
 

Рішення № 5 

Колегії Дніпровської районної в місті Києві держаної адміністрації  

(за матеріалами протоколу № 2 від 19 лютого 2015 року) 
 

ІІ. Про дотримання вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії 

корупції” у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 
 

Колегія Дніпровської районної в місті Києві державна адміністрації вирішила: 
 

1. Доповідь виконуючого обов’язки завідувача сектору взаємодії 

правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції 

райдержадміністрації Мельника Г.М. з питання: “Про дотримання вимог Закону 

України “Про засади запобігання і протидії корупції” у Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації” взяти до відома. 
 

2. Продовжити роботу по реалізації в Дніпровській районній в м. Києві 

державній адміністрації антикорупційної політики, затвердженої Законом України  

„Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна 

стратегія) на 2014-2017 роки”. 
 

Відповідальні: Щербак І.М., Загородня А.В., 

Сушінець В.В., Руденко А.П. 

Виконавці: керівники структурних підрозділів 

райдержадміністрації 

Термін:  впродовж року 
 

3. Організувати семінар для працівників райдержадміністрації щодо 

вивчення антикорупційного законодавства України та з питання заповнення 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

2014 рік. 

Надати методичну допомогу керівникам самостійних структурних 

підрозділів райдержадміністрації з вивчення законів України „Про запобігання 

корупції”, „Про Національне антикорупційне бюро України”, „Про засади 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 

роки”, „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо визначення 

кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів”. 
 

Відповідальний: Щербак І.М. 

Виконавці: Руденко А.П., Яременко Л.О. 

Термін:  березень 2015 року 
 

4. Проконтролювати своєчасність подання декларації про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік. 
 

Відповідальні: Щербак І.М., Загородня А.В., 

Сушінець В.В. 

Виконавці: керівники самостійних структурних 

підрозділів райдержадміністрації, 

Яременко Л.О. 

Термін:  30 березня 2015 року 
 



5. Постійно доводити до підлеглих та обговорювати в колективах 

інформацію, що стосується питань запобігання корупції. 
 

Відповідальні: Щербак І.М., Загородня А.В., 

Сушінець В.В. 

Виконавці: керівники структурних  підрозділів 

райдержадміністрації, Руденко А.П. 

Термін:  впродовж року 
 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації 

згідно з розподілом обов’язків. 
 


