
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону 
України ,,Про запобігання корупції”, запобігання та виявлення корупції у 
виконавчих органах Запорізької міської ради, на підприємствах, в установах, 
закладах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста   
на 2020 рік 

 

 

Керуючись Законом України ,,Про запобігання корупції”, з метою 

запобігання корупційним правопорушенням у виконавчих органах Запорізької 

міської ради, на підприємствах, в установах, закладах, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста: 
1. Затвердити План заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону 

України ,,Про запобігання корупції”, запобігання та виявлення корупції у 
виконавчих органах Запорізької міської ради, на підприємствах, в установах, 
закладах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста 
на 2020 рік (додається). 

2.  Керівникам виконавчих органів Запорізької міської ради, підприємств, 

установ, закладів, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста: 

2.1. Взяти під особистий контроль стан виконання Плану заходів щодо 

забезпечення виконання вимог Закону України ,,Про запобігання корупції”, 

запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Запорізької міської 

ради, на підприємствах, в установах, закладах, що належать до комунальної 

власності територіальної громади міста  на 2020 рік (далі – План).  

2.2 Про хід виконання Плану повідомляти виконавчий комітет 

Запорізької міської ради до 15 числа останнього місяця кварталу. 

3.  Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Запорізької міської ради Омельяновича Р.А.    

  
  

Міський голова  В.В. Буряк 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження міського  
голови 
_______________№_____ 

 

 

 

План 
заходів щодо забезпечення виконання вимог Закону України ,,Про запобігання 
корупції”, запобігання та виявлення корупції у виконавчих органах Запорізької 

міської ради, на підприємствах, в установах, закладах, що належать до 
комунальної власності територіальної громади міста 

                                                        на 2020 рік 
 
 
        1. Забезпечити неухильне виконання  вимог Закону України ,,Про 
запобігання корупції”. 
 
Протягом  року                                             Керівники      виконавчих        органів 
                                                                       Запорізької  міської  ради                                                                            
                                                                       Керівники     підприємств,      установ,   
                                                                       закладів, що належать до комунальної 
                                                                       власності    територіальної     громади        
                                                                       міста  
   
        2. Забезпечити  неухильне  виконання постанови Кабінету Міністрів 
України  від 04.09.2013  №706 ,,Питання запобігання та виявлення корупції”  
щодо функціонування підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення 
корупції. 
 
Протягом  року                                            Керівники       виконавчих        органів  
                                                                      Запорізької  міської   ради 
                                                                      Керівники      підприємств,      установ, 
                                                                       закладів, що належать до комунальної  
                                                                      власності     територіальної     громади  
                                                                      міста                                                                   
 
        3. Забезпечити моніторинг змін у антикорупційному законодавстві з метою 
підвищення обізнаності посадових осіб з такими змінами та неухильного 
керівництва ними у процесі виконання своїх посадових обов’язків. 
 
Протягом  року                                             Керівники       виконавчих        органів  
                                                                       Запорізької  міської  ради 
                                                                       Керівники     підприємств,      установ, 
                                                                       закладів, що належать до комунальної 
                                                                       власності    територіальної     громади 
                                                                       міста      
  

4. Організувати проведення короткострокових семінарів, лекцій з питань 

чинного законодавства щодо запобігання і протидії корупції для посадових осіб 
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виконавчих органів Запорізької міської ради, підприємств, установ, закладів, 

що належать до  комунальної власності територіальної громади міста. 

 

Протягом року Керуючий справами виконавчого 

комітету Запорізької  міської ради  

Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради  

Керівники підприємств, установ та 

закладів, що належать до  комунальної 

власності територіальної громади 

міста 

 

5. Забезпечити ознайомлення під особистий підпис претендентів на 

заміщення вакантних посад у виконавчих органах Запорізької міської ради з 

обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та її проходженням, встановленими Законами України ,,Про 

службу в органах місцевого самоврядування” та ,,Про запобігання  корупції”. 

 

Протягом року Відділ організаційної та кадрової 

роботи виконавчого комітету 

Запорізької міської ради  

Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради  

 

6. Забезпечити ознайомлення під особистий підпис претендентів на посади 

посадових осіб юридичних осіб публічного права, що належать до  комунальної 

власності територіальної громади міста з обмеженнями, встановленими 

Законом України ,,Про запобігання корупції”. 

 

Протягом року Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради – органів 

управління майном підприємств, 

установ, закладів, що належать до  

комунальної власності територіальної 

громади міста 

 

 7. Відповідно до ст. 13 Закону України ,,Про службу в органах місцевого 

самоврядування”, до ч.1 ст. 45 Закону України ,,Про запобігання корупції”, 

здійснити організаційні заходи щодо подання посадовими особами виконавчих 

органів міської ради, посадовими особами юридичних осіб публічного права, 

що належать до  комунальної власності територіальної громади міста, 

декларацій до Єдиного державного реєстру декларації осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування. 
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До 01 квітня 2020 року Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради 

Керівники підприємств, установ, 

закладів, що належать до  комунальної 

власності територіальної громади 

міста 

 

 8. Забезпечити контроль за поданням декларації до Єдиного державного 

реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування:  

– особами, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого 

самоврядування у виконавчих органах міської ради, посадових осіб 

юридичних осіб публічного права; 

– суб’єктами декларування, які припиняють діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій місцевого самоврядування, чи які припиняють 

діяльність, як  посадові особи юридичних осіб публічного права; 

– особами, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій 

місцевого самоврядування, чи які припинили діяльність, як посадові 

особи юридичних осіб публічного права у 2019 році. 

 

Протягом  року Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

виконавчого комітету Запорізької 

міської ради 

Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради  

Відділ організаційної та кадрової 

роботи виконавчого комітету 

Запорізької міської ради  

Керівники підприємств, установ та 

закладів, що належать до  комунальної 

власності територіальної громади 

міста  

 

 

 

 9. Здійснювати контроль щодо подання та своєчасності подання декларацій  

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування згідно з ч.4  Порядку перевірки  факту подання  суб’єктами   

декларування  декларацій  відповідно до  Закону України  ,,Про  запобігання  корупції” 

та повідомлення  Національного  агентства з питань запобігання  корупції  про  

випадки  неподання чи  несвоєчасного подання  таких декларацій. 
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Протягом року Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради  

Керівники підприємств, установ та 

закладів, що належать до комунальної 

власності територіальної громади 

міста 

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

виконавчого комітету Запорізької 

міської ради 

 

 

 10. Згідно зі ст. 56 Закону України ,,Про запобігання корупції” стосовно 

осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття 

відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з 

підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним 

агентством з питань запобігання корупції, забезпечити проведення спеціальної 

перевірки, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. 

 

 

 

Протягом року 

за потреби 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету  Запорізької  міської ради  

Відділ організаційної та кадрової 

роботи виконавчого комітету 

Запорізької міської ради 

 

 

 11. Вживати заходи щодо недопущення прямого підпорядкування близьких осіб. 

 

Протягом року Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради  

Керівники підприємств, установ та 

закладів, що належать до  комунальної 

власності територіальної громади 

міста 

Відділ організаційної та кадрової 

роботи виконавчого комітету 

Запорізької міської ради 

 

 12. Оперативно вживати заходи, спрямовані на врегулювання та 

недопущення виникнення конфлікту інтересів у процесі виконання обов'язків 

посадовими особами місцевого самоврядування, посадовими особами 

юридичних осіб публічного права, що належать до комунальної власності 
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територіальної громади міста. 

 

 

Протягом року Керуючий справами виконавчого 

комітету Запорізької міської ради 

Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради  

Керівники підприємств, установ та 

закладів, що належать до  комунальної 

власності територіальної громади 

міста 

 

            13. Вживати заходи щодо недопущення посадовими особами виконавчих 

органів міської ради, посадовими особами юридичних осіб публічного права 

безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки 

для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб. 

 

 

Протягом року Керуючий справами виконавчого 

комітету Запорізької міської ради 

Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради  

Керівники підприємств, установ та 

закладів, що належать до  комунальної 

власності територіальної громади 

міста 

 

 14. Забезпечувати прозорість та доступність інформації відповідно до 

вимог, встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції”. 

 

Протягом року Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради  

Управління внутрішньої політики, 

преси та інформації Запорізької міської 

ради 

Керівники підприємств, установ та 

закладів, що належать до  комунальної 

власності територіальної громади 

міста 

 

 15. Щоквартально проводити моніторинги стану дотримання вимог Закону 

України ,,Про запобігання корупції” у виконавчих органах Запорізької міської 

ради та вживати відповідних заходів щодо упередження та профілактики 

скоєння корупційних дій посадовими особами місцевого самоврядування та 
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посадовими особами юридичних осіб публічного права, що належать до  

комунальної власності територіальної громади міста. 

 

Протягом року Керівники виконавчих органів 

Запорізької міської ради  

Керівники підприємств, установ та 

закладів, що належать до  комунальної 

власності територіальної громади 

міста  

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

виконавчого комітету Запорізької 

міської ради 

 

 16. Інформувати населення про стан забезпечення правопорядку, 

результати боротьби зі злочинністю, корупцією та хабарництвом в органах 

місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та закладах, що 

належать до комунальної власності територіальної громади міста, через 

офіційний веб-сайт Запорізької міської ради  та засоби масової інформації. 

 

Протягом року Управління внутрішньої політики, 

преси та інформації Запорізької міської 

ради  

Головний спеціаліст з питань 

запобігання та виявлення корупції 

виконавчого комітету Запорізької 

міської ради 

 

 

 
Головний спеціаліст з питань 
запобігання  та  виявлення  
корупції виконавчого комітету 
міської ради                                                                               І.І. Добровольський 
  

 

 
Керуючий справами 
виконкому ради Р.А. Омельянович 
 

 

 


