Проект розпорядження голови ОДА
Про утворення Координаційної ради з питань
забезпечення законності і правопорядку,
додержання прав і свобод громадян,
протидії корупції в Кіровоградській області
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 2, пункту 4 частини
першої статті 13, пунктів 1,2 статті 25 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", пункту 9 частини першої статті 39 з метою посилення взаємодії
місцевих органів виконавчої влади, правоохоронних органів та громадськості у
сфері забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів
громадян, відповідно до закону України "Про місцеві державні адміністрації":
1.Ліквідувати:
обласний оперативний штаб для координації роботи з безпеки громадян
і захисту об'єктів інфраструктури в області (розпорядження голови обласної
державної адміністрації від 02 квітня 2015 року №138-р);
Антикорупційну
раду
при
обласній
державній
адміністрації
(розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 вересня
2015 року № 352-р, 01листопада 2016 року №471-р);
обласний оперативний штаб з протидії рейдерству в аграрному секторі
(розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 серпня
2017 року №406-р);
обласну міжвідомчу комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії
незаконному поглинанню та захопленню підприємств (розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 27 червня 2018 року №486-р).
2.Утворити Координаційну раду з питань забезпечення законності і
правопорядку, додержання прав і свобод громадян, протидії корупції в
Кіровоградській області (далі - Координаційна рада).
3.Затвердити:
1) склад Координаційної ради з питань забезпечення законності і
правопорядку, додержання прав і свобод громадян, протидії корупції в
Кіровоградській області згідно з додатком;
2) Положення про Координаційну раду з питань забезпечення законності і
правопорядку, додержання прав і свобод громадян, протидії корупції в
Кіровоградській області.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.
Голова обласної
державної адміністрації

Андрій БАЛОНЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Кіровоградської
обласної державної адміністрації
"—" _______________ №
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань забезпечення законності і
правопорядку, додержання прав і свобод громадян, протидії корупції в
Кіровоградській області
1.
Це Положення визначає порядок утворення, правовий статус,
завдання, та повноваження Координаційної ради з питань забезпечення
законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян, протидії
корупції в Кіровоградській області.
2.
Координаційна рада з питань забезпечення
законності і
правопорядку, додержання прав і свобод громадян, протидії корупції в
Кіровоградській області (далі – Координаційна рада) є дорадчим органом, що
постійно діє при обласній державній адміністрації, і утворюється
розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією
України, Законами України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про Службу безпеки України", "Про
прокуратуру", "Про Національну поліцію", "Про державне бюро розслідувань",
"Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і
правоохоронними органами держави", "Про запобігання корупції", іншими
нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
4. Діяльність Координаційної ради базується на принципах верховенства
права, законності, гласності, демократичності, відкритості та прозорості.
5. Координаційна рада утворюється з метою забезпечення взаємодії
місцевих органів виконавчої влади правоохоронних органів, інших державних
органів, органів місцевого самоврядування, громадських організацій
Кіровоградської області у сфері:
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
забезпечення публічного порядку;
протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
запобігання і протидії корупції.
6. Координаційна рада підзвітна голові обласної державної адміністрації,
а з питань оперативного виявлення ознак та реагування на факти
протиправного поглинання і захоплення підприємств на території області Міжвідомчій комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств (далі - Міжвідомча комісія).

7. У складі Координаційної ради можуть утворюватися і діяти робочі
групи за відповідними напрямами роботи Координаційної ради та з актуальних
питань, які потребують негайного вирішення. Склад та напрями роботи
робочих груп затверджується рішенням Координаційної ради.
8. До складу Координаційної ради входять керівники державних органів,
представники громадських організацій, органів місцевого самоврядування.
9. Основні завдання Координаційної ради:
1) збирання і моніторинг інформації про:
криміногенну ситуацію в області;
запобігання, виявлення та протидію корупції в області
стан забезпечення безпеки, дотримання та охорони прав, свобод і законних
інтересів громадян;
факти та методи протиправного поглинання і захоплення підприємств.
2) сприяння взаємодії обласної державної адміністрації, Головного
управління Національної поліції в області, управління Служби безпеки України
в області, управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області
Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції у вирішенні
питань забезпечення законності і правопорядку в області, дотримання прав,
свобод і законних інтересів громадян;
3) сприяння обміну відповідною інформацією між місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими
організаціями щодо законності і правопорядку в області, протидії злочинності,
корупції, рейдерству;
4) сприяння врахуванню місцевими органами виконавчої влади,
правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування громадської
думки під час реалізації повноважень в галузі забезпечення законності,
правопорядку, прав і свобод громадян;
5) визначення та реалізація на обласному рівні комплексу заходів щодо
забезпечення законності і правопорядку в області, протидії злочинності,
корупції, протиправному поглинанню і захопленню підприємств;
6)
здійснення громадського контролю за реалізацією заходів,
спрямованих на виконання антикорупційного законодавства України в області.
10. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) співпрацює з державними органами, органами місцевого
самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, установами та
організаціями з питань, що належить до її компетенції;
2) інформує правоохоронні органи про виявлені ознаки злочину або
іншого правопорушення;
3) організовує роботу зі збирання і моніторингу:
статистичної інформації правоохоронних та судових органів про стан
протидії злочинності в області,
інформації та заяв юридичних і фізичних осіб про корупцію, факти
порушення прав і свобод громадян, факти і методи протиправного поглинання і
захоплення підприємств;

4) розглядає на своїх засіданнях звернення фізичних і юридичних осіб
про корупцію, порушення прав, свобод і законних інтересів громадян,
протиправне поглинання та захоплення підприємств;
5) заслуховує інформацію керівників правоохоронних та інших
державних органів про роботу відповідних органів у сфері протидії
злочинності, корупції, протиправному поглинанню та захопленню підприємств;
6)
заслуховує на своїх засіданнях інформацію посадових осіб
підприємств, установ та організацій, представників місцевих органів виконавчої
влади, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань,
що належать до її компетенції;
7) визначає відповідні заходи щодо протидії злочинності, корупції,
рейдерству в області;
8) інформує Міжвідомчу комісію про факти протиправного поглинання і
захоплення підприємств;
9) інформує громадськість про заходи щодо забезпечення законності і
правопорядку в області, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян,
протидії злочинності, корупції, протиправному поглинанню та захопленню
підприємств;
10) сприяє розвитку інституту викривачів в області.
11. Координаційна рада має право:
1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої
влади, правоохоронних органів, територіального управління Державної судової
адміністрації в області, органів місцевого самоврядування інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2) вносити на розгляд Міжвідомчої комісії з питань захисту прав
інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств
пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою запобігання
незаконному поглинанню та захопленню підприємств, вдосконалення
механізму регулювання корпоративних правовідносин:
3) вносити пропозиції керівникам правоохоронних та інших державних
органів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб за неналежне
виконання посадових обов'язків щодо забезпечення охорони прав, законних
інтересів і свобод громадян, запобігання та протидії корупції;
4) здійснювати заходи щодо підвищення правосвідомості населення.
12. Координаційна рада не може втручатися в оперативно-розшукову
діяльність, дізнання і досудове слідство, діяльність органів прокуратури,
поліції, інших правоохоронних органів, Служби безпеки України.
13. Координаційна рада утворюється у складі голови Координаційної
ради, його заступника, секретаря і членів Координаційної ради.
14.
Персональний склад Координаційної ради затверджується
розпорядженням голови обласної державної адміністрації.
15.
Головою Координаційної ради є голова обласної державної
адміністрації.

16.
У разі відсутності голови Координаційної ради його обов'язки
виконує заступник.
17.
До складу Координаційної ради входять керівники спеціально
уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції, управління Служби безпеки
України в області, територіальних органів міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади в області, окремих структурних підрозділів
облдержадміністрації та її апарату, представники органів місцевого
самоврядування, громадських організацій, регіональний представник
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській
області.
Органи місцевого самоврядування, установи, громадські організації, які
бажають включити до складу Координаційної ради своїх представників,
подають до обласної державної адміністрації відповідні пропозиції або рішення
керівного органу організації, підписані відповідним керівником.
18. Голова Координаційної ради або його заступник:
1) організовує роботу Координаційної ради, скликає та веде засідання
Координаційної ради;
2) підписує листи, протоколи та інші документи, підготовлені
Координаційною радою за результатами її роботи;
19. Формою роботи Координаційної ради є засідання, що проводяться за
рішенням голови Комісії.
Засідання Координаційної ради проводяться у разі необхідності, але не
рідше, ніж один раз на три місяці.
Засідання Координаційної ради є правоможним, якщо на ньому присутні
більш як половина членів Комісії.
20. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Координаційної ради
вносять голова, заступник голови, секретар та члени Координаційної ради.
21. Доручення Міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів,
протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств розглядаються
на засіданні Координаційної ради невідкладно.
22. До участі у засіданні Координаційної ради можуть залучатися
представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ, організацій, у т.ч. громадських.
23. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю голосів
членів Координаційної ради, що присутні на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
Координаційної ради або головуючого на її засіданні.
24. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер,
оформляються протоколом, який підписує головуючий на засіданні Комісії.
25. Протокол надсилається відповідним органам виконавчої влади, іншим
заінтересованим органам (особам) у п'ятиденний строк після проведення
засідання.
26. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради є обов'язковими до
розгляду державними органами.

27. Пропозиції та рекомендації Координаційної ради можуть бути
реалізовані шляхом видання головою обласної державної адміністрації
розпорядження або доручення.
28. Координаційна рада проводить моніторинг реалізації відповідними
державними органами рішень, прийнятих на її засіданнях.
Керівник апарату
обласної державної адміністрації

Віталій ЛИННИК

