
(зАтвЕрджЕно>
наказ .Щепартаменry
комунальнот власностi м. Кисва
вiд Zj_i_t|Дxs l?Г

План заходiв щодо запобiгання та виявленнJI корупц11

у,Щепартаментi комунальноi власностi м. Киева
на 202l piK

м
п/п Найменування заходу

Вiдповiдмьнi за
виконання

Термiни
виконання

3абезпечення вимог законодавчих та
нормативних aKTiB, прийому та
проходження лержавноi служби,
прийнятгям Присяги державного
службовця та поданням дешарацiй
осiб, уповноважених на виконання
функцiй держави або мiсцевого
самов я ння,

Головний
спецiалiст з питань

персонму
Постiйно

ПостiйноЗабезпечення вiдповiдно до дiевих
механiзмiв ротацii державних
службовцiв процедури конкурсного
вiдбору кандидатiв на зайrrятгя посад,

розстановки кадрiв, проходженнJl
державноi служби.

Головний
спецiалiст з питань

персоналу

ПостiйноГоловний
спецiалiст з питань

персоналу,

уповноважена
особа з питань
запобiгання та

виявлення
корупцii

Проведення роз'яснювальноi роботи
серед праuiвникiв,Щ,епартаменту та
осiб, якi претеЕдують на зайнятгя
посад в ,Щ,епартаментi, про спечiальнi
обмеження, встановленi законами
Укра'rЪи <Про лержавну службу>,
<Про запобiгання корупцiТ>.

3

ПостiйноГоловний
спецiалiст з питань

персонaшу,

уповноважена
особа з питань
запобiгання та

виявленвя
ко цll

Надання методичноi допомоги,

роз'яснень вимог чинного
законодавства з питань проходженця

державноi служби та запобiгання i

протидii проявам корупчii.

4

l

2



5 Забезпечення своечасного надання
суб'екгам звернення до
.Щепартаменry достовiрноi
iнформацii, яка пiдлягае наданню
вiдповiдно до закону Украiни <Про
доступ до публiчноi iнформацii>

Заступники
директора

.Щепартаменту,
начальники

управлiнь/вiддiлiв

6 Надання методичноi допомоги
працiвникам ,I|,епартаменry при
заповненнi декларацiй осiб,

уповноважених на виконання

функцiи держави або мiсцевого
самоврядування

уповноважена
особа з питань
запобiгання та

виявлення
корупчii

По Mipi
необхiдностi

7 Забезпечення надання iнформацii
щодо своечасного подання
працiвниками .Щепартаменry декJIара-
цiй осiб, уповноважених на
виконання функцiЙ держави або
мiсцевого самоврядуванЕя до
вiдповiдного пiдроздilry виконавчого
орftlну КиiЪськоi MicbKoi ради
(Киiвськоi MicbKoT державноi
адмiнiстрацii)

Головний
спецiалiст з питань

персоналу

По Mipi
необхiдностi

8 Забезпечення прозоростi здiйснення
процедур закупiвлi та розмiщевня на
офiцiйних веб-сайтах та у засобах
масовоi iнформачii, передбаченоi
нормативними актами, iнформачii з
питань здiйснення заryпiвель товару
(ToBapiB), послум (послуг), робiт.

начальник
фiнансово-

економiчного
управлiння -

головний
бухгмтер

Постiйно

9 Здiйснення контролю за використан-
ням коштiв мiсцевого бюджеry.

начальник
фiнансово-

економiчног0
управлiння -

головний
бухгалтер

Постiйно

l0 Аналiз скарг та звернень громадян (у

разi надходження), у яких вбачаеться

порушення працiвниками
,Щепартаменry Закону Украiни <Про

запобiгання корупцii>.

Засryпники
директора

,Щелартаменry,
начаJIьники

управлiнь/
вiддiлiв,

уповноважена
особа з питань

Постiйно

Постiйно



запобiгання та
виявлення
корупцii,
головний

спецizшiст з питань
пе oHzul

ПостiйноЗасryпники
директора

.Щепартаменry

l1 Забезпечення надання iнформацii
правоохоронним органам про
виявленi правопорушення та ознаки
корупчiйних дiянь (у разi виявлення
таких) за результатами ревiзiй,
перевiрок, аудитiв, службових
розслiдувань, проведених в

,Щепартаментi.

Забезпечення yracTi працiвникiв
,Щ,епартаменry у конференцiях,
ceMiHapax та нарадах з питань
запобiгання та протидii корупцii

Головний
спецiалiст з питань

персонzrлу

Постiй но

lз Передача дарункiв, отриманих
працiвниками ,Щепартаменry як
подарунки територiальнiй громалi
м. Киева, вiдповiдно до Порядку
передачi дарункiв, одержаних як
подарунки державi, Автономнiй
Республiцi Крим, територiальнiй
громадi, державним або комунальним
установам чи органiзацiям,
затвердженого постановою Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд l6.11.201l
Ns 1l95.

Працiвники
.Щепартаменry

Постiйно

14 Оновлення на офiцiйному веб-сайтi
.Щепартаменту iнформаuii з питань
запобiгання та виявлення корупцiТ.

уповноважена
особа з питань
запобiгання та

виявлеItня
ко ll

Постiйно

l5 Висвiтлення на офiцiйному веб-сайтi
.Щепартаменry iнформацii про
дiяльнiсть .Щепартаменry з метою
забезпечення вiдкритостi та
прозоростi його дiяльностi.

Постiйно

|2

Засryпники
директора

.Щепартаменry,
начЕlльники

управлiнь/вiддiлiв,
головний

спецiалiст з питань
персонzrлу



При виконаннi працiвниками .Щепартаменry cBoix службових обов'язкi в,

працiвник зобов'язаний дотримуватись cBoii посадових iнструкчiй, наказiв
,Щепартаменry, розпоряджень та регламенту виконавчого оргаrту Киiвськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi державноi адмiнiстрачii), а також вимог
антикорупцiйного та iншого законодавства Украiни.

Посадовi особи,Щепартаменту зобов'язанi:
- не вчиЕrIти та не брати ylacтi у вчиненнi корупцiйних правопорушень,

пов'язаних з дiяльнiстю,Щепартаменry;
- утимуватися вiд поведiнки, яка може бути розцiненою як готовнiсть

вчиt{ити корупцiйне правопорушення, пов'язане з дiяльнiстIо .Щепартаменry;
- невiдкладно iнформувати уповноважену особу з питань запобiганlrя та

виявленЕя корупцii або дирекгора Департаменту про випадки пiдбурення до
вчинення корупцiйного правопорушення, пов'язаного з дiялыliстIо
.Щепартаменry;

- невiдкладно iнформувати уповновФкеЕу особу з питаяь запобiгання та
виявлення корупцii таlчи директора про випадки вчинення корупцiйних або
пов'язаних з корупцiею правопорушень iншими працiвниками .Щепартаменту
або iншими особами;

- невiдкладно iнформувати уповноважену особу .Ц,епартаменry з питань
запобiгання та виявлення корупuii таlчи дирекгора про виникненнrl реального,
потенцйного конфлiкту iHTepeciB.

Начальник вiддiлу формування
та розподiлу майна управлiння
формрання та використання майна
(Уповноважена особа з питань
запобiгання та виявлення корупцii) IринаМАЛЮТIНА

{


