Виконання
Соболевський І.К.
Сокотунова С.О.
Матвійчук Л.О.

Соболевський І.К.
Сокотунова С.О.
Жембровська Т.В.
Харитончук Л.М.
Соболевський І.К.
Жембровська Т.В.
Сокотунова С.О.
Керівники
структурних
підрозділів
Соболевський І.К.

6

7

8

недопущення виникнення дебіторської та кредиторської
заборгованості та дієвий контроль за дотриманням
розрахункової дисципліни
Забезпечити обов’язковий періодичний розгляд на
засіданнях спеціалістів з питань про дотримання
законодавства щодо боротьби з корупційними проявами та
службовими злочинами
З метою запобігання створення причин та умов, що
сприяють корупції та іншим правопорушенням, пов’язаним
із корупцією, в роботі управління, забезпечення відкритості
і прозорості у фінансовій діяльності систематично
висвітлювати діяльність управління, пов’язану з
використанням бюджетних коштів, роботу щодо
запобігання службовим злочинам
З метою недопущення виникнення боргів із заробітної
плати та інших соціальних виплат забезпечити дієвий
контроль за станом розрахунків з працівниками управління.
Інформувати про стан розрахунків із заробітної плати
облводресурсів

структурних підрозділів

Жембровська Т.В.
Сокотунова С.О.

Не менше 1 разу в
півріччя

Керівники структурних
підрозділів

Соболевський І.К.
Сокотунова С.О.
Матвійчук Л.О.

Протягом року

Соболевський І.К.

Соболевський І.К.
Сокотунова С.О.
Матвійчук Л.О.
Сергієнко Н.Г.

Протягом року

Бухгалтерія, відділ
економіки

Соболевський І.К.
Жембровська Т.В.
Сокотунова С.О.

Щомісяця
До 5 числа

