КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 06
спільного засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району від 22 червня 2017 року

1. Про підсумки проведення весняно-польових робіт та підготовку до
збирання урожаю ранніх зернових та зернобобових культур господарствами
району.
Заслухавши та обговоривши інформацію про підсумки проведення веснянопольових робіт та підготовку до збирання урожаю ранніх зернових
та
зернобобових культур господарствами району, відповідно до законів України
«Про місцеві державні адміністрації», «Про насіння і садивний матеріал», «Про
захист рослин», з метою забезпечення населення району високою та якісною
сільськогосподарською продукцією, колегія районної державної адміністрації
вважає за необхідне:
1. Рекомендувати керівникам сільськогосподарських підприємств:
1) збирання ранніх зернових та зернобобових культур провести в стислі
агротехнічні строки
до 25.07.2017
2) засипати насіння ранніх ярих зернових культур в об'ємах згідно з потребою та
довести його до посівних кондицій
до 01.11.2017
3) засипати насіння озимих культур в об’ємах згідно з потребою та направити
його на перевірку до Державного підприємства «Державний центр сертифікації і
експертизи сільськогосподарської продукції
до 20.08.2017
4) закупити елітне насіння озимих культур для проведення сортооновлення та
сортозаміни
до 01.09.2017
5) підготувати площі під посів озимих культур урожаю 2018 року в обсягах
згідно з науковообгрунтованими сівозмінами
до 01.09.2017
6) не допускати спалювання рослинних решток
до 01.11.2017
2. Рекомендувати Державному підприємству «Державний центр
сертифікації і експертизи сільськогосподарсої продукції» проводити приймання
насіннєвого матеріалу озимих та ярих культур для попереднього визначення
схожості та енергії проростання зерна.
до 25.10.2017
3. Управлінню агропромислового розвитку
державної адміністрації
(Берднік А.Г.):
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1) тримати на постійному контролі хід проведення збирання ранніх зернових та
зернобобових культур в господарствах Красноградського району
до 25.07.2017
2) організувати засипку насіння озимих та ярих культур по сільськогосподарських
підприємствах району під урожай 2018 року, особливу увагу звернути на
фермерські господарства
до 01.09.2017
3) сприяти закупівлі елітного насіння озимих культур для проведення сортозаміни
та сортооновлення
до 01.09.2017
4) підготувати проект розпорядження з означеного питання
до 29.06.2017
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков
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КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 06
спільного засідання колегії райдержадміністрації та зборів адміністративногосподарського активу району від 22 червня 2017 року
2. Про стан реалізації засад державної антикорупційної політики в
Красноградському районі.
Заслухавши та обговоривши інформацію про стан реалізації засад державної
антикорупційної політики в Красноградському районі, відповідно до Конституції
України, Законів України «Про державну службу», «Про місцеві державні
адміністрації», «Про запобігання корупції», з метою запобігання і протидії
корупції у процесі виконання службових обов’язків особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них
осіб, колегія районної державної адміністрації вважає за необхідне:
1. Керівнику апарату райдержадміністрації Саху І.В.:
1.1. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи щодо запобігання
корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням, запобігання та
врегулювання конфлікту інтересів, додержання загальних правил етичної
поведінки серед державних службовців, а також здійснювати контроль за
роботою працівників районної державної адміністрації відповідно до вимог
Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про
доступ до публічної інформації» та Загальних правил етичної поведінки
державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування,
затверджених наказом Національного агентства України з питань державної
служби 05.08.2016 № 158;
1.2. Забезпечити організацію та проведення семінарських занять, навчань,
нарад з особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування та прирівняних до них осіб щодо опрацювання антикорупційного
законодавства, яке визначає правові та організаційні засади функціонування
системи запобігання корупції в Україні, змісту та порядку застосування
превентивних антикорупційних механізмів, правил щодо усунення наслідків
корупційних правопорушень;
1.3. Забезпечити належну співпрацю з правоохоронними органами;
Протягом 2017 року
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1.4. Організувати навчання щодо застосування окремих положень Закону
України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, а
саме правильності та строків подання декларацій особами, уповноваженими на
виконання функцій держави або місцевого самоврядування та порядку
інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в
установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані.
2. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації проводити
індивідуальну виховну роботу з працівниками, спрямовану на підвищення
особистої відповідальності кожного за суворе додержання законів та етичних
норм поведінка, фінансово-бюджетної дисципліни, збереження державного
майна, недопущення використання державними службовцями своїх службових
повноважень або свого становища та пов’язані з цим можливості з метою
одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі
використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних
інтересах, попередження корупційних та пов’язаних з корупцією правопорушень,
інших порушень законодавства.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування вжити аналогічних
заходів.
Постійно
3. З метою покращення стану справ у виявленні злочинів скоєних у сфері
економічної діяльності рекомендувати Красноградському відділу поліції
Головного управління національної поліції у Харківської області (Мєлєшеву
С.Б.), фінансовому управлінню райдержадміністрації (Щербина Н.І.), Південній
ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області (Возна В.А.) налагодити належну взаємодію
служб і контролюючих органів.
Протягом 2017 року
4. Завідувачу юридичного сектору апарату районної державної адміністрації
(відповідальній особі з питань запобігання і протидії корупції в районній
державній адміністрації) Гордєєвій А.М. спільно з Відділом організаційної
роботи, масових комунікацій та інформаційно-комп’ютерного забезпечення
апарату райдержадміністрації (Чистікова Л.М.):
4.1.
Поповнювати
та
систематично
оновлювати
різножанрові
антикорупційні матеріали на офіційному веб-сайті райдержадміністрації;
4.2. З метою прозорості і відкритості у діяльності органів виконавчої влади,
висвітлювати факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією
правопорушень державними службовцями та усунення їх наслідків;
4.3. Поширювати через засоби масової інформації просвітницькі матеріали
щодо прав громадян, механізмів їх реалізації в державних установах, а також
пропагувати національні та загальнодуховні цінності;
4.4. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу з антикорупційної
тематики.
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5. Відділу документообігу і контролю апарату райдержадміністрації
(Чухрай Т.Ф.) продовжити практику інформаційного зв’язку з громадянами у
питаннях діяльності органів влади щодо боротьби з корупцією («телефон довіри»,
«гаряча лінія» тощо).
6. Рекомендувати міському та сільським головам проводити роз’яснювальну
роботу серед депутатів міської та сільських рад про відповідальність у разі
виникнення конфлікту інтересів.
Протягом 2017 року
7. Відділу освіти райдержадміністрації (Турова А.І.), комунальному закладу
охорони здоров’я «Красноградський медичний коледж» (Мужевська О.Д.),
Красноградському технікуму механізації сільського господарства імені
Ф.Я.Тимошенка (Кіяшко В.М.), Красноградському коледжу комунального закладу
«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
(Рябокінь С.І.), Красноградському професійному ліцею (Мирошниченко Н.І.) під
час проведення годин правовиховного характеру, організувати різнопланові
заходи з метою негативного ставлення молоді до корупційних проявів.
9. Юридичному сектору апарату районної державної адміністрації
(Гордєєвій А.М.) розробити проект розпорядження з означеного питання.
До 29 червня 2017 року
(прийнято одноголосно)
Голова районної державної
адміністрації, голова колегії
Чистікова Л.М.

Є.А. Третяков

