
ІНФОРМАЦІЯ 

про результати проведення заходів щодо запобігання корупції  

за І півріччя 2017 року  

 

  У Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації                          

у І півріччі 2017 року здійснювалась робота по забезпеченню додержання  вимог 

антикорупційного законодавства, фактів корупційних проявів не виявлено. 

 З  метою забезпечення доброчесності працівників органів державної влади 

затверджений „ План заходів щодо запобігання  корупції  у Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації на 2017 рік ”,  який виконується. 

 За участі керівників правоохоронних органів та управлінь, відділів і служб 

райдержадміністрації проведені наступні заходи: 

-24 січня  засідання Колегії райдержадміністрації з питання „ Про 

виконання у 2016 році заходів міської цільової комплексної програми 

профілактики та протидії злочинності в місті Києві „ Безпечна столиця ” на 2016-

2018 роки ”; 

-21 березня засідання Колегії райдержадміністрації з питання  „ Про стан 

виконання Закону України „ Про  запобігання  корупції ” у Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації ”; 

-28 березня  відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних 

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

злочинності в Дніпровському районі міста Києва ”. 

Для працівників райдержадміністрації 3 березня проведено  семінар  на 

тему: «Засади державної антикорупційної політики в Україні. Закон України          

„ Про запобігання корупції ”  з роз’ясненням питань електронного декларування. 

Семінар провів кандидат юридичних наук, професор Національної академії 

державного управління при Президентові України Марчук Р.П.  На початку 

навчань начальник управління інформаційних технологій Державної фіскальної 

служби у Дніпровському районі Шевельова М.І. розповіла про можливості 

отримання необхідної для заповнення декларації інформації про доходи та 

утримані податки в режимі онлайн через інтернет-ресурс державної фіскальної 

служби. У семінарі брали участь 270 осіб -  державні службовці категорій «Б» та 

«В», працівники, які виконують функції з обслуговування, керівники 

комунальних підприємств. 

Також 2 березня п.р. працівники райдержадміністрації брали участь  у 

вебінарі на тему: „ Впровадження електронного декларування доходів 

державних службовців ”, який проводив Марчук Р.П.  

Сектором взаємодії  з правоохоронними органами та з питань запобігання 

і виявлення корупції надавались індивідуальні роз’яснення та допомога 

працівникам райдержадміністрації у заповненні декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави. 

На нарадах у голови районної державної адміністрації  18 квітня та                

22 травня  розглядалися питання щодо своєчасності подання декларацій особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік 



За результатами перевірки своєчасності подання декларацій надіслано 5 

повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції про 

неподання декларацій особами, які звільнилися у 2016 році.  

З метою інформування громадськості та працівників районної державної 

адміністрації на офіційному субWeb-сайті  райдержадміністрації розміщено 

«Антикорупційний телефон» КМДА,  статті - „ Індекс   сприйняття корупції в 

Україні за 2016 рік ”, „ Засідання Колегії Дніпровської райдержадміністрації: 

протипожежна безпека, антикорупційні заходи та розвиток матеріально-

технічної бази медицини ”, „ В Дніпровській райдержадміністрації навчались       

е-декларуванню ”, „ Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів ”, 

оприлюднено звіт „ Про результати проведення заходів щодо запобігання 

корупції у  2016 році ” та  інформацію про результати проведення заходів щодо 

запобігання корупції за  І квартал 2017 року.  
 

 

 

 

В.о. завідувача сектору 

взаємодії  з правоохоронними органами  

та з питань запобігання і виявлення корупції                                       Г. Мельник 


