
Інформація 

про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції 

у 2014 році  

 

В Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у  2014 

році здійснено наступні заходи щодо запобігання і протидії корупції. 

З метою забезпечення доброчесності працівників органів державної 

влади  в райдержадміністрації затверджено „План заходів щодо запобігання і 

протидії корупції  у Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2014 рік”.  

Згідно плану у березні на засіданні Колегії районної державної 

адміністрації  було  розглянуто питання  „Про стан  дотримання вимог 

Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції”  у Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації” та проведено семінар для 

працівників райдержадміністрації за участі представників КМДА та 

Державної податкової інспекції на тему: „Законодавче врегулювання 

протидії корупції в органах влади” та з питання заповнення декларації про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік.  

У серпні відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних 

органів району за участі керівництва райдержадміністрації з питання „Про 

стан боротьби зі злочинністю та корупцією, охорони громадського порядку 

та безпеки громадян в Дніпровському районі м.Києва протягом 7 місяців 

2014 року”,  у вересні на засіданні Колегії райдержадміністрації  розглянуто 

питання  „Про  дотримання вимог Закону України „Про засади запобігання і 

протидії корупції”  у Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації”. 

Про необхідність дотримання працівниками норм етики поведінки, 

доброчесності та недопущення корупційних проявів було нагадано 

керівникам структурних підрозділів та служб 17 грудня на засіданні колегії 

районної державної адміністрації. 

Впродовж року у структурних підрозділах райдержадміністрації, 

підпорядкованих комунальних підприємствах, установах та організаціях 

проведено 32 семінари з питань вивчення антикорупційного законодавства 

України. В районній державній адміністрації всі  претенденти на посади 

державних службовців інформувалися про проведення спеціальної перевірки 

та наслідки подання неправдивих відомостей про себе. 

Також інформація про результати роботи у сфері запобігання і протидії  

корупції заслуховувалась на нарадах у голови районної державної 

адміністрації. У 2014 році порушень  Закону України  „Про засади 

запобігання і протидії корупції” не виявлено,  всі працівники своєчасно 

подали декларації про доходи. 

Здійснювалося інформування працівників районної державної 

адміністрації та населення району, зокрема, на офіційному субWeb-сайті  

Дніпровської районної в місті  Києві державної адміністрації розміщено звіт 

про роботу проведену у 2013 році, статті: „Нагадали про антикорупційне 



законодавство та правила заповнення декларацій”; „Відповідальність за 

корупційні правопорушення несуть не тільки державні службовці”; 

„Всеукраїнський тиждень правових знань: „Подолання корупції в судовій 

системі”; „Законодавча антикорупційна база оновилась”, оприлюднені 

декларації про доходи голови та заступників голови райдержадміністрації за 

2013 рік.  

 

 

Сектор взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції 
 


