
 

Звіт 

Про виконання Плану заходів щодо запобігання  корупції  у 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації на 2015 рік. 

 

З метою забезпечення доброчесності працівників органів державної 

влади  в райдержадміністрації було затверджено „ План заходів щодо 

запобігання  корупції  у Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації на 2015 рік ”, згідно якого на засіданнях Колегії районної 

державної адміністрації розглянуто: 19 лютого питання „ Про стан  

дотримання вимог Закону України „ Про засади запобігання і протидії 

корупції ” у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації ”; 

16 червня доведено керівникам структурних підрозділів та служб вимоги про 

необхідність дотримання працівниками норм етики поведінки, доброчесності 

та недопущення корупційних проявів;  22 вересня питання „ Про  виконання 

Закону України  „ Про запобігання корупції ” у Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації ”.      

У серпні прийнято участь у координаційній нараді керівників 

правоохоронних органів Дніпровського району міста Києва  з питання: „ Про 

стан протидії злочинності в Дніпровському районі м.Києва за І півріччя 2015 

року ”. 

Впродовж року у структурних підрозділах райдержадміністрації, 

підпорядкованих комунальних підприємствах, установах та організаціях 

проведено 33 семінари з питань вивчення  антикорупційного законодавства 

України, зокрема,   5 березня  працівники районної державної адміністрації 

прийняли участь у загальноміському Вебінарі „Декларування доходів 

суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення ”, а 17 вересня 

для  начальників управлінь, відділів, служб та відповідальних осіб з питань 

запобігання корупції проведений семінар на тему: „ Нове законодавство 

України у сфері запобігання і протидії корупції  ”, з отриманням сертифікатів 

про підвищення кваліфікації Українського державного університету фінансів 

та міжнародної торгівлі. 

У 2015 році  всі працівники райдержадміністрації своєчасно подали 

декларації про доходи, було перевірено правильність і повноту їх заповнення, 

здійснено логічний та арифметичний контроль.  

Райдержадміністрацією створено належні умови для  прийому 

громадян районним відділом (Центром) надання адміністративних послуг на 

існуючій базі по вул. Бажова,11/8. На офіційному субWeb-сайті  районної 

державної адміністрації розміщено банер „Адмінпослуги”, що містить 

інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг.  

З метою розвитку інтегрованих прозорих офісів – Центрів надання 

адміністративних послуг проводиться реконструкція приміщення, 

розташованого за адресою: Харківське шосе, 18.  

Вжито заходів щодо інформування працівників районної державної 

адміністрації та населення району, зокрема, на офіційному субWeb-сайті  

Дніпровської районної в місті  Києві державної адміністрації розміщено звіт  

про результати проведення у Дніпровській районній в місті Києві державній 



адміністрації у 2014 році заходів щодо запобігання і протидії корупції, статті:          

„ Аби державним службовцям не потрапити в лещата антикорупційного 

законодавства ”;    „ Корупція і громадськість: хто переможе? ”;  „ Державний 

захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції ”, 

«Антикорупційний телефон» КМДА,  оновлено рубрику „ Правові засади 

запобігання корупції ”, оприлюднені декларації про доходи голови,  

заступників голови та працівників райдержадміністрації за 2014 рік.  На 

інформаційних стендах у приміщеннях райдержадміністрації та самостійних 

структурних підрозділах розміщено листівки МВС антикорупційного змісту. 

 

 

В.о. завідувача сектору взаємодії 

з правоохоронними органами  

та з питань запобігання і виявлення корупції                                     Г. Мельник 


