
Про надання інформації про  

стан виконання антикорупційного  

законодавства за І квартал 2019 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 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  

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 актуальними у І 

кварталі питаннями, з яких надавалися роз’яснення – заповнення електронних 

декларацій посадовими особами виконавчого комітету міської ради; 

2) розпорядженням міського голови  від 06.02.2019 року №33 затверджені 

заходи з запобігання та протидії корупції у 2019-2020 роках. Протягом кварталу 

забезпечувалось їх виконання; 

3) відповідно до розпорядження міського голови від 08 січня 2019 року 

№6/2019-рк «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад» 

оголошено конкурс на заміщення вакантних посад: 

завідувача юридично-житлового відділу виконавчого комітету  міської 

ради; 

головного спеціаліста відділу промисловості, житлово-комунального 

господарства, транспорту та зв’язку управління економіки виконавчого 

комітету міської ради; 

провідного спеціаліста відділу з питань регулювання земельних відносин 

виконавчого комітету міської ради; 
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завідувача відділу охорони культурної спадщини та туризму управління 

культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

головного спеціаліста відділу охорони культурної спадщини та туризму 

управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

 головного спеціаліста відділу мистецьких закладів управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради. 

Конкурс відбувся 19 лютого 2019 року. 

Відповідно до розпорядження міського голови від 04 лютого 2019 року 

«Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад» був оголошений 

конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської ради . Конкурс відбувся 12 березня 2019 

року; 

4) станом на 01 квітня 2019 року усі посадові особи виконавчого комітету 

міської ради подали електронні декларації; 

5) 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 « Про 

організацію роботи з повідомленнями 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 та керівникам комунальних підприємств ( 25 осіб)  

уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції  були 

надані роз’яснення з питань реалізації Закону України «Про запобігання 

корупції». 20 лютого 2019 року уповноважена особа з питань запобігання та 

виявлення корупції  провела навчання  з працівниками виконавчого комітету 

міської ради «Порядок заповнення та подачі декларації посадовими особами 

місцевого самоврядування». 06.03.2019 року уповноважена особа отримала 

сертифікат про успішне закінчення курсу «Конфлікт інтересів: треба знати! Від 

теорії до практики» наданий викладачем Іриною Мостовою через платформу 

масових відкритих онлайн-курсів Prometheus; 

7) за відповідний період дисциплінарні стягнення на посадових осіб 

місцевого самоврядування та керівників комунальних підприємств міста не 

накладались. 

Протягом І кварталу 2019 року повідомлень про підозру у вчиненні 

посадовими особами злочинів у сфері службової діяльності та професійної 

діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг та складання стосовно них 

протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією не 

надходило; 

За відповідний період від Управління захисту економіки у Хмельницькій 

області Департаменту захисту економіки Національної поліції України та  



3 

 

Старокостянтинівської місцевої прокуратури надійшли подання про порушення 

5 посадовими особами вимог антикорупційного законодавства , в порядку ст. 65 

Закону України «Про запобігання корупції». Ведеться розгляд подань та 

вживаються заходи реагування. 

 

 

 Міський голова                                                                        М. Мельничук 

 

 
Янзюк В.М. 

3-22-07 

 

 

 


