
 

Рішення №24 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації   

(за матеріалами протоколу №12 від 12 грудня 2017 року) 
 

І. Про стан дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції” 

у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь завідувача сектору взаємодії з правоохоронними органами  

та з питань запобігання і виявлення корупції райдержадміністрації 

Мірошниченка В.Я. з питання: “Про стан виконання Закону України “Про 

запобігання корупції” взяти до відома. 
 

2. Надати до сектору з питань запобігання та виявлення корупції 

інформацію щодо  виконання у 2017 році 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, Рамкової 

програми управлінських реформ та впровадження заходів із запобігання 

корупції для міста Києва, Плану заходів щодо запобігання корупції у 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік . 
 

Відповідальні: Перший заступник, заступник голови, 

керівник апарату, завідувач сектору 

взаємодії з правоохоронними органами 

та з питань запобігання і виявлення 

корупції райдержадміністрації 

Виконавці: Керівники структурних підрозділів 

райдержадміністрації 

Термін:  29.12.2017 
 

3. Провести роботу по визначенню (уточненню) на 2018 рік 

уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у самостійних 

структурних підрозділах та комунальних підприємствах, унести зміни до 

посадових інструкцій цих працівників з урахуванням покладених на них 

обов’язків, відповідно до положень постанови Кабінету Міністрів України від 4 

вересня 2013 р. № 706 «Питання запобігання корупції». 

Інформацію щодо визначених  посадових осіб, їх місцезнаходження та 

контакти надати до сектору взаємодії з правоохоронними органами та з питань 

запобігання і виявлення корупції. 
 

Відповідальні: Перший заступник, заступник голови, 

керівник апарату 

райдержадміністрації 

Виконавці: Керівники самостійних структурних 

підрозділів, комунальних підприємств 

райдержадміністрації 

Термін:  15.01.2018 
 

4. Під час проведення робочих нарад додатково нагадати працівникам 

вимоги частини 2  статті 52 Закону України «Про запобігання корупції» про те, 



що у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме 

отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 

50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня 

відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту 

отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про 

це Національне агентство з питань запобігання корупції. 
 

Відповідальні: Перший заступник, заступник 

голови, керівник апарату 

райдержадміністрації 

Виконавці: Керівники структурних підрозділів, 

завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та з 

питань запобігання і виявлення 

корупції райдержадміністрації 

Термін:  29.12.2017 

5. Підготувати План заходів щодо запобігання корупції у 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2018 рік та 

відповідні Плани у самостійних структурних підрозділах. 
 

Відповідальні: Перший заступник, заступник 

голови, керівник апарату 

райдержадміністрації 

Виконавці: Керівники структурних підрозділів, 

завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами та з 

питань запобігання і виявлення 

корупції райдержадміністрації 

Термін:  30.12.2017 

 

6. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 


