
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

 

від   27 липня   2015 року                                     № 98 

      

м. Знам’янка 
 

 

 

Про затвердження міських заходів 

з виконання Державної програми  

щодо реалізації засад державної 

антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії)  

на 2015-2017 роки 

 

 

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 квітня 2015 року №265 «Про затвердження Державної 

програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки», керуючись п.3 пп. 20 ст.42 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Затвердити міські заходи з виконання Державної програми щодо 

реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної 

стратегії) на 2015 – 2017 роки (додається). 

2. Секретарю міської ради, заступнику міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, керівникам виконавчих органів міської ради 

ознайомити підлеглих посадових осіб із міськими заходами з виконання Державної 

програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної політики в Україні 

(Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки  

3. Покласти на посадових осіб виконавчих органів міської ради 

персональну відповідальність за дотриманням положень цих Заходів. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова     І. Крижановський 

 

 



Затверджено 

розпорядженням міського голови 

27.07.2015 №  98 

 

 

 

М І С Ь К І   З А Х О Д И 

з виконання Державної програми щодо реалізації засад Державної антикорупційної 

політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки 

 

№з/п Найменування 

завдання Державної 

програми 

Найменування заходу Відповідальні 

за виконання 

Строк 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  Створення 

інституціонального 

механізму формування 

та реалізації державної 

антикорупційної 

політики  

Забезпечення укладення 

договорів про 

забезпечення доступу 

Національного агентства з 

питань запобігання 

корупції до 

інформаційних баз даних 

в структурі органу 

місцевого самоврядування  

 

 

 

 

 

 

Забезпечити прямий 

доступ Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції  до 

інформаційних баз даних 

в органі місцевого 

самоврядування 

Знам’янська 

міська рада, 

виконавчий 

комітет 

Знам’янської 

міської ради, 

самостійні 

відділи, 

управління 

виконавчого 

комітету 

   _ / _/ 

Листопад 

2015р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01січня 

2016р. 

2.  Створення ефективної 

системи запобігання, 

виявлення та 

врегулювання конфлікту 

інтересів 

Проводити методичну 

роботу щодо роз’яснення 

інституту конфлікту 

інтересів та пов’язаних з 

ним наслідків для осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

держави, та посадових 

осіб місцевого 

самоврядування 

 

 

Готувати пропозиції щодо 

внесення змін до чинного 

законодавства у разі 

виявлення проблем 

Начальник 

юридичного 

відділу 

міськвиконкому 

Данільченко 

Ю.В. 

 

 

Юридичний 

відділ 

міськвиконкому 

2015-2017 

роки 

 

 

 

 

 

 

2016-2017 

роки 



практичного застосування 

законодавства щодо 

запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів 

3.  Впровадження 

системного підходу до 

запобігання корупції в 

органі місцевого 

самоврядування на 

основі результатів 

аналізу корупційних 

ризиків 

Забезпечити розроблення 

та затвердження у 

виконавчому комітеті 

Знам’янської міської ради 

відповідних 

антикорупційних програм 

згідно з вимогами статті 

19 Закону України «Про 

запобігання корупції» 

Данільченко 

Ю.В. 

Щороку до 01 

березня 

4.  Створення ефективної 

системи фінансового 

контролю 

Забезпечити виконання 

вимог Закону України 

«Про запобігання 

корупції» в частині 

подання декларацій осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій у 

виконавчому комітеті 

Знам’янської міської ради 

, шляхом їх заповнення на 

веб – сайті Національного 

агентства з питань 

запобігання корупції 

Секретар ради  

Адамович Н.А. 

Керуюча 

справами 

міськвиконкому 

Меренкова Л.І. 

Начальник 

юридичного 

відділу 

Данільченко 

Ю.В. 

2015-2017 

роки 

5.  Усунення передумов 

вчинення корупційних 

правопорушень під час 

здійснення 

адміністративних 

процедур 

 

Вживати практичні заходи 

щодо усунення 

корупційних чинників у 

адміністративних 

процедурах та 

забезпечення розвитку 

інтегрованих прозорих 

офісів – центрів надання 

адміністративних послуг 

 

Керівники 

відділів, 

управлінь 

виконавчого 

комітету 

Знам’янсьткої 

міської ради 

 

2015-2016 

роки 

 

6.  Усунення корупційних 

чинників у процедурах 

державних закупівель 

 

Забезпечити участь осіб, 

відповідальних за 

здійснення державних 

закупівель, та 

уповноважених осіб з 

питань запобігання та 

виявлення корупції у 

проведенні тренінгів щодо 

виявлення конфлікту 

інтересів та корупційних 

ризиків під час здійснення 

державних закупівель 

 

Керівники 

самостійних 

управлінь, 

відділів 

виконавчого 

комітету 

Знам’янської 

міської ради 

 

Липень – 

грудень 2015 

року, у 

подальшому 

щороко 

відповідно до 

затверджених 

планів 

 

7.  Запровадження  

механізмів дотримання 

Забезпечити дотримання 

загальних правил 

Керівники 

відділів 

2015-2017 

роки 



етичних стандартів для 

осіб, уповноважених на 

виконання  функцій 

органу місцевого 

самоврядування 

поведінки посадових осіб 

місцевого самоврядування 

, затверджених 

Національним агентством 

з питань запобігання 

корупції 

 

управлінь, 

відділів 

виконавчого 

комітету 

Знам’янської 

міської ради 

 

8.  Забезпечення 

обізнаності осіб, 

уповноважених на 

виконання функцій 

місцевого 

самоврядування, із 

законодавством щодо 

доброчесності на 

публічній службі 

Забезпечити перевірку 

знань антикорупційного 

законодавства посадовими 

особами місцевого 

самоврядування  за 

професійними 

програмами шляхом 

електронного тестування  

 

Секретар 

міської ради 

Адамович Н.А. 

Керуюча 

справами 

міськвиконкому 

Меренкова Л.І. 

 

2016-2017 

роки 

відповідно до 

планів заходів, 

у тому числі 

Національного 

агентства з 

питань 

запобігання 

корупції 

2015-2017 

9.  Зміна суспільних 

уявлень про корупцію 

Вжити комплекс заходів, 

спрямованих на 

підвищення рівня 

правової свідомості 

населення, зокрема в 

частині обізнаності 

громадян щодо своїх прав 

і свобод, механізму їх 

реалізації та правових 

способів захисту 

 

 

Сприяти запровадженню в 

загальноосвітніх школах 

міста вивчення питань, 

пов’язаних з корупцією, її 

небезпекою та 

відповідальністю за 

корупцію, а також 

забезпечити проведення 

тренінгів з питань 

антикорупційного 

законодавства для 

працівників таких закладів 

Юридичний 

відділ 

міськвиконкому 

спільно з 

міськрайонним 

управлінням 

юстиції (за 

згодою) 

 

 

 

 

Міський відділ 

освіти 

2015-2017 

роки 

 


