
Звіт роботи 

відділу з питань запобігання та виявлення корупції 

міської ради за 2022 рік 
 

№
 

з/
п

 

                                     Виконання заходів 

1.  
Надано 422 консультації та методичних рекомендацій в частині 

дотримання антикорупційного законодавства. 
 

2.  

З метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до 

вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, 

відділом  погоджувались проєкти рішень міської ради та виконавчого 

комітету. 

3.  

Забезпечено згідно п. 4 ст.53 Закону України «Про запобігання 

корупції» умови для повідомлень викривачами про порушення вимог 

антикорупційного законодавства посадовими особами, зокрема 

через телефонні лінії, засоби електронного зв’язку.  

4.  

 

 

В рамках компетенції проводилась реалізація контрольних та 

наглядових повноважень, щодо запобігання та врегулювання 

конфлікту інтересів.  

5.  

За наявними матеріалами відділом проводились службові перевірки,  

з метою виявлення причин та умов, що сприяли порушенню 

посадовими особами антикорупційного законодавства. 

6.  

Проведено навчання для керівників ВОМР, підготовлено 9 

інформаційних матеріалів щодо вимог антикорупційного 

законодавства та реалізації положень Закону України «Про 

запобігання корупції». 

7.  
Забезпечено всебічний розгляд вхідної кореспонденції 155 одиниць, 

з них: 80 завдань, 75 вхідних документів. 

8.  

На офіційному веб-сайті Вінницької міської ради створена та 

оновлювалась рубрика щодо запобігання та протидії корупції з 

підрубриками: антикорупційні лінії прямого зв’язку; нормативно-

правові акти та документи; неетична поведінка або дискримінація 

(гендерна або інша); конфлікт інтересів; фінансовий контроль; 

сервіси для декларантів; співпраця з викривачами. 

9.  

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». 

10.  

Підготовлено інформаційну пам’ятку стосовно антикорупційних 

обмежень та заборон для КП ВМР (підготовлено на надіслано 67 

листів). 



11.  
Підготовлено інформаційну пам’ятку стосовно антикорупційних 

обмежень та заборон для старостинських округів 

12.  

Кампанія е-декларування та перевірки кандидатів на посади 

відповідно до Закону України «Про очищення влади» призупинені на 

період дії воєнного стану в країні. 

13.  
Підготовлено звіт про результати виконання заходів з запобігання та 

виявлення корупції за 2022 рік. 

14.  
Розроблено та затверджено План заходів щодо запобігання та 

виявлення корупції на 2023рік. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


