
Звіт про проведену роботу з питань запобігання корупції за 2017 рік: 

            1. З метою забезпечення принципів прозорості та відкритості в діяльності 

Івано-Франківської міської ради та її структурних підрозділів, запобігання 

проявам корупції  та її протидії управлінням з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів 

підготовлено рішення  виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради від 

23.02.2017 року №107,  яким затверджений План заходів виконавчого комітету 

Івано-Франківської міської ради щодо запобігання корупції на 2017 рік.  

 ( Розпорядженням міського голови від 19.02.2016 року № 74-к визначена 

уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції у Івано-

Франківській міській раді - начальник відділу мобілізаційно-оборонної роботи та 

діяльності правоохоронних органів управління з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів 

М.Кушнірик). 

     2. Забезпечено участь відповідальних працівників виконавчого комітету 

у навчаннях з питань  запобігання і протидії проявам корупції на службі в 

органах місцевого самоврядування, яке проводилось в листопаді 2017 року  в 

Національній академії державного управління при Президентові України м. 

Київ, вул. Мельниковича,36\1. 

              3.  При зверненні посадових осіб виконавчого комітету,  надавались  

методичні та консультаційні допомоги з питань дотримання вимог 

антикорупційного законодавства. 

             4.  Відповідно ст. 56 Закону України «Про запобігання корупції» 

проводились  спеціальні перевірки стосовно 44 осіб, які претендують на зайняття  

посад , які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального 

становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких 

затверджується Національним агентством. Забезпечувалась  реалізації та 

застосування Закону України "Про очищення влади" 

           5. Начальником відділу управління з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів          

(уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції) проведена 

перевірка факту своєчасного подання декларацій  посадовими особами 

виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та направлені відповідні 

повідомлення до Національного агентства з питань запобігання корупції про 

випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у встановленому 

порядку. 

            6. За дорученням керівництва виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню 

корупційного правопорушення або невиконання вимог закону України "Про 

запобігання корупції", управлінням з питань надзвичайних ситуацій, 

мобілізаційно-оборонної роботи та діяльності правоохоронних органів 

організовано та  проведено два службових розслідувань (перевірок) у порядку, 

визначеному чинним законодавством України. 

                Протягом поточного року не надходили скарги та звернення, від 

фізичних та юридичних осіб, в яких би вбачались порушення з корупційними 

ризиками, допущені працівниками виконавчого комітету міської ради. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


            7. З моменту прийняття та введення в дію Закону України «Про  

запобігання корупції» особлива увага приділялась заходам превентивного 

характеру спрямованим на роз’яснення положень антикорупційного 

законодавства працівникам виконавчого комітету міської ради та її структурних 

підрозділів. 

            8. Працівниками відділу кадрів міської ради забезпечено якісний добір 

кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору. Протягом 2017 року 

проведено 9 засідань конкурсної комісії виконкому міської ради. За звітний 

період на службу в органи місцевого самоврядування за результатами конкурсу 

прийнято 23 особи.  

           Попереджено усіх осіб, які претендують на заняття посад у виконавчому 

комітеті міської ради про спеціальні обмеження, встановлені законом України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування» та ознайомлено їх з нормами 

діючого антикорупційного законодавства.  

          9. Управлінням економічного та інтеграційного розвитку міської ради 

відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності» забезпечено дотримання процедури прийняття 

та відстеження результативності поточних регуляторних актів, поданих 

структурними підрозділами виконавчого комітету, своєчасно та у повному 

обсязі. Так, відповідно до  Плану  з  підготовки  регуляторних  актів  на  2017 рік 

забезпечено належну підготовку структурними підрозділами міськвиконкому та 

комунальними підприємствами 35 проектів регуляторних актів, з них прийнято 

29 рішень, в тому числі 16 рішень міської ради. Зміни до Плану діяльності 

виконавчого комітету міської ради з розробки проектів регуляторних актів, 

аналізи регуляторного впливу регуляторних актів, звіти про відстеження 

результативності регуляторних актів, інформація про здійснення регуляторної 

діяльності розміщувались на офіційній сторінці виконавчого комітету міської 

ради в мережі Інтернет. Відповідно до плану-графіку проведено відстеження 

результативності регуляторних актів. 

          10. Для забезпечення відкритості і прозорості інформації щодо здійснення 

публічних закупівель управлінням економічного та інтеграційного розвитку 

міської ради ініційовано розміщення на офіційному сайті міста Івано-

Франківська двох нових розділів: 

           1) Державні закупівлі / Закупівлі – в онлайн-режимі відображаються всі 

закупівлі, розміщені структурними підрозділами та комунальними 

підприємствами Івано-Франківської міської ради в ProZorro із зазначенням 

теперішнього статусу закупівель та з можливістю вибору закупівель, які 

цікавлять, за допомогою різноманітних параметрів (http://www.mvk.if.ua/tender); 

         2) Державні закупівлі / Статистика - дозволяє в онлайн режимі переглянути 

статистику закупівель за різними показниками (http://www.mvk.if.ua/bipr). 

           11.  Налагоджено співпрацю з Центром компетенцій ProZorro в Івано-

Франківській області. Протягом звітного періоду проводилась робота щодо 

покращення результатів роботи в системі ProZorro. Проведено чотири семінари-

навчання для структурних підрозділів виконавчого комітету Івано-Франківської 

міської ради та комунальних підприємств м.Івано-Франківська по впровадженню 

системи ProZorro та практичній роботі з електронними майданчиками.  



          Крім цього, організовано та проведено два безкоштовні семінари для 

представників Дорадчої ради та Ради підприємців на тему: "Публічні закупівлі 

для бізнесу". 

            12.  З метою продовження роботи по запобіганню  проявам корупції  та її 

протидії в Івано-Франківській міській раді управлінням з питань надзвичайних 

ситуацій підготовлено рішення виконавчого комітету Івано-Франківської міської 

ради від 15.12.2017 року №1166, яким затверджений План заходів виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської ради щодо запобігання корупції на 2018рік. 

                 

 

  Управління з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної роботи 

та діяльності правоохоронних органів  виконавчого комітету Івано-

Франківської міської ради 

 


