
 

 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

05 жовтня 2018 року          № 316 
 
 

Про недопущення порушень 

антикорупційного законодавства 

  

На підставі пункту 20 частини  четвертої  статті  42  Закону  України 

«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  відповідно до статті 61 Закону 

України від 14 жовтня 2014 року № 700-УII «Про запобігання корупції», 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо реалізації державної антикорупційної політики» від 14.05.2013р. №224-

VII ,з метою недопущення випадків порушень вимог  антикорупційного 

законодавства, підвищення ефективності здійснення заходів щодо мінімізації 

можливості виникнення конфлікту інтересів та виявлення підпорядкування 

близьких осіб, підвищення ефективності заходів  щодо запобігання і протидії 

корупції у міській раді та її виконавчих органах: 

 

1. Начальникам  відділів Гребінківської міської ради та її виконавчих 

органів:  

1.1. Постійно вживати дієвих заходів щодо забезпечення належного 

виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» та інших актів 

антикорупційного  законодавства України, у тому числі стосовно: 

1.1.1. недопущення порушень посадовими особами вимог 

антикорупційного законодавства з питань фінансового контролю; 

1.1.2. недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту 

інтересів; 

1.1.3. недопущення  використання посадовими особами своїх 

службових повноважень чи свого становища; 

1.1.4. недопущення одержання неправомірної вигоди або подарунка.  

2. Загальному відділу, персоналу (Бондарь Л.В.):  

2.1. Здійснювати превентивні заходи для попередження та запобігання 

проявам  корупції. 

2.2. Систематично ознайомлювати працівників із законодавчими 

актами щодо запобігання та виявлення корупції. 



2.3. Здійснювати контроль за поданням декларацій про майно, доходи, 

витрати та зобов'язання фінансового характеру суб'єктами декларування, які 

звільняються або іншим чином припиняють діяльність. 

2.4. Розмістити інформаційні матеріали антикорупційного спрямування 

на офіційному сайті  міської ради , створивши рубрику «Запобігання проявам 

корупції». 

2.5. Здійснювати облік працівників, які звільняються або іншим чином 

припиняють діяльність в органі місцевого самоврядування. 

2.6. Здійснювати відповідну організаційну роботу щодо дотримання 

вимог чинного законодавства з питань запобігання та протидії корупції в 

органах місцевого самоврядування. 

2.7. Здійснювати аналіз обліку працівників органу місцевого 

самоврядування, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень. 

2.8. Надавати комунальним підприємствам, установам, бюджетним 

організаціям методичну допомогу з питань:  

- організації виконання нормативних актів, які регламентують 

протидію корупції, у тому числі: планування цієї роботи, здійснення 

контролю за реалізацією запланованих заходів;  

- організації роботи щодо попередження порушень підлеглими 

антикорупційного законодавства, своєчасності реагування на факти 

порушень та відповідності вимогам чинних нормативних актів; 

- діяльності керівників щодо виявлення та припинення корупційних 

діянь у підпорядкованих структурах, а також інформування про них 

відповідних правоохоронних органів.  

2.9. Своєчасно інформувати керівника органу місцевого 

самоврядування про випадки несвоєчасного подання е- декларацій, 

конфлікту інтересів, тощо та вносити пропозиції щодо дисциплінарної 

відповідальності працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень та порушень, пов'язаних з корупцією. 

3. Посадовим особам міської ради та її виконавчих органів звернути 

увагу на персональну відповідальність за дотримання вимог Законів України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання  

корупції» та вжити невідкладних заходів з недопущення випадків порушень 

вимог  антикорупційного законодавства . 

4. Ознайомити посадових осіб міської ради та її виконавчих органів з 

даним розпорядженням . 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       В.І. Колісніченко 

 

 


