ПЛАН ЗАХОДІВ
виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради
щодо запобігання корупції на 2018 рік
№
з/п

Термін
виконання
постійно

Назва заходу

Виконавці

1.

Забезпечення організації та проведення особистого
прийому громадян міським головою, заступниками
міського голови, керуючим справами виконавчого
комітету міської ради, секретарем міської ради

міський голова, заступники міського
голови,
керуючий
справами
виконавчого комітету міської ради,
секретар міської ради, начальник
центру
надання
адміністративних
послуг

2.

Забезпечити розміщення та своєчасне оновлення на
офіційному сайті міста, в приміщенні центру надання
адміністративних послуг виконавчого комітету ІваноФранківської міської ради актуальної інформації,
пов’язаної
з
наданням
та
отриманням
адміністративних послуг

начальник
центру
надання
адміністративних
послуг,
відділ
патронатної
служби,
відділ
програмного
та
комп’ютерного
забезпечення міської ради

постійно

3.

Організація та забезпечення проведення прийому начальник
центру
надання
громадян в центрі надання адміністративних послуг адміністративних послуг, керівники
Івано-Франківської міської ради
виконавчих органів міської ради

постійно

4.

Проведення моніторингу здійснення регуляторної управління
економічного
та
діяльності Івано-Франківською міською радою та інтеграційного розвитку міської ради
виконавчим комітетом щодо дотримання ними вимог
Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»

постійно

5.

Вжиття заходів щодо забезпечення належної реалізації голови тендерних комітетів
Закону України "Про публічні закупівлі"

постійно

6.

Проведення
роз’яснювальної
роботи
щодо управління
економічного
та
впровадження системи електронних публічних інтеграційного розвитку міської ради
закупівель "ProZorro"

постійно

7.

Забезпечення участі відповідальних працівників керівники виконавчих органів, відділ
виконавчого комітету у навчаннях з питань кадрів, начальник відділу управління з
запобігання і протидії проявам корупції на службі в питань
надзвичайних
ситуацій,
органах місцевого самоврядування
мобілізаційно-оборонної роботи та
діяльності правоохоронних органів
(уповноважена
особа
з
питань
запобігання та виявлення корупції)
міської ради

постійно

8.

Забезпечувати
посадовим
особам
виконавчого
комітету необхідні умови і гарантії щодо їх службової
діяльності
з метою підвищення особистої
незалежності та відповідальності

постійно

міський голова, заступники міського
голови,
керуючий
справами
виконавчого комітету міської ради,
керівники виконавчих органів міської
ради

засадах міський голова, заступники міського
голови,
керуючий
справами
виконавчого комітету міської ради,
секретар міської ради, керівники
виконавчих органів,
відділ кадрів
міської ради

постійно

10.

Надання посадовим особам виконавчого комітету,
відділ кадрів, начальник відділу
методичної та консультаційної допомоги з питань управління з питань надзвичайних
дотримання вимог антикорупційного законодавства
ситуацій,
мобілізаційно-оборонної
роботи та діяльності правоохоронних
органів (уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції),
департамент правової політики міської
ради

постійно

11.

Розгляд скарг та зверненнь , що можуть надходити від
фізичних та юридичних осіб, в яких вбачаються
порушення з корупційними ризиками, допущені
працівниками виконавчого комітету міської ради

12.

Попередження осіб, які претендують на зайняття посад відділ кадрів міської ради
у виконавчому комітеті міської ради про спеціальні
обмеження, встановлені Законом України "Про службу
в
органах
місцевого
самоврядування"
та
ознайомлення
їх
з
нормами
діючого

9.

Забезпечувати якісний добір кадрів
неупередженого конкурсного відбору

на

керівники
виконавчих
органів,
при
начальник відділу управління з питань
надзвичайних ситуацій, мобілізаційно- надходженні
оборонної
роботи
та
діяльності відповідних
скарг
правоохоронних органів (уповноважена
особа з питань запобігання та та звернень
виявлення корупції) міської ради
постійно

антикорупційного законодавства
13.

Своєчасне подання посадовими особами виконавчого посадові особи виконавчого комітету до 01.04.2018
комітету Івано-Франківської міської ради шляхом Івано-Франківської міської ради
заповнення на офіційному веб-сайті Національного
агентства з питань запобігання корупції декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування
за 2017 рік за
формою, що визначається Національним агентством

14.

Подання посадовими особами виконавчого комітету посадові особи виконавчого комітету
Івано-Франківської
міської
ради
письмового Івано-Франківської міської ради
повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у
встановленому Національним агентством з питань
запобігання корупції порядку (у разі отримання ними
доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50
прожиткових
мінімумів,
встановлених
для
працездатних осіб на 1 січня відповідного року)

протягом
року

15.

Подання посадовими особами виконавчого комітету посадові особи виконавчого комітету
Івано-Франківської міської ради, які припиняють Івано-Франківської міської ради
діяльність, пов’язану з виконанням функцій місцевого
самоврядування, шляхом заповнення на офіційному
веб-сайті
Національного
агентства
з
питань
запобігання корупції декларації особи, уповноваженої
на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування
за період, не охоплений раніше
поданими деклараціями

при
звільненні
особи з
займаної
посади

16.

Організація проведення згідно ст. 56 Закону України
«Про запобігання корупції» спеціальної перевірки
стосовно осіб, які претендують на зайняття посад , які
передбачають зайняття відповідального або особливо
відповідального становища, а також посад підвищеним
корупційним ризиком, перелік яких затверджується
Національним агенством . Забезпечення ефективної
реалізації та застосування Закону України "Про
очищення влади"

відділ кадрів, управління з питань
надзвичайних ситуацій мобілізаційнооборонної
роботи
та
діяльності
правоохоронних органів міської ради

протягом
року

17.

Здійснення
перевірки факту подання декларацій
посадовими особами виконавчого комітету ІваноФранківської
міської
ради
та
повідомлення
Національного агентства з питань запобігання корупції
про випадки неподання чи несвоєчасного подання
таких декларацій у встановленому порядку

начальник відділу управління з питань
надзвичайних ситуацій мобілізаційнооборонної
роботи
та
діяльності
правоохоронних органів (уповноважена
особа з питань запобігання та
виявлення корупції) міської ради

постійно

18.

Проведення інформаційної кампанії про ознайомлення
з вимогами законодавства щодо запобігання,
виявлення та урегулювання конфлікту інтересів для
посадових осіб органів місцевого самоврядування,
керівників підвідомчих установ

керівники виконавчих органів, відділ
кадрів, начальник відділу управління з
питань
надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційно-оборонної роботи та
діяльності правоохоронних органів
(уповноважена
особа
з
питань
запобігання та виявлення корупції),
департамент правової політики міської
ради

постійно

19.

Вживати заходів щодо запобігання виникнення
конфлікту інтересів, виявлення конфлікту інтересів та
сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі
для вчинення корупційних правопорушень ризики в
діяльності посадових осіб місцевого самоврядування

міський голова, заступники міського
голови, керуючий справами, секретар
міської ради, керівники виконавчих
органів, відділ кадрів, начальник
відділу
управління
з
питань
надзвичайних ситуацій, мобілізаційнооборонної
роботи
та
діяльності
правоохоронних органів (уповноважена
особа з питань запобігання та
виявлення
корупції),
департамент
правової політики міської ради

постійно

20.

З метою виявлення причин та умов, що сприяли
вчиненню
корупційного
правопорушення
або
невиконання вимог закону України "Про запобігання
корупції",
за
наявності
відповідних
підстав
організовувати проведення службових розслідувань
(перевірок) у порядку, визначеному чинним
законодавством України

міський голова, заступники міського
голови, керуючий справами, відділ
кадрів, начальник відділу управління з
питань
надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційно-оборонної роботи та
діяльності правоохоронних органів
(уповноважена
особа
з
питань
запобігання та виявлення корупції)
міської ради

постійно

21.

Повідомлення у письмовій формі міському голові (або
особі, яка виконує обов’язки міського голови) та
спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії
корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення
корупційних
або
пов’язаних
з
корупцією
правопорушень посадовими особами виконавчого
комітету Івано-Франківської міської ради

посадові особи виконавчого комітету
міської ради, начальник відділу
управління з питань надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційно-оборонної
роботи та діяльності правоохоронних
органів (уповноважена особа з питань
запобігання та виявлення корупції)

у разі
виявлення
порушень

міської ради
22.

Надавати начальнику відділу управління з питань керівники виконавчих органів, відділ
надзвичайних
ситуацій,
мобілізаційно-оборонної кадрів міської ради
роботи та діяльності правоохоронних органів
(уповноваженій особі з питань запобігання та
виявлення корупції) Івано-Франківської міської ради
інформацію про посадових осіб виконавчого комітету
Івано-Франківської
міської ради, яких було
притягнуто до відповідальності за вчинення
корупційних правопорушень або правопорушень,
пов’язаних з корупцією

постійно

23.

Розробити та затвердити антикорупційні програми Суб’єкти визначені статтею 62 Закону
юридичних осіб відповідно до вимог ст. 62-63 Закону України «Про запобігання корупції»
України "Про запобігання корупції". Визначити
уповноважену особу з питань запобігання та
виявлення корупції . (Копії антикорупційних програм
та накази про визначення уповноваженої особи з
питань запобігання та виявлення корупції подати в
управління з питань надзвичайних ситуацій,
мобілізаційно-оборонної
роботи
та
діяльності
правоохоронних органів)

до
20.01.2018

23. Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення
з прийнятими міською радою, виконавчим комітетом
нормативними актами, шляхом їх оприлюднення на
офіційних веб-сайтах, організації проведення їх
громадського обговорення та врахування відповідних

керівники відповідних виконавчих
органів міської ради (розробники
нормативних актів), відділ патронатної
служби,
відділ
програмного
та
комп’ютерного забезпечення
міської

постійно

пропозицій за результатами проведених консультацій з ради
громадськістю; забезпечення узагальнення результатів
громадського обговорення проектів нормативноправових актів, що передбачають надання пільг,
переваг окремим суб’єктам господарювання, а також
делегування
повноважень
органів
місцевого
самоврядування, та їх оприлюднення на своїх
офіційних веб-сайтах
24. Проведення в навчальних закладах та закладах
охорони здоров'я міста семінарів, лекцій, дискусій,
круглих столів з питань додержання
антикорупційного законодавства для працівників цих
закладів

Департамент освіти та науки міської
ради, центральна міська клінічна
лікарня

постійно

25. Проведення у загальноосвітніх, професійно-технічних
та вищих навчальних закладах міста виховних годин,
лекцій і занять на антикорупційну тематику для учнів
та студентів цих закладів

Департамент освіти та науки міської
ради, сектор ювенальної превенції
Івано-Франківського відділу поліції

постійно

26. При отриманні на цілодобову телефонну лінію служби Служба
оперативного
реагування
оперативного реагування Івано-Франківської міської Івано-Франківської міської ради
ради (1580) повідомлень від громадян щодо
корупційних дій , на їх думку, працівників виконавчих
органів міської ради інформувати міського голову

постійно

Керуючий справами
виконавчого комітету міської ради

Ігор Шевчук

