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виконання антикорупційного 

законодавства 

 

 

 

 

 

Конотопська міська рада 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 

 

від   04.01.2018   №5-ОД 

м.Конотоп                                                                               

                                                                           

 

  

 

 

Відповідно до пункту 20 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про запобігання 

корупції», враховуючи зміни і доповнення до антикорупційного законодавства,   

з метою безумовного та чіткого виконання вимог антикорупційного 

законодавства в виконавчих органах Конотопської міської ради: 

1. Затвердити основні заходи з організації виконання антикорупційного 

законодавства (далі - заходи), що додаються. 

2. Виконавчим органам міської ради забезпечити виконання заходів, 

затверджених цим розпорядженням, та інформування головного спеціаліста 

міської ради з питань мобілізаційної роботи та запобігання і протидії корупції 

Попова А.П. щопівроку до 05 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

3.Головному спеціалісту міської ради з питань мобілізаційної роботи та 

запобігання і протидії корупції Попову А.П.  забезпечити узагальнення наданих 

матеріалів та інформувати міського голову про хід виконання даного 

розпорядження щопівроку до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

4.Розпорядження міського голови від 26.12.2014 №316-ОД «Про основні 

заходи з організації виконання антикорупційного законодавства» визнати 

таким, що втратило чинність. 

5.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                        А.Ю.Семеніхін 

 

 

 

 

 

 

Попов А.П. 2-33-92 
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Додаток  

до розпорядження 

міського голови 

          від  04.01.2018  №5-ОД 

 

 

Основні заходи  

з організації виконання антикорупційного законодавства  

 
1.Перезатвердити (за необхідністю) положення (посадові інструкції) про 

уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції у відповідності 
до постанови Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013 року № 706 
«Питання запобігання та виявлення корупції». 

Виконавчі органи міської ради 

До 20.01.2018 

 
2.Вживати вичерпних заходів щодо недопущення порушення особами, 

уповноваженими на виконання функцій органів місцевого самоврядування, 
обмежень, встановлених антикорупційним законодавством. 

Виконавчі органи міської ради 
                Постійно 

 

3.Здійснювати, у встановленому законодавством порядку, перевірку 

фактів подання декларацій суб’єктами декларування та повідомлення 

Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання 

чи несвоєчасного подання декларацій. 

Уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення корупції 

виконавчих органів міської ради  

Постійно 

 
4.Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» в частині припинення перебування на службі осіб, 
уповноважених на виконання функцій органів місцевого самоврядування, яких 
притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

Виконавчі органи міської ради 

                                                         Постійно 

 
5.Проводити для посадових осіб місцевого самоврядування навчання 

(заняття), спрямовані на формування знань в антикорупційному законодавстві. 
Головний спеціаліст міської ради з 
питань мобілізаційної роботи та 
запобігання і протидії корупції, 
уповноважені особи з питань 
запобігання та виявлення корупції 
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виконавчих органів міської ради, сектор 
юридичної роботи міської ради 

                Постійно 
 

6.Вживати організаційних заходів із висвітлення в засобах масової 

інформації вчинення кожного факту корупційного правопорушення особами, 

уповноваженими на виконання функцій органів місцевого самоврядування. 

Виконавчі органи міської ради, 

редакція газети «Конотопський край» 

                                                         Постійно 
 
 

7.Відповідно до встановленого законодавством порядку, з урахуванням 

статті 12 Закону України «Про звернення громадян» та статті 53 Закону 

України «Про запобігання корупції», забезпечувати належний розгляд звернень 

громадян, у яких повідомляється про можливе порушення чинного 

антикорупційного законодавства, у тому числі і анонімних повідомлень, якщо 

наведена у них інформація стосується конкретної особи та містить фактичні 

дані, які можуть бути перевірені. 

Головний спеціаліст міської ради з 

питань мобілізаційної роботи та 

запобігання і протидії корупції, 

загальний відділ міської ради, виконавчі 

органи міської ради  
Постійно 

 
 

 

 
8.Вживати заходів із всебічного висвітлення інформації з питань 

запобігання, протидії корупції та усунення її наслідків на офіційному веб-сайті 
Конотопської міської ради та в засобах масової інформації. 

головний спеціаліст міської ради з 

питань мобілізаційної роботи та 

запобігання і протидії корупції, 

виконавчі органи міської ради, редакція 

газети «Конотопський край» 

Постійно 

 

 

 

9.Забезпечити функціонування, ведення та своєчасне оновлення на  

офіційному сайті міської ради  рубрики, що містить інформацію про 

адміністративні послуги.  
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Центр надання адміністративних послуг 

міської ради 

Постійно 

 
   

 

 10.Уживати в межах компетенції заходів щодо запобіганням можливим 

проявам корупції та іншим зловживанням під час здійснення публічних 

закупівель. 

Уповноважені особи з питань 

запобігання та виявлення корупції 

виконавчих органів міської ради 

Постійно 

 

 

 

 

Заступник міського голови                                                      Т.Г.Іноземцева 

                                                         

 

Головний спеціаліст міської ради  

з питань мобілізаційної роботи  

та запобігання і протидії корупції                                           А.П.Попов 
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Розіслати: 

Виконком – 2 пр. 

Заступники міського голови – 2 пр. 

Керуючий справами виконкому – 1пр. 

Загальний відділ – 3 пр. 

Відділ організаційної та кадрової роботи – 1пр. 

Відділ фінансово-господарського забезпечення – 1пр. 

Сектор юридичної роботи – 1пр. 

Сектор міської ради з питань внутрішньої політики – 1 пр. 

Сектор міської ради з питань охорони здоров'я – 1пр. 

Архівний відділ – 1пр. 

Відділ ведення Державного реєстру виборців – 1пр. 

Служба міської ради у справах дітей – 1пр. 

Відділ адміністративно-дозвільних процедур – 1пр. 

Відділ міської ради у справах молоді та спорту – 1пр. 

Відділ міської ради по роботі із суб'єктами підприємницької діяльності – 1пр. 

Відділ земельних ресурсів міської ради – 1пр. 

Головний спеціаліст з питань мобілізаційної роботи та запобігання корупції –

1пр. 

Відділ освіти Конотопської міської ради – 1 пр.  

Відділ культури і туризму Конотопської міської ради – 1 пр. 

Відділ з питань НС, ЦЗН та взаємодії з правоохоронними органами 

Конотопської міської ради – 1 пр.  

Відділ комунального майна Конотопської міської ради – 1 пр. 

Відділ містобудування та архітектури Конотопської міської ради – 1 пр. 

Управління житлово-комунального господарства Конотопської міської ради –

1пр. 

Управління соціального захисту населення Конотопської міської ради – 1 пр. 

Управління економіки Конотопської міської ради – 1 пр. 

Фінансове управління міської ради – 1пр. 

Відділ контролю – 1 пр. 

 

Погоджено: 

 

Завідувач сектору юридичної роботи                    А.В.Коваль 

міської ради 

 

Заступник міського голови                                                        Т.Г.Іноземцева 

 

Заступник міського голови                                                        І.О.Степанченко 

 

Начальник загального відділу міської ради                             А.В.Скосар 

 

Начальник відділу контролю міської ради                               Н.В.Ніколаєнко 
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