
Про надання  інформації про 

стан виконання антикорупційного 

 законодавства за ІV квартал 2017 року 

 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради інформує: 

- на виконання вимог закону та постанов Кабінету Міністрів України 

від 08.12.2009 року №1422, 04.09.2013 року №706 розпорядженням міського 

голови від 01.11.2013 року №391 визначено уповноважену особу з питань 

запобігання та виявлення корупції – керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Янзюк В. М. організація роботи уповноваженої особи 

здійснюється відповідно до Типового положення. Одним із завдань 

уповноваженої особи є роз’яснення щодо застосування антикорупційного 

законодавства. Найбільш актуальним у ІV кварталі питанням, з якого 

надавалися роз’яснення - реалізація рішення Національного агентства з 

питань запобігання корупції від 29.09.2017 року №839 «Про затвердження 

Методичних рекомендацій щодо запобігання та врегулювання конфлікту 

інтересів»; 

- рішенням виконавчого комітету міської ради  від 11.02.2016 року 

№48 затверджені заходи щодо запобігання і протидії корупції на 2016-2017 

роки. Протягом кварталу забезпечувалось їх виконання; 

- розпорядженнями міського голови від 02.10.2017 року №125, 

13.11.2017 року №147 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної 

посади» було оголошено конкурс на заміщення вакантних посад головного 

спеціаліста відділу промисловості, житлово-комунального 

господарства,транспорту та зв’язку управління економіки та головного 

спеціаліста з питань соціальної роботи  з сім’ями, дітьми та молоддю відділу 

координації суб’єктів, що надають соціальні послуги управління  соціального 
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захисту населення  виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради. 

Матеріали про умови конкурсу були розміщені у газеті «Наше місто» 

та на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради. Конкурси були 

проведені 7 листопада 2017 року, 20 грудня 2017 року, за результатами 

призначені посадові особи; 

- розпорядженням міського голови від 09.03.2017 року №75 «Про 

затвердження заходів з запобігання та протидії корупції на 2017 рік» 

затверджено заходи з питань організації та належного виконання вимог 

фінансового контролю посадовими особами,недопущення вчинення ними 

правопорушень в даній сфері та інші заходи; 

-  сайт виконавчого комітету містить рубрику «Антикорупційна 

політика» де розміщені номери телефонів  за якими можна повідомити про 

порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими 

особами виконавчого комітету міської ради. Протягом кварталу повідомлень  

про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами виконавчого 

комітету міської ради  не надходило; 

-  11.10.2017 року уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції виконкому було проведено навчання з уповноваженими 

особами з питань запобігання та виявлення корупції комунальних 

підприємств міста, де розглядались питання: 

1) реалізація методичних рекомендацій щодо діяльності 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та 

виявлення корупції затверджених рішенням НАЗК від 13.07.2017року№317; 

2) вимоги, заборони та обмеження встановлені Законом України «Про 

запобігання корупції»; 

3) реалізація методичних рекомендацій щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів затверджених рішенням НАЗК від 

29.09.2017 року №839; 

4) реалізація методичних рекомендацій щодо організації роботи із 

повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами затверджених 

рішенням НАЗК від 06.07.2017 року № 286; 

5) порядок повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта 

декларування та інші; 

03.11.2017 року уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції виконкому взяла участь у тренінгу «Конфлікт інтересів: треба 

знати» проведений виконавчим апаратом обласної ради спільно з обласною 

державною адміністрацією та Національним агентством з питань запобігання 

корупції; 

20.12.2017 року уповноваженою особою з питань запобігання та 

виявлення корупції виконкому та головним спеціалістом юридично – 

житлового відділу виконкому були проведені апаратні навчання з працівника 

виконкому з наступними питаннями:  
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1. вимоги , заборони та обмеження встановлені Законом України «Про 

запобігання корупції»; 

2. реалізація методичних рекомендацій щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів затверджених рішенням НАЗК від 

29.09.2017 року № 839; 

3. реалізація методичних рекомендацій щодо організації роботи із 

повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами затверджених 

рішенням НАЗК від 06.07.2017 року № 286; 

4. порядок повідомлення про суттєві зміни в майновому стані суб’єкта 

декларування ; 

5. функціонування рубрики «Антикорупційна політика» на сайті   

виконавчого комітету міської ради. 

27.12.2017 року уповноважена особа з питань запобігання та виявлення 

корупції виконкому отримала сертифікат про успішне закінчення курсу 

«Конфлікт інтересів: треба знати» наданий Іриною Мостовою та Ігорем 

Степановим (спеціалістами НАЗК) через платформу масових відкритих 

онлайн - курсів Prometheus. 

- 27 жовтня 2017 року провідному спеціалісту відділу з питань 

регулювання земельних відносин  виконавчого комітету міської ради 

оголошено догану за неналежне виконання своїх посадових обов’язків та 

допущення в жовтні 2017 року порушень в роботі з розгляду звернень 

юридичних та фізичних осіб (копія розпорядження додається).     

    

 

 

Міський голова                                                                         М. Мельничук 
 

 

 

 

Янзюк В.М. 

3-22-07 

 

 


