
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА   СЕСІЯ  ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ 

 

                                                       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

    «22» грудня  2022 року          м. Мала Виска                                     № 1486 
 

 

Про затвердження Плану заходів щодо 

запобігання та протидії корупції та 

застосування превентивних 

антикорупційних  механізмів в 

Маловисківській міській раді та її структурних 

підрозділах на 2023 рік 
 

 

Відповідно до ст. ст. 25,26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» (із змінами), Закону України «Про запобігання 

корупції» № 1700- VII від 14.10.2014 року (із змінами), з метою покращення 

роботи  Маловисківської міської ради та її структурних підрозділів з питань 

запобігання та  протидії корупції, неухильного дотримання конституційних 

прав і свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку, 

міська рада   
 

ВИРІШИЛА  
 

1. Затвердити План заходів щодо запобігання та протидії корупції та 

застосування превентивних антикорупційних  механізмів у 

Маловисківській  міській  раді та її структурних підрозділах на 2023 

рік. 

2. Постолюк Лесі Анатоліївні, секретарю Маловисківської міської ради – 

уповноваженій особі з питань запобігання та виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради,  та Захватихаті Тетяні Валеріївні, начальнику 

юридичного відділу -  уповноваженій особі з питань запобігання та 

виявлення корупції в апараті Маловисківської міської ради 

здійснювати  контроль за  виконанням заходів зазначених в Плані 

заходів щодо запобігання та протидії корупції та застосування 

превентивних антикорупційних  механізмів у Маловисківській міській 

раді та її структурних підрозділах на 2023 рік – відповідно до їх 

обов’язків. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності етики та 

регламенту. 

 

 

 

 

Міський голова                                Юрій ГУЛЬДАС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням  Маловисківської 

міської ради 

від 22 грудня 2022 року № 1486  

Секретар ради  

Леся ПОСТОЛЮК 

______________________ 
 

 

План 

заходів щодо запобігання та протидії корупції та застосування 

превентивних антикорупційних  механізмів 

у Маловисківській  міській раді та її структурних підрозділах на 2023 рік 

 

№ 

п/п 

Назва заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Забезпечувати якісний добір і 

розстановку кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного 

відбору, їх об’єктивну 

атестацію, щорічну оцінку 

виконання  посадовими 

особами органів місцевого 

самоврядування покладених на 

них обов’язків і завдань 

Протягом 

2023 року 

Конкурсна комісія на 

заміщення вакантних посад 

у виконавчому апараті 

міськоїради, загальний 

відділ міської ради  

2. Забезпечувати попередження 

осіб, які претендують на 

зайняття посад у виконавчому 

апараті ради, про спеціальні 

обмеження, встановлені 

Законами України «Про службу 

в органах місцевого 

самоврядування» та Законом 

України «Про запобігання 

корупції» 

Протягом  

2023 року 

 Загальний відділ міської 

ради 

(спеціаліст з кадрової 

роботи) 

3. Забезпечувати попередження 

осіб, які звільняються або 

іншим чином припиняють 

діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій місцевого 

самоврядування, про 

встановлені обмеження 

Протягом 

2023 року 

Загальний відділ  міської 

ради  (спеціаліст з кадрової 

роботи) з  обов’язковим 

письмовим повідомленням 

Уповноваженої особи з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті Маловисківської 

міської ради  

Т. Захватихати 



4. Забезпечувати проведення 

спеціальної перевірки 

відомостей щодо осіб, які 

претендують на зайняття посад 

посадових осіб у виконавчому 

комітеті ради 

Протягом 

2023 року 

 Загальний відділ міської 

ради 

(спеціаліст з кадрової 

роботи) 

5. Організувати подання 

суб’єктами декларування 

шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті 

Національного агентства з 

питань запобігання корупції 

(далі - Національне агентство) 

декларацію особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій  місцевого 

самоврядування (далі – 

декларації) за 2022 рік за 

формою, що визначена 

Національним агентством у 

встановленому законодавством 

порядку 

До 

01.04.2023 

року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

6 Здійснити перевірку фактів 

подання керівництвом ради, 

посадовими особами 

виконавчого комітету ради 

електронних декларацій та 

повідомляти Національне 

агентство про випадки 

неподання чи несвоєчасного 

подання таких декларацій у 

визначеному ним порядку 

відповідно до статті 49 Закону 

України «Про запобігання 

корупції» 

Протягом 10 

робочих днів 

з граничної 

дати 

подання 

таких 

декларацій 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції міської 

ради 

7. Надавати суб’єктам звернення 

до виконавчого комітету ради 

своєчасно достовірну, в 

повному обсязі інформацію, яка 

підлягає наданню відповідно до 

Законів України «Про 

інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про 

звернення громадян», «Про 

Протягом 

2023 року 

Керівництво ради, 

керівники відділів  та 

структурних підрозділів 

міської ради 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80


запобігання корупції» 

8. Надавати, у межах компетенції, 

методичну допомогу щодо 

застосування антикорупційного 

законодавства працівникам 

виконавчого комітету ради, 

депутатам ради 

Протягом 

2023 року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

9. Оприлюднювати на офіційному 

веб-сайті у рубриці 

«Запобігання проявам корупції» 

інформацію, поповнювати та 

систематично оновлювати 

антикорупційні матеріали. 

Протягом 

2023 року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

10. Проводити для осіб, 

уповноважених на виконання 

функцій органів місцевого 

самоврядування, депутатів ради 

навчання із вивчення та 

роз’яснення антикорупційного 

законодавства 

Протягом 

2023 року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

11 Підготувати та направити листи 

особам, які у 2022 році 

припинили діяльність пов’язану 

з виконанням  функцій держави 

 До 

01.04.2023 

Загальний відділ 

Маловисківської міської 

ради (спеціаліст з кадрової 

роботи)  подати письмову 



або місцевого самоврядування у 

Маловисківській міській раді та 

зобов’язані наступного року 

після припинення діяльності 

подавати в установленому 

порядку декларацію особи, 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування.                            

інформацію Уповноваженій 

особі з питань запобігання 

та виявлення корупції в 

апараті міської ради в строк 

до 15.02.2023. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради в строк 

до 01.03.2023 зобов’язана 

направити такі листи 

особам, які у 2022 році 

припинили діяльність 

пов’язану з 

виконанням  функцій 

держави або місцевого 

самоврядування у 

Маловисківській міській 

раді 

12. Повідомляти у письмовій формі 

керівництво ради та спеціально 

уповноважені суб’єкти у сфері 

протидії корупції про факти, що 

можуть свідчити про вчинення 

корупційних правопорушень 

посадовими особами органу 

місцевого самоврядування. 

У разі 

виявлення 

корупційног

о або 

пов’язаного 

з ко- 

рупцією пра 

вопорушенн

я чи 

одержання 

ін- формації 

про 

вчинення 

такого 

правопоруш

ення 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

13. Проводити відповідні службові 

розслідування (перевірки) 

відносно осіб, уповноважених 

на виконання функцій органів 

місцевого самоврядування, у 

випадку встановлення факту 

недодержання такими особами 

антикорупційного 

законодавства 

Протягом 

2023 року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 



Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

14. Розглядати анонімні 

повідомлення про порушення 

вимог антикорупційного 

законодавства, якщо наведена у 

них інформація стосується 

конкретної особи, містить 

фактичні дані, які можуть бути 

перевірені 

Протягом 

2023 року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

15. Вживати у межах повноважень 

заходів щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту 

інтересів у посадових осіб 

виконавчого апарату ради 

Протягом 

2023 року 

Міський голова, заступники 

міського голови, керуючий 

справами, керівники  

структурних підрозділів 

міської ради;  

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

16. Забезпечити ведення обліку 

посадових осіб виконавчого 

комітету, депутатів ради  

притягнутих до 

відповідальності за вчинення 

корупційних правопорушень 

Протягом 

2023 року 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 



Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

17. Підготувати План  заходів щодо 

запобігання корупції та 

застосування превентивних 

антикорупційних  механізмів у 

Маловисківській  міській раді  

та її структурних підрозділах на 

2024 рік 

Листопад-

грудень 2023 

року  

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 

18. Розмістити План заходів щодо 

запобігання корупції та 

застосування превентивних 

антикорупційних механізмів у 

Маловисківській міській раді на  

2023 рік на офіційному веб-

сайті Маловисківської міської 

ради 

До 

31.12.2022 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції в 

апараті міської ради, а 

також керівники  

комунальних підприємства, 

установ, організацій, 

закладів, які призначені на 

посаду міським головою. 

Уповноважена особа з 

питань запобігання та 

виявлення корупції щодо 

депутатів міської ради 
 


