
Про надання інформації про 

стан виконання антикорупційного 

законодавства за І квартал 2018 року 

 

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради інформує: 

1)на виконання вимог закону «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 Типового положення. Одним 

із завдань уповноваженої особи є роз’яснення щодо застосування 

антикорупційного законодавства. Найбільш актуальним у І кварталі питанням, 

з якого надавалися роз’яснення – заповнення електронних декларацій 

посадовими особами виконавчого комітету міської ради; 

2) розпорядженням міського голови від 08.02.2018 року №46 затверджені 

заходи щодо запобігання і протидії корупції на 2018 рік. Протягом кварталу 

забезпечувалось їх виконання; 

3) розпорядженнями міського голови від 15.01.2018 року №13, 23.01.2018 

року №22 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади» було 

оголошено конкурс на заміщення вакантних посад: 

- головного спеціаліста відділу з кадрової служби виконавчого комітету 

міської ради;  

- завідувача сектору з питань юридично-правової роботи управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради; 

- головного спеціаліста-інспектора праці відділу з питань праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету міської ради. 
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Матеріали про умови конкурсу були розміщені у газеті «Наше місто» та 

на офіційному сайті виконавчого комітету міської ради. Конкурси були 

проведені 20, 27 лютого 2018 року,  за результатами призначені посадові особи; 

4) станом на 01 квітня 2018 року усі посадові особи виконавчого комітету 

міської ради подали електронні декларації; 

5) 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. 

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) 9 лютого 2018 року за запрошенням виконавчого комітету міської ради 

Хмельницьким центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 

органів державної влади,органів місцевого самоврядування,державних 

підприємств, установ і організацій для працівників виконавчого комітету 

міської ради, депутатів міської ради та комунальних підприємств міста був 

проведений постійно діючий семінар «Питання реалізації Закону України « Про 

запобігання корупції» Е – декларування»; 

7) протягом кварталу посадові особи виконавчого комітету міської ради 

до юридичної відповідальності не притягувались. 
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