
УКРАЇНА

КАМІНЬ - КАШИРСЬКА РАЙОННА РАДА

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я
(сьоме скликання)

_________  Камінь - Каширський № ______

Про внесення змін до 
списку присяжних

Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», ч.І ст.60 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 
07.07.2010 р. №2453-VI (із змінами та доповненнями), на підставі особисто 
поданих заяв, враховуючи рішення постійної комісії районної ради з питань 
депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, соціального 
захисту населення та учасників АТО, боротьби зі злочинністю та корупцією 
районна рада ВИРІШИЛА:

1. Вивести зі списків присяжних, які будуть залучатися для розгляду і 
вирішення справ у Камінь-Каширському районному суді Волинської області 
наступних осіб:
- Карпік Валентину Федорівну, юриста Камінь-Каширського відділення ВАТ 
«Волиньобленерго», жительку м. Каменя-Каширського, 1980 р. н. (заява від 
14.03.2018 року);
- Кузьмича Олександра Павловича, директора ЗОШ І-ІІІ ступенів села Раків- 
Ліс, жителя м. Каменя-Каширського, 1961 р. н. (заява від 27.04.2018 року).

2. Направити дане рішення в Територіальне управління державної 
судової адміністрації України у Волинській області та в Камінь-Каширський 
районний суд Волинської області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію районної ради з питань депутатської діяльності та етики, 
дотримання прав людини, соціального захисту населення та учасників 
АТО,боротьби зі злочинністю та корупцією.

Голова районної ради. Сус В.І.

Хитрик 50326



УКРАЇНА

КАМІНЬ - КАШИРСЬКА РАЙОННА РАДА 
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Камінь - Каширський №

Про «Звернення Камінь-Каширської 
районної ради до Верховної Ради 
України щодо ухвалення
Антиолігархічного пакету докорінних 
перетворень»

Враховуючи , що найбільші виклики, які сьогодні постали перед українцями, 
це -  війна, корупція і тотальне зубожіння нації і розуміючи необхідність 
докорінних перетворень в Україні, Камінь-Каширська районна рада ВИРІШИЛА:

1. Підтримати «Звернення Камінь-Каширської районної ради до 
Верховної Ради України щодо ухвалення Антиолігархічного пакету 
докорінних перетворень »

2. Направити Рішення про підтримку «Звернення Камінь-Каширської 
районної ради до Верховної Ради України щодо ухвалення 
Антиолігархічного пакету докорінних перетворень » до Верховної Ради

" «України
3. Оприлюднити дане Звернення на офіційному сайті Камінь-Каширської 

районної ради

Голова районної ради 
Козік

Сус В.І.



Додаток
до рішення Камінь-Каширської 
районної ради

№

Звернення
Камінь-Каширської районної ради до Верховної Ради України щодо 

ухвалення Антиолігархічного пакету докорінних перетворень

Найбільші виклики, які сьогодні постали перед українцями, це -  війна, 
корупція і тотальне зубожіння нації. Але найстрашніше -  непевність у 
завтрашньому дні, тривога кожного українця за майбутнє дітей. Причиною 

. цього є олігархія.
” По-перше, олігархія є основою системної корупції. Попри створення 

нових антикорупційних органів і задекларовану на найвищому рівні боротьбу з 
корупцією, її рівень лише зростає. Боротьба йде лише з окремими проявами 
корупції, а це не може розв’язати проблему системно. Бо не торкається її 
основи -  олігархії, яка є зрощенням великого кримінального капіталу з 
державною владою. Адже саме олігархи залишаються головними акціонерами 
влади в Україні впродовж чверті століття. Це вони корумпують увесь 
державний апарат, за що отримують можливості за безцінь приватизовувати 
підприємства та творити приватні монополії, не платити податків і вивозити 
награбоване в офшори, «освоювати» державний бюджет через різноманітні 
тендери та дотації, обкладати українців непомірними тарифами та цінами за 
товари та послуги.

По-друге, олігархія є причиною зубожіння українців. Падіння рівня життя 
* тотальної більшості українців -  це зовсім не «дешевий популізм», а доконаний 

математичний факт. У визискуваній олігархами Україні її громадяни мусять 
працювати за 190 євро на місяць, що є найнижчою чистою середньою 
зарплатнею в Європі. Ця сума у понад п’ять разів менша за середню зарплатню 
у крихітній негіромисловій Естонії, яка одночасно з нами позбулася 
колгоспного совєцького'ярма, майже в чотири рази менша за середню заробітну 
плату в Польщі, яка починала з нижчих порівняно з Україною стартових 
позицій на початку 90-х рр., і навіть менша, ніж у сусідніх Білорусі та Молдові.

По-третє, олігархи є лютим ворогом середнього класу. Вони панічно 
бояться конкуренції, яка підриває їхню монополію як найшвидший спосіб 
отримання надприбутків. Олігархи прагнуть закріпачити українців, змусити 
націю працювати на себе запівдурно, але купувати -  втридорога. Тому олігархія 
ніколи не дасть підняти голову середньому класу.

. По-четверте, олігархія зацікавлена у війні без кінця. Бо поки Нація воює, 
олігархи мародерсгвують. Вони гендлюють із країною-агресором та ведуть 
торгівлю на крові з окупованими територіями. Поки цивілізований світ 
впроваджує санкції, влада України... нарощує на 28% товарообіг із країною- 
агресором, а громадяни Московії, які включені до санкційних списків Європи 
та СІІІА, досі володіютьлретиною українських обленерго.



„ Єдиний шлях подолати олігархію -  це запровадити в життя 
Антиолігархічний пакет докорінних перетворень, майже всі законопроекти 
якого зареєстровані у Верховній Раді:

1. Повернення капіталів з офшорів і ліквідація схем виведення грошей з 
України:

-  «Про денонсацію Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки 
Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим 
ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї» № 0001-1 від 
02.12.2014;

-  «Про повернення капіталів, що перебувають та зареєстровані в 
Республіці Кіпр, офшорних зонах та інших юрисдикціях, звільнених від 
подвійного оподаткування, або тих, що мають пільговий режим 
оподаткування» № 1112 від 28.11.2014.

2. Демонополізація та ліквідація олігархічної моделі економіки:
-  «Про ліквідацію приватних монополій» № 1109 від 28.11.2014.
3. Заборона приватизації стратегічних підприємств:
-  «Про внесення змін до Закону України «Про приватизацію державного 

майна» (щодо мораторію на приватизацію державного майна до стабілізації 
ситуації у державі)» № 2424а від 21.07.2015.

4. Деолігархізація енергетики та справедливі тарифи:
-  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

забезпечення енергетичної безпеки України)» № 6341 від 11.04.2017;
-  «Про внесення змін до Закону України «Про ринок природного газу» 

(щодо особливостей функціонування газорозподільної системи)» № 6583 від 
12.06.2017;

-  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
порядку використання природного газу, видобутого на території України»

* № 2408а від 17.07.2015.
5. Земля -  власність нації:
-  «Про заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення» 

№2906 від 19.05.2015.
Ці законопроекти спрямовані на підрив самих основ олігархічного ладу в 

Україні. Необхідно якнайшвидше запустити цей процес, бо часу на бутафорні 
реформи вже немає -  вікно можливостей для докорінних перетворень в Україні 
закривається, а наслідком залишення олігархів при владі може стати втрата
держави.

Наголошуємо, що проведення реальної деолігархізації було однією з 
головних вимог Революції Гідності, а сьогодні є найпершим'завданням від 
вашого працедавця -  українського народу.

Враховуючи вищевикладене, ми, депутати Камінь-Каширської районної 
- ради, вимагаємо від Верховної Ради України негайно внести на розгляд та 

ухвалити Антиолігархічний пакет докорінних перетворень.



Україна
КАМІНЬ - КАШИРСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

_____________________  м.Камінь - Каширський ___________________

Про реорганізацію Комунального закладу Камінь-Каширський 
центр первинної медико-санітарної допомоги шляхом перетворення 
в комунальне некомерційне підприємство «Камінь-Каширський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Камінь-Каширської районної ради

Відповідно до статті 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статей 104-107 Цивільного кодексу України, статей 59, 78
Господарського кодексу, статей 16, 35-1 Закону України "Основи законодавства 
України про охорону здоров’я", враховуючи рішення Президії районної ради, 
районна рада ВИРІШИЛА:

1. Припинити юридичну особу Комунальний заклад Камінь-Каширський центр 
первинної медико-санітарної допомоги (ідентифікаційний код юридичної 
особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: 
38672910; місцезнаходження: 44500 Волинська обл., м.Камінь-Каширський, 
вул. Шевченка, буд. 43) шляхом перетворення в комунальне некомерційне 
підприємство «Камінь-Каширський центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Камінь-Каширської районної ради.

2. Створити комісію з реорганізації Комунального закладу Камінь-Каширський 
центр первинної медико-санітарної допомоги зі складом визначеним 
Додатком №1 до цього рішення.

3. Встановити строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Комунального 
закладу Камінь-Каширський центр первинної медико-санітарної допомоги, 
що припиняється шляхом перетворення -  2 (два) місяці з дня опублікування 
повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи, шляхом 
подання вимог особисто або засобами поштового зв’язку за адресою 
місцезнаходження закладу зазначеного в п.1 цього рішення.

4. Комісії з реорганізації:
4.1.В установленому законом порядку протягом трьох робочих днів з дати 

прийняття цього рішення повідомити орган, що здійснює державну 
реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичної особи 
шляхом перетворення та подати необхідні документи для внесення до



Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 
та громадських формувань відповідних записів.

4.2.Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів, пов'язаних з 
припиненням юридичної особи шляхом перетворення, відповідно до 
вимог законодавства.

4.3.Після закінчення строку заявления вимог кредиторами, скласти та подати 
в установленому законом порядку до Камінь-Каширської районної ради 
на затвердження передавальний акт.

* 5. Рішення підлягає оприлюдненню на офіційному веб-порталі Камінь-
Каширської районної ради в мережі Інтернет.

Голова районної ради - 
Соловей,

В. І. Сус



УКРАЇНА
КАМІНЬ - КАШИРСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

___________________ Камінь - Каширський № _________________

Про надання щорічної відпустки заступнику 
голови районної ради Дмитруку С.О.

Розглянувши заяву заступника голови районної ради, у 
відповідності до ст.21 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування в Україні», ст.74 Кодексу законів про працю України, 
Закону України «Про відпустки», Постанови КМУ №268 від 09.03.2006 року, 
районна рада ВИРІШИЛА:

1. Надати заступнику голови районної ради Дмитруку Сергію 
Олександровичу щорічну відпустку за фактично відпрацьований період з 
21.11.2017р. по 20.11.2018р. з 29.05.2018р. по 11.06.2018р. включно, 
тривалістю 14 календарних днів (в тому числі відповідно до ст.21 Закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні» 
основну -  14 календарних днів).

2. Головному бухгалтеру (Дмитрук В.С.) виплатити допомогу на оздоров
лення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

Голова ради 
Хитрик 50326

В.І. Сус



УКРАЇНА
КАМІНЬ - КАШИРСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(Сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

_________ Камінь - Каширський № ______________

Про делегування для роботи у складі
Госпітальної ради Ковельського госпітального округу
представників Камінь-Каширського району

Відповідно до частини першої статті 46 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», частини одинадцятої статті 35 Основ законодавства 
України про охорону здоров’я, пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 
30.11.2016 року № 932 «Про затвердження Порядку створення госпітальних 
округів», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 року №631-р 

. «Про затвердження переліку та складу госпітальних округів Волинської області», 
Прймірного положення про госпітальний округ, затвердженого Наказом МОЗ 
України від 20.02.2017 року № 165, пунктів 32, 33, враховуючи рішення Президії 
районної ради, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Взяти до відома факт функціонування з 13.09.2017 року Ковельського 
госпітального округу Волинської області в складі всіх закладів охорони здоров’я, 
що забезпечують надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги 
населенню, розміщених на території: м.Ковеля, Камінь-Каширського, Ковельського, 
Любешівського, Любомльського, Ратнівського, Старовижівського, Турійського, 
Шацького районів Волинської області.
2. Делегувати для роботи у складі Госпітальної ради Ковельського госпітального 
округу в якості її членів, як представників учасника від Камінь-Каширського
району:
- Суса Віктора Івановича -  голову Камінь-Каширської районної ради;
- Дунайчука Валерія Савовича -  голову Камінь-Каширської райдержадміністрації;
- Потягайло Людмилу Адамівну - головного лікаря Камінь-Каширської ЦРЛ;
- Долюка Івана Петровича -  заступника головного лікаря Камінь-Каширської ЦРЛ;
- Журавльову Антоніну Олександрівну -  головного бухгалтера Камінь-Каширської 
ЦРЛ;
- Велимчаницю Надію Іванівну -  депутата Камінь-Каширської районної ради.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань освіти, культури, охорони здоров’я, сім’ї, молоді та спорту, 
торгівельного та побутового обслуговування населення.

Голова районної ради 
Хитрик, 50326

В. І. Сус



УКРАЇНА
КАМІНЬ-КАШИРСЬКА РАЙОННА РАДА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(сьоме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

м.Камінь-Каширський № ______

Про затвердження Комплексної програми 
протидії корупційним та терористичним 
проявам у Камінь-Каширському районі на 2018 
-2019 роки ♦

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43, пункту 2 частини 1 статті 
38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 18 
частини 2 Закону України «Про Службу безпеки України», з метою реалізації 
спільних намірів по координації взаємодії територіальних громад району з 
підрозділами СБУ у Волинській області для забезпечення протидії 
корупційним проявам, проявам тероризму, екстремізму та ксенофобії, 
районна рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити «Комплексну програму протидії корупційним та 
терористичним проявам у Камінь-Каширському районі на 2018 -  2019 роки» 
(додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з 
питань депутатської діяльності та етики, дотримання прав людини, 
соціального захисту населення та учасників АТО, боротьби зі злочинністю 
та корупцією.

Голова районної ради
Кумпан

В. І. Сус



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням Камінь-Каширської районної ради

__________р. № ____

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 
протидії корупційним та терористичним проявам 
у Камінь-Каширському районі на 2018-2019 роки

1. Загальні положення

Комплексна програма протидії корупційним та терористичним проявам у 
Камінь-Каширському районі на 2018 -  2019 роки (далі -  Програма) -  це 
комплекс спільних заходів, спрямованих на протидію завданню шкоди життєво 
важливим інтересам держави та місцевої громади Камінь-Каширського району 
через підвищення ефективності протидії корупційним проявам, боротьби зі 
злочинністю, зокрема, з її організованими формами, запобігання проявам 
тероризму, екстремізму та ксенофобії на політичному, етнічному та 
релігійному ґрунті, зміцнення матеріально-технічної бази підрозділу УСБУ у 
Волинській області, покращення соціального захисту його співробітників.

Метою Програми є реалізація спільних намірів по координації взаємодії 
територіальної громади Камінь-Каширського району в особі Камінь- 
Каширської районної ради з підрозділами Управління СБУ у Волинській 
області для забезпечення активної наступальної протидії корупційним проявам, 
тероризму, проявам екстремізму та ксенофобії, нарощення спільних зусиль 
державних правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування, 
громадськості щодо підвищення рівня безпеки. Програма спрямована також на 
сприяння підвищенню ефективності роботи органів Служби безпеки України 
шляхом надання організаційної та фінансової допомоги у виконанні завдань по 
боротьби з організованою злочинністю, корупцією, запобігання проявам 
тероризму, екстремізму на політичному, етнічному та релігійному ґрунті.

Правовою основою Програми виступають підпункт 2 пункту "а" частини 
першої статті 38 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
частина друга статті 18 Закону України “Про Службу безпеки України”, 
частина третя статті 5 Закону України “Про контррозвідувальну діяльність”, 
частина перша статті 9 Закону України “Про боротьбу з тероризмом”, частина 
п’ята статті 5 Закону України “Про державну таємницю”, стаття 9 Закону 
України “ Про основи національної безпеки“, Закон України «Про запобігання 
корупції».

Заходи і завдання Програми

Захист прав і свобод громадян від злочинних та терористичних посягань, 
забезпечення законності управлінської діяльності органів місцевого 
самоврядування та запобігання корупції, сприяння діяльності органам Служби
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безпеки України визначені чинним законодавством України в якості напрямків 
діяльності органів місцевого самоврядування. Управління СБ України у 
Волинській області відповідно до чинного законодавства виконує цілий ряд 
завдань по охороні державного ладу, боротьбі з корупцією та організованою 
злочинністю, захисту прав та свобод громадян, захисту економічного 
потенціалу, запобіганню терористичним проявам, захисту державної таємниці, 
інформаційно-аналітичному забезпеченню діяльності органів державної влади 
та місцевого самоврядування з питань боротьби з корупцією і організованою 
злочинністю.

Сучасні умови ставлять підвищені вимоги до забезпечення 
правоохоронної та інформаційно-аналітичної діяльності та до рівня співпраці 
між органами місцевого самоврядування та органами Служби безпеки України 
при виконанні визначених законодавством завдань.

У зв’язку з цим, розроблено дану Програму, яка включає такі заходи:

І. У сфері сприяння протидії загрозам інтересам держави і громади у 
зв’язку з корупційними проявами:

- залучення співробітників УСБУ у Волинській області для ведення 
профілактично - роз’яснювальної роботи серед працівників та посадових осіб 
органів місцевого самоврядування Камінь-Каширської райради з метою 
запобігання корупційним проявам -  щоквартально;

- проведення із залученням співробітників УСБУ у Волинській області 
аналізу чинних схем прийняття управлінських рішень в органах місцевого 
самоврядування Камінь-Каширської райради з метою забезпечення їх 
прозорості та мінімізації корупційних ризиків -  друге півріччя 2018 року;

- проведення із залученням співробітників УСБУ у Волинській області 
заходів з протидії незаконному розподілу, розкраданню, нецільовому 
використанню бюджетних коштів, попередження та припинення порушень 
законодавства у сфері публічних закупівель товарів, робіт і послуг та 
здійснення прогнозно -  аналітичної діяльності в інтересах проведення органами 
місцевого самоврядування заходів по вирішенню проблемних питань у вказаній 
сфері -  протягом дії Програми;

- проведення із залученням співробітників УСБУ у Волинській області 
заходів із запобігання та протидії порушень чинного законодавства під час 
виділення та використання земельних ділянок, проведення профілактичної 
роботи з метою попередження завдання шкоди державним інтересам та 
інтересам громади в сфері земельних відносин -  протягом дії Програми;

- проведення із залученням співробітників УСБУ у Волинській області 
заходів із протидії завдання шкоди життєво важливим інтересам держави у 
бюджетній сфері, зокрема при використанні коштів субвенцій з державного 
бюджету місцевому бюджету на соціально-економічний розвиток району, його 
інфраструктури, забезпечення заходів з попередження аварій і запобігання 
техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарстві, 
енергозбереженні, будівництві доріг, а також коштів, використаних з резервних 
фондів бюджетів всіх рівнів -  протягом дії Програми;
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II. У сфері сприяння протидії екстремістським та терористичним 
проявам, боротьби із злочинністю в організованих формах:

- надання організаційної та інформаційної підтримки удосконалення та 
актуалізації планів превентивного планування запобігання терористичним 
проявам на потенційно небезпечних об’єктах району -  друге півріччя 2018 
року;

- проведення із залученням співробітників УСБУ у Волинській області 
профілактично - роз’яснювальної роботи серед мешканців району з метою 
недопущення поширення впливу екстремістських та терористичних течій, 
здійснювати своєчасне виявлення фактів можливої діяльності в районі 
представників радикалізованих угрупувань, які не виключають екстремістських 
форм ведення діяльності, вчинення антигромадських та антиконституційних 
дій, спрямованих на завдання шкоди державним інтересам та інтересам 
громади, на порушення прав і свобод мешканців району. Про виявленні 
негативні тенденції, за наявності підстав своєчасно здійснювати інформування 
органів місцевого самоврядування та вживати заходи превентивного та 
припиняючого характеру -  протягом дії Програми;

- вжиття спільних заходів із запобігання зрощування кримінальних 
структур з владними органами, поширення і консолідації організованої 
злочинності, недопущення втягнення у злочинну діяльність нових соціальних 
груп, особливо неповнолітніх -  протягом дії Програми;

III. У сфері сприяння покращенню матеріально-технічної бази 
підрозділу УСБУ у Волинській області, соціального захисту його 
співробітників

- з метою створення належного технічного рівня проведення аналітичної 
роботи надати сприяння підрозділам УСБУ у Волинській області у забезпеченні 
електронно-обчислювальною технікою - IV квартал 2018 року;

з метою створення належного технічного рівня проведення 
антитерористичних операцій, протидії екстремістським проявам надати 
сприяння підрозділам УСБУ у Волинській області у придбанні техніки 
спеціального призначення та іншого обладнання, яке використовується при 
проведенні вказаних заходів - IV квартал 2018 року.

- надання сприяння у забезпеченні військовослужбовців підрозділу 
Служби безпеки України житловими приміщеннями, у порядку і відповідно до 
вимог, встановлених законодавством України, зокрема, фінансове забезпечення 
придбання житла для співробітників Ратнівського МРВ УСБ України в 
Волинській області -  протягом дії програми.

- надання сприяння у проведенні ремонту (реконструкції) приміщень 
Ратнівського МРВ Управління СБ України у Волинській області -  протягом дії 
Програми;

- надання сприяння у забезпеченні паливно-мастильними матеріалами для 
транспортного забезпечення виконання співробітниками Ратнівського МРВ
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Управління СБУ у Волинській області заходів Програми -  протягом дії 
Програми.

Очікувані результати
У результаті реалізації заходів Програми очікується:
Забезпечення реальної протидії корупційним проявам, створення 

прозорої системи прийняття управлінських рішень, поширення і консолідації 
організованої злочинності;

зниження рівня терористичної загрози, набуття суб'єктами 
антитерористичної діяльності з числа органів місцевого самоврядування 
досвіду дій при терористичних проявах;

проведення запобігання та протидії екстремістським проявам на 
політичному, етнічному та релігійному ґрунті;

покращення стану інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
місцевого самоврядування з питань запобігання проявам корупції, 
організованої злочинності, тероризму;

досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення 
діяльності органів безпеки, покращення соціального захисту співробітників.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Реалізація Програми забезпечується керівниками органів та підрозділів 
Камінь-Каширської районної ради та виконкому, співробітниками Управління 
СБУ у Волинській області, зокрема Ратнівського МРВ у межах встановленої 
чинним законодавством компетенції.

Координацію діяльності учасників у процесі виконання програми 
забезпечує Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія Камінь- 
Каширської районної ради.

Управління Служби безпеки України у Волинській області узагальнює 
інформацію про хід виконання Програми та до 25 числа місяця, наступного за 
звітним півріччям, забезпечує інформування голови Камінь-Каширської 
райради про хід виконання Програми, надає відповідні висновки і пропозиції
щодо її реалізації.

Організаційне та фінансове забезпечення Програми.
Фінансування заходів, визначених Програмою, проводиться за рахунок 

коштів державного, районного (у порядку дії ст. 85 Бюджетного кодексу 
України), бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Заст. начальника Ратнівського МРВ
УСБ України у Волинській області /
підполковник Кумпан Є.В.



І

Додаток 1

до Комплексної програми протидії корупційним та терористичним 
проявам у Камінь-Каширському районі на 2018 -  2019 роки

Паспорт

1. Ініціатор розроблення Програми Управління Служби безпеки 
України у Волинській 

області
2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документу органу виконавчої влади 
про розроблення Програми

3. Розробник Програми Управління Служби безпеки 
України у Волинській 

області
4. Співрозробники Програми Виконком Камінь-Каширської 

районної ради
5. Відповідальний виконавець 

Програми
Управління Служби безпеки 

України у Волинській 
області

6. Учасники Програми Органи та підрозділи Камінь- 
Каширської районної ради та 

виконкому, територіальні 
органи міністерств і відомств, 

підприємства, установи та 
________ організації________

7. Термін реалізації Програми 2018-2019 роки
7.1. Етапи виконання Програми
. 8. Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми
Районний бюджет

9. Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для реалізації 
програми (всього), у тому числі:

грн

9.1. Коштів місцевого бюджету . грн
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Додаток 2

до Комплексної програми протидії корупційним та терористичним 
проявам у Камінь-Каширському районі на 2018 -  2019 роки

Ресурсне забезпечення

Комплексної програми протидії корупційним та терористичним проявам у 
Камінь-Каширському районі на 2018 -  2019 роки

О б с я г  к о ш т ів , які 
п р о п о н у є т ь с я  
з а л у ч и т и  н а  

в и к о н а н н я  п р о г р а м и

2 0 1 8  р ік 2 0 1 9  р ік У с ь о го  
в и т р а т  н а  

в и к о н а н н я  
п р о г р а м и

О б с я г  р е с у р с ів , . грн . . гр н . грн .
у с ь о г о ,

у  т о м у  ч и с л і:
Р а й о н н и й  б ю д ж е т . гр н .. . гр н . грн .


