
 

 

 

Від 08.11. 2021 року                 м.Бурштин                                            №3432 

  

 

Про внесення змін в додаток до рішення 

міської ради від 21.05.2021 року № 31/12-21 

«Про затвердження структури і штатної чисельності 

Бурштинської міської ради та її виконавчих органів» 

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»  з метою організації та 

здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених цим Законом, 

враховуючи Типове положення про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) 

затверджене Національним агентством з питань запобігання корупції (далі - НАЗК) наказом 

27 травня 2021 року № 277/21, Наказ НАЗК Про встановлення обов'язкових вимог до 

мінімальної штатної чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та 

виявлення корупції в державних органах 26.04.2021 N 240/21, на виконання п.3.2 

протокольного доручення голови Івано – Франківської обласної державної адміністрації 

від 15.09.2021, керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », 

рішенням міської ради від 21.05.2021 року № 31/12-21 «Про затвердження структури і 

штатної чисельності Бурштинської міської ради та її виконавчих органів», міська рада 

вирішила: 

1. Внести зміни в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року № 31/12- 

21«Про затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів» в розділи, а саме: 

ВВЕСТИ: 

в розділ І. Апарат міської ради та виконавчого комітету посаду головний спеціаліст - 

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення  корупції -1 штатна одиниця. 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації покласти на відділ кадрової 

роботи та військового обліку (І.Фітак). 

3. Завідувачу господарством  служби господарського забезпечення виконавчого 

комітету міської ради (О.Сегида) забезпечити уповноважену особу окремим службовим 

приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених 

на нього (неї) завдань. 

4. Фінансовому відділу (О.Петровська) передбачити кошти для фінансування даної 

штатної одиниці та матеріально - технічного забезпечення. 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Ростислава Стаська. 

 

 

Міський голова Василь АНДРІЄШИН 
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Пояснювальна  записка 

до проєкту рішення Бурштинської міської ради  від ______2021 року №____«Про 

внесення змін в додаток до рішення міської ради від 21.05.2021 року № 31/12-21 «Про 

затвердження структури і штатної чисельності Бурштинської міської ради та її 

виконавчих органів». 

  

1. Обгрунтування прийняття рішення. 

  

Відповідно до Закону України Про запобігання корупції  з метою організації та 

здійснення заходів із запобігання та виявлення корупції, передбачених цим Законом, 

утворюються (визначаються) уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з питань 

запобігання та виявлення корупції. 

Відповідно до ст.13
1  

даного закону
 
 уповноважені підрозділи (уповноважені особи) з 

питань запобігання та виявлення корупції утворюються (визначаються) в: 

апаратах міських рад; 

на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління 

державного органу (крім юридичних осіб, у яких відповідно до цього Закону затверджуються 

антикорупційні програми). 

Наказом НАЗК Про встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної 

чисельності уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в 

державних органах 26.04.2021 N 240/21 визначено, що  мінімальна штатна чисельність 

уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції (далі - 

уповноважений підрозділ) у державному органі встановлюється з розрахунку:  

до 50 штатних одиниць - уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції 

призначається на утворену у штатному розписі окрему посаду або визначається з числа 

працівників державного органу;  

від 50 до 200 штатних одиниць - призначається уповноважена особа з питань запобігання 

та виявлення корупції;  

від 200 до 400 штатних одиниць - утворюється уповноважений підрозділ зі штатною 

чисельністю не менше як 2 одиниці. 

До чисельності осіб, визначеної відповідно до пункту 1 цих Вимог, додатково 

призначається одна особа на кожні 15 підприємств, установ та організацій, що належать до 

сфери управління державного органу. 

 

  

2. Нормативно-правова база  у даній сфері правового регулювання. 

  

Закон України “Про запобігання корупції”, ЗУ "Про місцеве самоврядування в 

Україні", наказ Національного агентства з питань запобігання корупції  від  27 травня 2021 

року № 277/21 яким затверджено  Типове положення про уповноважений підрозділ 

(уповноважену особу), наказ Національного агентства з питань запобігання корупції  Про 

встановлення обов'язкових вимог до мінімальної штатної чисельності уповноваженого 

підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції в державних органах від 26.04.2021 N 

240/21  

3. Фінансово-економічне обґрунтування. 

Реалізація рішення потребує додаткових витрат міського бюджету. Міський голова 

забезпечує гарантії незалежності уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) від 

впливу чи втручання у його роботу. Тому, відповідно до ЗУ Про запобігання корупції 

уповноважений підрозділ (уповноважена особа) забезпечується окремим службовим 
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приміщенням, матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на 

нього (неї) завдань.  

 

  

4. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

Прийняттям даного проекту будуть витримані норми діючого  законодавства у сфері 

запобігання корупції та забезпеченні керівниками належної роботи уповноважених 

підрозділів (уповноважених осіб).          

          Доповідач:  начальник юридичного відділу М. Михайлишин. 

 

  

  

Начальник юридичного відділу                                                 М. Михайлишин 


