
          

 

Звіт роботи 

відділу з питань запобігання та виявлення корупції 

міської ради за ІІ півріччя 2020 року 
 

№
 

з/
п

                                      Виконання заходів 

1. 
В межах компетенції надавались консультації та методичну 

допомогу з питань додержання антикорупційного законодавства. 
 

2. 

Перевірено факти подання електронних декларацій посадовими та 

службовими особами виконавчих органів Вінницької міської ради, 

керівниками комунальних підприємств, установ та закладів міської 

ради в публічній частині Єдиного державного реєстру декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупції (перед звільненням, після звільнення, 

кандидата на посаду). 
 

3. 

Фактів неподання чи несвоєчасного подання декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування не встановлено. 

4. 

З метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

відділом  погоджувались проекти рішень міської ради, виконавчого 

комітету та розпоряджень міського голови. 

5. 

До 10.08.2020 забезпечено згідно п. 4 ст.53 Закону України «Про 

запобігання корупції» умови для повідомлень викривачами про 

порушення вимог Закону посадовими особами, зокрема через 

телефонні лінії, засоби електронного зв’язку.  

 

 

   6. 

В рамках компетенції проводилась реалізація контрольних та 

наглядових повноважень, щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів. Здійснювались впровадження щодо 

притягнення осіб до відповідальності.  

7. 

За наявними матеріалами відділом проводились службові перевірки,  

з метою виявлення причин та умов, що сприяли порушенню 

посадовими особами антикорупційного законодавства. 

8. 

В межах повноважень проводилась робота з організації навчання та 

роз’яснювальної роботи серед посадових осіб з питань дотримання 

вимог законів України з набранням чинності та внесенням змін до 

нормативно-правових актів антикорупційної спрямованості. 

9. 

Забезпечено всебічний розгляд звернень громадян щодо причетності 

працівників органу виконавчої влади, а також керівників 

підприємств, установ, організацій та закладів, що є у міській 

комунальній власності, до вчинення корупційних правопорушень. 

10. 
На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради створена та 

оновлювалась рубрика щодо запобігання та протидії корупції з 



підрубриками: нормативно-правова база, план заходів щодо 

запобігання корупції, інформаційно-аналітичні матеріали. 

11. 

За дорученням міського голови проводились перевірки структурних 

підрозділів міської ради, комунальних підприємств з метою вивчення 

стану додержання посадовими особами місцевого самоврядування та 

прирівняними до них особами вимог Закону України «Про 

запобігання корупції». 

12. 
Підготовлено звіт про результати виконання заходів з запобігання та 

виявлення корупції за ІІ півріччя 2020 року. 

13. 
Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання і 

виявлення корупції на 2021рік. 

 
 

 

 

 

 

 


