Iнформацiя
про виконання розпорядження Iрпiнського мiського голови
в\д24.12.2О|9 р. J\ъ254 <Про затвердження Г[пану заходiв виконавчого
KoMiTeTy Iрпiнсiкоi MicbKoi Ради щодо запобiгання корупцii на 2020 piK>
РозпоряДженняМ в.о. мiського голови - секретаря Ради вiд24.|2.2019 р.
}ф254 затверджено Г[пан заходiв виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi
2 зазначеного
ради щодо запобiгання корупцii на 2020 pik. Згiдно пункту
та fi
розпорядження структурним пiдроздiлам Iрпiнськоi MicbKoT ради
виконавчого koMiTeTy необхiдно забезпечити безумовне виконання плану
заходiв щодо запобiгання корупцii на 2020 pik, про хiд його виконання

iнформувати вiддiл з питань запобiгання корупцii виконавчого KoMiTeTy
Iрпiнськоi MicbKoi ради до |0.07.2020 р. та до 10.01 .202| р,
з iнформацii, наданоi структурними пiдроздiлами Iрпiнськоi MicbkoT
в.о. мiського
Ради та виконавчого KoMiTeTy, ЩоДо виконання розпорядження
голови - секретаряради вiд24.|2.20|9 р. JФ254, встановлено наступне.

посадовi особи виконавчого koMiTeTy Iрпiнськоi Micbkoi

Ради
та
службовцiв
поведiнки
державних
дотримуЮться заг€шьних правил етичноi
.rо.Ъдо""* осiб мiсцевого самоврядування, Кодексу етичноi поведiнки

посадовоi особи мiсцевого самоврядування Iрпiнськоi мiськоi ради,

затвердженого рiшенням MicbKoi Ради вiд 16.10.2018 р. Nч4250_58_уII.
У 2о2О роцi забезпечено органiзацiю та проведення особистого прийому
громадян в.о. мiського голови - секретарем MicbKoi ради, заступниками
мiського голови' керуючим справами виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради,
мiським головою. Графiк особистого прийому громадян керiвним складом
виконавЧого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi Ради затверджено розпорядженням
в.о. мiсьКого голОви - секРетаря Ради вiд 20.01 .2020 р. Nч14. .Щля проведення
особистого прийому cTBopeHi належнi умови, видiлена окрема зала на
першому поверсi центру надання адмiнiстративних послуг та на другому
поъерсi - .- засiдань. Пiд час проведення особистого прийому в.о. мiського
.onoi", мiським головою прийнято 819 громадян. ,Що виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi РаДи у 2О2О роцi надiйшло 6684 звернення громадян, якi розглянуто У
встановленому чинним законодавством УкраiЪи порядку та надано вiдповiдi
заявникам.

органiзовано та забезпечено проведення прийому громадян в центр1
адмiнiстративних послуг <Прозорий офiс> виконавчого KoMiTeTy
"uдч"""
MicbKoi Ради. Управлiння надання адмiнiстративних послуг та по роботi зi
зверненням громадян (I-{eHTp надання адмiнiстративних послуг) кПрозорий
офiс) розташований в примiщеннi виконавчого koMiTeTy Iрпiнськоi Micbkoi
рад" (1-й поВерх) та подiляеться на вiдкриту та закриту частини. У вiдкритiй

частинi здiйснюеться прийом, консультацiя, iнформування та обслуговування
суб'ектiв звернення працiвниками Управлiння. Вiдкрита частина вкJIючае
.Ь*rор прийому, iнформування, очiкування та обслуговування. Закрита

частина призначена виключно для опрацювання документiв, пошти, надання
консультацiй з використанням телефонного зв'язку, а також зберiгання
документiв, справ, журн€rлiв, облiку/реестрацiТ apxiBy. Прийом документiв
для надання адмiнiстративноТ послуги та видачi результату надання послуги
здiйснюеться адмiнiстраторами, що унеможливлюе контакт заявника iз
суб'ектом надання адмiнiстративноi послуги. В залi очiкування розмiщенi
iнформацiйнi стенди з iнформацiйними картками (в яких зЕвначено повний
перелiк документiв, якi необхiдно подати для надання адмiнпослуги, строки
надання послуги) та зi зр€вками заповнення заяв, документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративних послуг, н€Lпежно обладнанi мiсця для
I_{eHTpi надання адмiнiстративних послуг
перебування вiдвiдувачiв.
облаштовано 38 робочих мiсць, для зручностi обслуговування громадян
Встановлено камери
встановлена система <<Електронна черга).
вiдеоспостереження, працюе служба оперативного монiторинry та служба
реаryвання (мунiципЕLпьна варта).
В примiщеннi центру надання адмiнiстративних послуг виконавчого
KoMiTeTy IрпiнськоТ мiськоi ради, на офiцiйному сайтi Iрпiнськоi MicbKoi ради
розмiщено та своечасно оновлюеться акту€lльна iнформацiя, пов'язана з
наданням та отримання адмiнiстративних послуг. Перелiк адмiнiстративних
послуг, що надаеться через LЩ{АП, та Bci змiни до них оприлюднюються на
сайтi Iрпiнськоi мiськоi ради (imr.gov.ua) в роздiлi <Щентр надання
адмiнiстративних послуг)>. Через I-[IАП надаеться 116 адмiнiстративних
послуг, перелiк яких затверджено рiшенням Iрпiнськоi MicbKoi ради вiд
14.03.2019 р. J\Ъ4909-65-VII <Про затвердження перелiку адмiнiстративних
послуг Управлiння надання адмiнiстративних послуг та по роботi зi
зверненнями громадян <Прозорий офiс> (Щентру надання адмiнiстративних
послуг) виконавчого KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoi ради).
засадах
Забезпечуеться якiсний добiр
розстановка кадрiв
неупередженого конкурсного вiдбору з урахуванням дiлових та моральних
якостей кандидатiв вiдповiдно до Закону УкраiЪи ,,Про службу в органах
мiсцевого самоврядування", ix об'ективна атестацiя, щорiчна оцiнка
виконання посадовими особами виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради
покJIадених на них обов'язкiв i завдань.
2020 роцi за результатами
конкурсного вiдбору призначено на вiдповiднi посади
виконавчому
KoMiTeTi MicbKoT ради п'ять осiб.
Забезпечення участi вiдповiдальних працiвникiв виконавчого KoMiTeTy у
навчаннях з питань запобiгання i протидii проявам корупцii на державнiй
службi, службi в органах лtiсцевого самоврядування здiйснюеться вiддiлом
кадровоТ роботи та з питаIIь служби в органах мiсцевого самоврядування
виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради. У другому пiврiчч| 2020 року
працiвник вiддiлу
питань запобiгаrrня корупцii пройшов пiдвищення
квалiфiкацii за заг€LпыIою короткостроковою програмою (дистанцiйне
навчання у режимi реЕtльного часу) кПрактика органiзацii роботи iз
запобiгання та виявлення корупцiТ антикорупцiйними уповноваженими)> в
Украiнськiй школi урядування НА.ЩС.
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Згiдно з вимогами Закону УкраТни "Про запобiгання корупцii" вiддiл
кадровоТ роботи та з питань служби в органах мiсцевого самоврядування
забезпечуе подання новоприЙнятими посадовими особами вiдомостей щодо
працюючих близьких осiб у структурних пiдроздiлах виконавчого KoMiTeTy

регулярну актуалiзацiю такоТ iнформацii стосовно близьких осiб
Уже працюючих посадових осiб виконавчого KoMiTeTy. У зв'язку iз набранням
чинностi 18.10.2019 р. Закону Украiни вiд 02.10.2019 р. Ng140-IX кПро
внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB Украiни щодо забезпечення
ефективностi iнституцiйного механiзму запобiгання корупцii>, яким внесено
змiни до Закону Укр аiЪи <Про запобiгання корупцiЬ та викладено поняття
<<близькi особи>> в новiй редакцii (розширено коло близьких осiб),
нач€Llrьником вiддiлу з питань запобiгання корупцiТ проведено вiдповiдну
роз'яснюв€tльну роботу для працiвникiв виконавчого KoMiTeTy з метою
з'ясУвання вiдповiдноi iнформацii стосовно близьких осiб уже працюючих
посадових осiб виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради.
Керiвниками структурних пiдроздiлiв виконавчого KoMiTeTy IрпiнськоТ
мiськоI ради постiйно вживаються заходи щодо запобiгання виникнення
конфлiкту iHTepeciB, виявлення конфлiкту iHTepeciB та сприяння його
УСУненню. Iнформацiя про випадки виникнення та виявлення конфлiкту
iHTepeciB не надходила.
Повiдомлення, в яких вбачаються порушення з корупцiйними ризиками,
допущенi працiвниками виконавчого KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoi ради, вiд
викривачiв не надходили.
Вiдповiдно до розпорядження в.о. мiського голови - секретаря ради вiд
23.0I.2020 р. Jф18 органiзовано робоry у виконавчому KoMiTeTi Iрпiнськоi
Та под€tльшу

MicbKoi ради внутрiшнього каналу повiдомлення про можливi факти
КОРУпцiЙних або пов'язаних з корупцiею правопорушень, iнших порушень
Закону УкраТни <Про запобiгання корупцii> для працiвникiв виконавчого
KoMiTeTy мiськоI ради шляхом забезпечення функцiонування електронноi

поштовоi скриньки.
працiвникiв
iвникiв виконавчого KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoT ради
повlдомлення про порушення вимог Закону Украiни "Про запобiгання
корупцiТ", не надходили.
Вiддiлом кадровоi роботи та з питань служби в органах мiсцевого
самоврядування виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради забезпечено
попередження осiб, якi претендують на зайняття посад у виконавчому
KoMiTeTi Iрпiнськоi MicbKoT ради, про спецiальнi обмеження, встановленi
ЗаКОНаМИ УкраiЪи "Про службу в органах мiсцевого самоврядування" та
"Про запобiгання корупцii". сiчнi 2020 року проведено вiдповiдну
РОЗ'яСнюВ€rльну роботу та ознайомлено пiд пiдпис Bcix посадових осiб
ВИКОнаВчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради з оновленим (вiдповiдно до
внесених змiн до Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцii>)
ПОПереДженням про спецiальнi обмеження, встановленi Законами УкраiЪи
"ПРО СЛУЖбУ В органах мiсцевого самоврядування" та "Про запобiгання
корупцii". У листопадi та груднi 2020 р. оновлено попередження про
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обмеження, встановленi Законами УкраiЪи "Про службу в органах
мiсцевого самоврядування" та "Про запобiгання корупцii" (вiдповiдно до
внесених змiн до Закону Украiни <Про запобiгання корупцii)).
Вжито заходи щодо забезпечення своечасного подання посадовими
особами виконавчого KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoT ради шляхом заповнення
на офiцiйному веб-сайтi Нацiон€tпьного агентства з питань запобiгання
корупцii декJIарацii особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави
або мiсцевого самоврядування за 2019 piK за формою, що визначаеться
Нацiональним агентством
питань запобiгання корупцii. Проведено
роз'яснюв€tльну роботу для посадових осiб виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi
MicbKoi ради, самостiйних структурних пiдроздiлiв мiськоi ради, депутатiв
Iрпiнськоi MicbKoI ради, комунЕrльних пiдприемств MicTa щодо обов'язку
подання суб'ектами декларування (шляхом заповнення на офiцiйному вебсайтi Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii) декларацii
особи, уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого
самоврядування за 2019 piK за формою, що визначаеться Нацiональним
агентством; особливостей подання з 01.01 .2020 р. письмового повiдомлення
про сут-гевi змiни у майновому cTaнi суб'екта декларування
у виконавчому
KoMiTeTi Iрпiнськоi MicbKoi ради посадовими особами, якi подають вказанi
повiдомлення е мiський голова, заступники мiського голови, секретар ради,
керуючий справами; подання у десятиденний строк письмового
повiдомлення про вiдкриття в€LгIютного рахунка в ycTaнoBi банку-нерезидента
у встановленому Нацiональним агентством з питань запобiгання корупцii
порядку. Вiдповiдну iнформацiю щодо е-декларування розмiщено також на
сайтi Iрпiнськоi MicbKoi ради в рубриках <Прозоре мiсто/Антикорупцiйна
спецi€tльнi
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полiтика>>.

Посадовi особи виконавчого KoMiTeTy IрпiнськоТ мiськоi ради, якi

припиняють дiяльнiсть, пов'язану виконанням функцiй мiсцевого
самоврядування, обiзнанi про необхiднiсть своечасного подання шляхом
заповнення на офiцiйному веб-сайтi Нацiонального агентства з питань
запобiгання корупцiТ
запобiгання
корупцiТ
декларацiТ особи, уповноваженоТ на виконання
функцiй держави або мiсцевого самоврядування за перiод, н€ охоплений

ранiше поданими декларацiями, декjlарацiя перед звiльненням подаеться не
пiзнiше двадцяти робочих днiв з дня припинення дiяльностi, пов'язаноi з
виконанням Функцlи
або мiсцевого
мlсцевого самоврядування.
функцiй держави аоо
Вiддiл кадровоТ роботи та з питань служби в органах мiсцевого
самоврядування органiзовус проведення згiдно ст. 5б Закону УкраТни <Про
запобiгання корупцii>> спецiальноi перевiрки стосовно осiб, якi претендують
на зайняття посад у виконавчому KoMiTeTi Iрпiнськоi мiськоi ради, у порядку,
визначеному чинним законодавством Украiни. У першому пiврiччi 2020 року
стосовно осiб, якi претендув€lли на зайняття посад у виконавчому KoMiTeTi
Iрпiнськоi MicbKoi ради, спецiальнi перевiрки не проводилися. У другому
пiврiччi 2020 року розпочато проведення спецiальних перевiрок стосовно 4
осiб.

ПеРевiрка факту подання декларацiй посадовими особами виконавчого
KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoi ради та повiдомлення Нацiонального агентства з
ПИТаНЬ ЗапОбiгання корупцii про випадки неподання чи несвоечасного
ПОДаННЯ ТаКих ДекJIарацiЙ у встановленому порядку згiдно розпорядження
в.о. мiського голови вiд 03.10.2018 р. JФ270 здiйсню€ться вiддiлом з питань
ЗаПОбiгання корупцii виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi мiськоi ради. За
2020 роцi фактiв неподання або
результатами проведеноi перевiрки
несВоечасного подання декларацiй посадовими особами виконавчого
KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoi ради не встановлено.
Вiддiлом З питань запобiгання корупцii виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi
MicbKoi Ради постiйно проводиться ознайомлення посадових осiб
виконавчого KoMiTeTy IрпiнськоТ мiськоI ради з нормами дiючого
антикорупцiйного законодавства. Зокрема, протягом 2020 року
ПРаЦiВНиКаМи вiддiлу проводилася роз'яснювzulьна робота, надання
КОНСУЛьтацiЙ посадовим особам виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoT
РаДИ, СамостiЙним пiдроздiлам MicbKoT ради, депутатам Iрпiнськоi MicbKoi
РаДИ, ПРаЦiвникам комунЕLльних пiдприемств MicbKoi ради з питань
забезпечення ELЦI (КЕП
квалiфiкованим електронним пiдписом) та
заповнення щорiчних е-декларацiЙ, повiдомлень про cyTTeBi змiни в
маЙновому cTaHi у встановленому чинним законодавством УкраiЪи порядку.
Вiддiлом З питань запобiгання корупцii виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi
MicbKoT ради постiйно проводиться надання методичноI та консультацiйноi
ДОПОМОГи щодо застосування антикорупцiйного законодавства працiвниками
ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi ради; ведеться журнirл облiку
наданоi консультацiйноi допомоги з питань дотримання вимог
антикорупцiйного законодавства. У 2020 роцi було надано 234 усних
питань дотримання вимог
роз'яснень (консультацiЙна допомога)
антикорупцiйного законодавства.
ОЗнаЙомлення посадових осiб виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi MicbKoi
РаДИ З НОРМаМИ дiючого антикорупцiЙного законодавства здiйснюеться
ВiДДiЛОм З Питань запобiгання корупцiТ шляхом розмiщення вiдповiдноi
iнформацii на сайтi Iрпiнськоi MicbKoT ради в рубриках <<Новини>>, <<Прозоре
мiсто/антикорупцiйна полiтика>>, надання вiдповiдного роздаткового
МаТеРiаЛУ КОжному працiвнику виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради, в ходi
iНДИВiДУальноi бесiди з кожним працiвником виконавчого KoMiTeTy MicbKoi
РаДИ, ПОШИРеННЯ ВКаЗанОi iнформацii у мобiльному додатку-месенджерi
<Viben В групi <<Виконавчий KoMiTeT>>. Протягом 2О20 року здiйснено
ознайомлення посадових осiб виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi мiськоI ради з
нормами дiючого антикорупцiйного законодавства (з розмiщенням вказаноi
iНфОРМаЦiТ На сайтi Iрпiнськоi MicbKoT ради, наданням роздаткового
МаТеРiаЛУ, поШирення вказаноТ iнформацii у мобiльному додатку-месенджерi
<Viben в групi <<Виконавчий KoMiTeT>>) з таких питань:
Iнформацiя щодо чергового етапу подання декларацii особи,
уповноваженоi на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування
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-
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2. Iнформацiя щодо необхiдностi

декJIарування суб'ектом декJIарування
банкiвських та iнших установ, в яких у суб'екта декларування або членiв
його ciM'i вiдкрито рахунки.
3. Iнформацiя щодо внесення в декларацiю унiкального номеру запису в
Сдиному державному демографiчному peecTpi.
4. Iнформацiя щодо вiдображення в декJIарацiТ вiдомостей про неповнолiтнiх
дiтей вiд попереднiх шлюбiв, якi проживають окремо.
5. Iнформацiя щодо продовження TepMiHy подання електронних декларацiй
до 01.0б.2020 р.

6. Вiдповiдальнiсть за

порушення

суб'сктами

декJIарування вимог

фiнансового контролю.
7. У разi вiдкриття суб'ектом декларування або членом його ciM'i в€LIIютного
рахунка в ycTaHoBi банку-нерезидента вiдповiдний суб'ект декларування
повинен повiдомити про це НАЗК.
8. Попередження про обов'язок подання депутатами Iрпiнськоi MicbKoi ради
УII скJIикання декларацiй особи, уповноваженоi на виконання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування, при припиненнi дiяльностi,
пов'язаноi з виконанням функцiй держави або мiсцевого самоврядування, та
пiсля припинення такоi дiяльностi.
9. Iнформацiя стосовно подання декларацiй кандидатами у депутати мiсцевих
рад, на посаду мiського голови та особами, обраними на цi посади.
Bci cTpyKTypHi пiдроздiли виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi мiськоI ради
надають суб'ектам звернення до Iрпiнськоi MicbKoi ради та if виконавчого
KoMiTeTy своечасно, достовiрну iнформацiю, яка пiдлягае наданню вiдповiдно
до Законiв Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii>, кПро звернення
громадян)).
З метою,виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупцiйного
правопорушення або невиконання вимог закону Украiни "Про запобiгання
корупцiI", за наявностi вiдповiдних пiдстав передбачено проведення
службових розслiдувань (перевiрок)
порядку, визначеному чинним
законодавством УкраIни; органiзацiю проведення службових розслiдувань
(перевiрок) забезпечують мiський голова (або особа, яка виконус обов'язки
мiського голови), його заступники, керуючий справами, вiддiл кадровоi
роботи та з питань служби в органах мiсцевого самоврядування виконавчого
KoMiTeTy IрпiнськоТ MicbKoi ради. У 2020 роцi службовi розслiдування не
проводилисяу зв'язку з вiдсутнiстю вiдповiдних пiдстав.
Посадовi особи виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради ознайомленi про
необхiднiсть повiдомлення у письмовiй формi MicbKoMy головi (або особi,

у

яка виконуе обов'язки мiського голови) та спецiально уповноваженим
суб'ектам у сферi протидiТ корупцii про факти, що можуть свiдчити про
вчинення корупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень

посадовими особами виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi мiськоI ради.
До вiддiлу з питань запобiгання корупцii виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi
MicbKoT ради iнформацiя про посадових осiб виконавчого KoMiTeTy Iрпiнськоi
MicbKoi ради, яких було притягнуто до вiдповiдальностi за вчинення

корупцiйних правопорушень або правопорушень, пов'язаних з корупцiею, не

надходила.

забезпечено доступ громадськостi для ознайомлення з прийнятими
мiськоЮ радою, виконавчим KoMiTeToM нормативними актами через
офiцiйний сайт Iрпiнськоi MicbKoi Ради - роздiл пДо*уr.нти MicbKoi
ради>.
Начальник вiддiлу з питань запобiгання
корупцii виконавчого KoMiTeTy
Iрпiнськоi мiськоI ради

Тетяна ЗДОРЕНКО

