
 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

20.01.2016 року                                                                                       № 1 

 

Про затвердження заходів щодо  

запобігання корупції у Гребінківській  

міській раді на 2016 рік   
 

 З метою активізації роботи щодо реалізації державної 

антикорупційної політики, відповідно до Закону України "Про запобігання 

корупції", виконавчий комітет Гребінківської міської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити план заходів щодо запобігання корупції на 2016 рік 

(додається). 
 

 

    Міський голова                                                             В. І. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Додаток     

                                                до рішення виконавчого комітету міської ради            

                                                                       від 20.01.2016 № 1 

Заходи 

щодо запобігання корупції у Гребінківській 

міській раді на 2016 рік 
№ 

з/п 

Зміст заходів Відповідальний за 

виконання 

Термін 

виконання 

1. Забезпечення процедури конкурсного 

відбору кандидатів на заміщення посад в 

Гребінківській міській раді 

Колісніченко В.І., 

міський голова 

Протягом року 

 

 

 

 

2. 

Проведення нарад, роз’яснювальної 

роботи серед працівників міської ради та 

осіб, які братимуть участь у конкурсах на 

заміщення вакантних посад в міській 

раді, про спеціальні обмеження, 

встановлені Законами України «Про 

державну службу», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» 

«Про запобігання корупції», «Про 

очищення влади», здійснювати заходи 

щодо роз'яснення антикорупційного 

законодавства.  

Цапенко Л.В., 

секретар міської 

ради 

 

 

 

 

Протягом року 

3. Забезпечення своєчасного надання 

суб’єктам звернення до міської ради 

інформації, яка підлягає наданню 

відповідно до Законів України «Про 

доступ до публічної інформації», «Про 

звернення громадян», «Про запобігання 

корупції» 

Цапенко Л.В., 

секретар міської 

ради; 

Зінченко В.М., 

заступник міського 

голови; 

Лисогор В.М., 

секретар виконкому 

 

 

Протягом року 

4. Відповідно до антикорупційного 

законодавства забезпечити надання 

роз’яснень щодо декларуванням майна, 

доходів витрат і зобов’язань фінансового 

характеру за 2015 рік особами, 

визначеними цим Законом  

 

Цапенко Л.В., 

секретар міської 

ради 

Лютий-

беорезень, 

протягом року 

5. Організувати проведення перевірок, 

передбачених Законом України «Про 

очищення влади» 

Колісніченко В.І.., 

міський голова 

У терміни 

передбачені 

законодавством 

6. Організувати вивчення вимог 

антикорупційного законодавства щодо 

конфлікту інтересів та вжиття заходів 

щодо попередження та недопущення 

конфлікту інтересів 

Цапенко Л.В., 

секретар міської 

ради 

Протягом року 

7. Оприлюднювати річні плани державних 

закупівель у встановленому порядку на 

веб-порталі Уповноваженого органу з 

метою забезпечення економії державних 

коштів та спрощення доступу 

Зінченко В.М., 

заступник міського 

голови 

Протягом 5-ти 

днів з моменту 

затвердження 

плану 



громадськості до інформації про 

заплановані державні закупівлі 

8. Продовжити практику безкоштовного 

надання адміністративних послуг, в тому 

числі довідок, рішень міськвиконкому та 

сесій  

Зінченко В.М., 

заступник міського 

голови; 

Цапенко Л.В., 

секретар міської 

ради 

Протягом року 

9. Забезпечення функціонування, ведення 

та своєчасного оновлення офіційного 

сайту Гребінківської міської 

Цапенко Л.В.,  

секретар міської 

ради; Зінченко В.М., 

заступник міського 

голови; Лисогор 

В.М., секретар 

виконкому; 

керівники відділів 

міської ради 

Протягом року 

10 Проводити постійний моніторинг за 

додержанням посадовими особами 

місцевого самоврядування 

антикорупційного законодавства щодо 

сумісництва та суміщення з іншими 

видами діяльності, обмеження роботи 

близьких осіб, обмеження щодо осіб, які 

звільнилися з посад або припинили 

діяльність, пов’язану з виконанням 

функцій держави. 

Заступник міського 

голови, секретар 

виконкому, 

керівники відділів 

міської ради 

 

 

 

Протягом року 

11. Забезпечувати своєчасне реагування та 

розгляд звернень громадян, проводити 

аналіз роботи зі зверненнями громадян 

кожні півроку  

Заступник міського 

голови, секретар 

виконкому, 

керівники відділів 

міської ради 

Протягом року; 

аналіз - липень 

2016 року, 

січень 2017 

року 

12. Забезпечувати інформування міського 

голову та правоохоронних органів у разі 

виявлення випадків порушення 

антикорупційного законодавства 

посадовими особами місцевого 

самоврядування 

Посадові особи 

міської ради, 

службовці, технічні 

працівники 

 

 

Протягом року 

13. Організація та проведення спеціальної 

перевірки щодо осіб, які претендують на 

зайняття посад, пов'язаних із виконанням 

функцій місцевого самоврядування та 

проведення стосовно них перевірки 

достовірності відомостей щодо 

застування заборони передбачених 

частиною 3, 4 статті 1 Закону України 

«Про очищення влади» 

Лисогор В.М., 

секретар виконкому 

 

Протягом року 

14. Забезпечення участі працівників міської 

ради у конференціях, семінарах та 

нарадах з питань запобігання та протидії 

корупції 

Колісніченко В.І., 

міський голова 

 

Протягом року 

     Міський голова                                                          В. Колісніченко 


