
 

 

Рішення № 8 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу №3 від 15 березня 2016 року) 

 
 

ІІІ. Про стан  виконання Закону України “Про запобігання корупції” у 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 

 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь виконуючого обов’язки завідувача сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції 

райдержадміністрації Мельника Г.М. з питання: “Про стан виконання Закону 

України “Про запобігання корупції” у Дніпровській районній в місті Києві 

державній адміністрації” взяти до відома. 

 

2. Продовжити виконання заходів Державної програми щодо реалізації 

засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) 

на 2015-2017 роки, Плану окремих заходів виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) щодо запобігання та зменшення 

ризиків корупції та Плану заходів щодо запобігання корупції у Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2016 рік. 

 

Відповідальні: Перший заступник голови, заступник 

голови райдержадміністрації, завідувач 

сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції 
 

Виконавці: Керівники структурних підрозділів 

райдержадміністрації 
 

Термін:  Упродовж року 
 

3. Здійснити перевірку організації роботи щодо запобігання корупції у 

самостійних структурних підрозділах райдержадміністрації та надати, при 

необхідності, методичну допомогу. 
 

Відповідальний: завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції 
 

Виконавці: сектор взаємодії з правоохоронними 

органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції, керівники та 

відповідальні особи з питань запобігання 



корупції самостійних структурних 

підрозділів райдержадміністрації 
 

Термін:  31 травня 2016 року 
 

4. Проконтролювати своєчасність подання декларацій особами,  

уповноваженими на виконання функцій держави, за 2015 рік. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови, заступник голови 

райдержадміністрації 
 

Виконавці: керівники структурних підрозділів, 

начальник відділу з питань кадрової роботи 

та державної служби райдержадміністрації 

Яременко Л.О. 
 

Термін:  30 березня 2016 року 
 

5. Забезпечити постійний контроль за дотриманням працівниками 

структурних підрозділів законодавства щодо запобігання корупції  та  Правил 

етичної поведінки державних службовців, затверджених постановою Кабінету 

міністрів України від 11 лютого 2016 р. №65. 
 

Відповідальні: Перший заступник голови, заступник голови 

райдержадміністрації 
 

Виконавці: Керівник апарату, керівники структурних 

підрозділів, завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції 

райдержадміністрації 
 

Термін:  Упродовж року 
 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови, заступника голови райдержадміністрації згідно з розподілом 

обов’язків. 

 


