
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

20.10.2021 № 240 

 

Про внесення змін до розпорядження 

міського голови від 25.08.2021 № 203 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, враховуючи наказ Національного агентства з питань запобігання 

корупції від 27.05.2021 № 277/21 „Про затвердження Типового положення про 

уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції“, зареєстрований в Міністерстві юстиції України                 

14 липня 2021 р. за № 914/36536, на підставі рішення дванадцятої сесії 

Пирятинської міської ради восьмого скликання від 30 червня 2021 року № 524 

„Про внесення змін до рішення третьої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 23 грудня 2020 року № 119“, з метою забезпечення 

ефективної роботи виконкому міської ради: 

 внести зміни до пунктів 1.3 та 1.4. розділу 1 посадової інструкції 

головного спеціаліста з питань запобігання корупції виконавчого комітету 

Пирятинської міської ради, затвердженої розпорядженням міського голови від 

25.08.2021 №203 „Про затвердження посадової інструкції головного спеціаліста 

з питань запобігання корупції виконавчого комітету Пирятинської міської 

ради“, виклавши їх в новій редакції:  

„1.3. Головний спеціаліст підпорядковується міському голові, заступнику 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради відповідно до 

розподілу обов’язків. 

1.4. Головний спеціаліст керується у роботі Конституцією України, 

законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, 

іншими законодавчими й нормативними документами за напрямом діяльності, 

в тому числі Типовим положенням про уповноважений підрозділ 

(уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, 

затвердженим наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 

від 27.05.2021 № 277/21 „Про затвердження Типового положення про 

уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції“ (зареєстровано в Міністерстві юстиції України                             

14 липня 2021 р. за № 914/36536), регламентами Пирятинської міської ради та її 

виконавчого комітету, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями міського голови, Етичним кодексом працівників 
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Пирятинської міської ради, нормами сучасного українського правопису та 

ділового мовлення та цією посадовою інструкцією“. 

 

 

 

Секретар ради Сергій ПАЗЮК 


