




ЗАТВЕРДЖНО 
ПРОТОКОЛЬНИМ РІШЕННЯМ КОМІСІЇ З  ОЦІНКИ КОРУПЦІЙНИХ РИЗИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


Звіт 
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Білгород-Дністровської  районної державної адміністрації

м. Білгород-Дністровський				  4 червня 2018 року

Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від 17 квітня 2018 року № 168/А-2018  утворено комісію з проведення оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації, затверджено її склад та відповідне положення.
Відповідно до протокольного рішення Комісії від 02 травня 2018 року № 1 "Про проведення оцінки корупційних ризиків",  програми прийнято рішення про проведення оцінки корупційних ризиків.
З цього моменту Комісія з оцінки корупційних ризиків районній державній адміністрації розпочала роботу щодо визначення об’єктів оцінки, джерел інформації та їх опрацювання на предмет наявності корупційних ризиків, їх попередньої ідентифікації та оцінки, визначення потенційних заходів щодо усунення корупційних ризиків.
Також до роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації залучалися інші працівники районної державної адміністрації, які надавали необхідну для проведення оцінки корупційних ризиків інформацію.
Комісією з оцінки корупційних ризиків в районній державній адміністрації відповідно до вимог HYPERLINK "http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1718-16/paran13" \l "n13" \t "_blank" Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 2 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків.
Під час ідентифікації корупційних ризиків в районній державній адміністрації здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури районної державної адміністрації, положень про структурні підрозділи, система внутрішнього контролю, управління персоналом, процедури закупівель, надання адміністративних послуг, дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України "Про запобігання корупції".
За результатами оцінки корупційних ризиків в діяльності районної державної адміністрації підготовлено опис ідентифікованих корупційних ризиків з питань запобігання корупції, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією. Пропозиції щодо заходів з усунення та зменшення рівня виявлених корупційних ризиків, викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додається).


Голова Комісії 
з оцінки корупційних ризиків 
в районній державній адміністрації			                 Н.А. Гречановська






