
ЗВІТ 

про результати проведення заходів щодо запобігання корупції у 2016 році  

 

  У Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації в 2016 році 

здійснювалась робота по забезпеченню додержання  вимог антикорупційного 

законодавства.  За участі керівників правоохоронних органів та управлінь, 

відділів та служб райдержадміністрації проведені наступні заходи: 

- 26 лютого відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних 

органів у Київській місцевій  прокуратурі №4 з питання           „ Стан протидії 

злочинності в Дніпровському районі міста Києва протягом 12 місяців 2015 року”;  

- 15 березня та 20 вересня на засіданнях Колегії районної державної 

адміністрації заслухано питання „ Про стан виконання Закону України „ Про  

запобігання  корупції ” у Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації ”. 

Стан виконання прийнятих на нарадах та колегіях рішень перебуває на 

постійному контролі керівництва райдержадміністрації.   

В райдержадміністрації проведено 12 семінарів по ознайомленню 

працівників з основними положеннями антикорупційного законодавства 

зокрема, 26 січня  кандидатом юридичних наук, доцентом Національної академії 

державного управління при Президентові України Марчуком Р.П. проведений 

семінар на тему: „ Законодавче регулювання запобігання корупції в органах 

влади. Закон України „ Про запобігання корупції ”, а 11березня п.р працівники 

РДА прийняли участь у загальноміському Вебінарі  щодо декларування доходів. 

Вживалися заходи щодо безумовного виконання ст.12 Закону України         

„ Про засади запобігання і протидії корупції ”, з працівниками 

райдержадміністрації проведена роз’яснювальна робота щодо порядку 

заповнення декларацій.  Працівники своєчасно подали декларації до відділу з 

питань кадрової роботи та державної служби, копії яких надіслано до органів 

Державної фіскальної служби для перевірки достовірності зазначених 

відомостей. Декларації перевірено на наявність/відсутність конфлікту інтересів, 

за результатами перевірки конфлікту інтересів не виявлено. 

Також всі працівники Дніпровської райдержадміністрації, посади яких 

належать до посад державної служби категорії «А» та «Б», а також звільнені 

працівники своєчасно подали  декларації до Єдиного державного реєстру 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Сектором взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання 

і виявлення корупції здійснено перевірку організації роботи щодо запобігання 

корупції у самостійних структурних підрозділах та надано методичну допомогу. 

Підготовлені методичні рекомендації  щодо запобігання і виявлення корупції в 

місцевих державних адміністраціях, які розіслані керівникам підрозділів та 

розміщені в рубриці «Протидія корупції» офіційного суб-Вебсайту. 

З метою інформування громадськості та державних службовців  

підготовлено та розміщено на офіційному субВеб-сайті райдержадміністрації 

статті: „ Індекс сприйняття корупції в Україні за 2015 рік ”; „ Участь 

громадськості в заходах щодо запобігання корупції ”; „ Як викривати корупцію? 

”; „ Функції нових антикорупційних органів ”.  



Також на сайті оприлюднені звіт «Про виконання плану заходів щодо 

запобігання корупції у Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації  за 2015 рік»,   інформація щодо вжитих заходів по запобіганню 

корупції у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації у І 

півріччі 2016 року, декларації  про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2015 рік  голови,  заступника голови та керівника 

апарату районної державної адміністрації.   
 

 

 

 

Сектор взаємодії  з правоохоронними органами та з питань запобігання і 

виявлення корупції 


