
Про надання інформації про стан виконання 

антикорупційного законодавства за ІV 

квартал 2020 року 

 

 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради інформує: 

1) на виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та 

постанов Кабінету Міністрів України від 08.12.2009 № 1422, 04.09.2013 № 706 

розпорядженням міського голови від 01 листопада 2013 року № 391 визначено 

уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції – керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Валентину ЯНЗЮК. Організація 

роботи уповноваженої особи здійснюється відповідно до положення про 

уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції  затвердженого 

розпорядженням міського голови від 02 квітня 2018 року № 108/2018-р. Одним 

із завдань уповноваженої особи є роз’яснення щодо застосування 

антикорупційного законодавства. Найбільш актуальним у ІV кварталі 2020 року 

питанням, з якого надавалось роз’яснення – про внесення змін до електронних 

декларацій посадовими особами виконавчого комітету міської ради, у зв’язку із 

суттєвими змінами у майновому стані; 

2) розпорядженням міського голови від 06 лютого 2019 року № 33/2019-р 

«Про затвердження заходів з запобігання та протидії корупції у 2019 – 2020 

роках» затверджені заходи щодо запобігання та протидії корупції в 2019 - 2020 

роках. Протягом кварталу забезпечувалось їх виконання; 

3) протягом кварталу було проведено два конкурси на заміщення двох 

вакантних посад. За результатами конкурсу, який відбувся 20 жовтня 2020 року 

було прийнято двох посадових осіб на посади: 
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- адміністратор віддаленого робочого місця центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету міської ради; 

- головний спеціаліст загального відділу виконавчого комітету міської 

ради. 

4) сайт виконавчого комітету містить рубрику «Антикорупційна політика» 

де розміщені номери телефонів та електроні адреси за якими можна повідомити 

про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» посадовими 

особами виконавчого комітету міської ради. 

Розпорядженням міського голови від 21 лютого 2018 року № 64/2018-р 

«Про організацію роботи з повідомленням про корупцію, внесеними 

викривачами» затверджено Порядок організації з повідомленнями про 

корупцію, внесеними викривачами, у виконавчому комітеті міської ради. 

Протягом кварталу повідомлень про вчинення корупційних правопорушень 

посадовими особами виконавчого комітету міської ради не надходило; 

6) протягом кварталу працівникам виконавчого комітету міської ради, 

депутатам міської ради  (7 осіб)  уповноваженою особою з питань запобігання 

та виявлення корупції була надана методична, консультаційна допомога та 

проведена роз’яснювальна робота з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства, а саме порядок внесення змін до електронних 

декларацій, у зв’язку із суттєвими змінами у майновому стані. 

З 16 листопада по 19 листопада 2020 року уповноважена особа з питань 

запобігання корупції Валентина ЯНЗЮК пройшла підвищення кваліфікації за 

загальною короткостроковою програмою (дистанційне навчання у режимі 

реального часу) «Організація роботи з викривачами корупції у державних 

органах та органах місцевого самоврядування» в Українській школі 

урядування. 

Розпорядженням міського голови від 10 жовтня 2019 року № 309/2019-р 

«Про затвердження Положення про порядок запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів у виконавчому комітеті міської ради» затверджено 

Положення про порядок запобігання врегулювання конфлікту інтересів у 

виконавчому комітеті міської ради. Протягом кварталу повідомлень про 

виникнення конфлікту інтересів у посадових осіб виконавчого комітету міської 

ради не надходило; 

7) за відповідний період дисциплінарні стягнення на посадових осіб 

виконавчого комітету міської ради та керівників комунальних підприємств 

міста не накладались. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                                                Володимир БОГАЧУК 
 

Валентина ЯНЗЮК 3-22-07 


