
IIoMiHHflHCbKa Micbxa pa.ua 
4,o6poBejiMHKiBCbKoro paiiOHy KipoBorpancbKoi’ oGjiaeri 

BHKOIiaBHMM KOMHCT

P I LU E H H >1
bu 30 ciHHB 2020 poKy JVs 13

IIpo 3aTBepzi>KeHHH saxo^iB mo/io 
npocyBaiiHB aiiTiiKopynuinHHx 
iHCTpyMeiiTiB noMimiMHCbKoi 
MiCbKOl pa/iM

3 MeTOK) peajmauii ^epncaBHOi noniTHKH y ccjiepi SopOTtSn 3 Kopynuieio, 
CTBopeHHM aieBo'i CHCTeMH 3ano6iraHHH npoaBaM Kopynijii' Ta npaBonopymeHb 
noB’H3aHnx 3 Kopynuicfo y BHKOHaBMOMy komItctI, nmnpHOMCTBax, ycTaHOBax, 
opraHi3auiax, mo nepeOyBaioTb y KOMyHajibHm BJiacHOCTi HoMmmmcbKoi MicbKOi 
panm Ha BHKOHaHHa pimeHb nsa/miiTb cbomoi cecii bocbmoto CKjrmcaHHa 
noMmmmcbKoi MicbKOi pann bU 15 jinnmi 2019 poKy Ns 659 «Ilpo 
3aTBepmKeHH5i «riojio}KeHHH npo KOHcyjibTauii 3 rpoMaacbKicTio y 
IIoMmmiHCbKin MicbKm pani» Ta JV2 660 «Hpo 3aTBepn,)KeHHn «riop*mKy 
3ano6iraHHa Ta BperymoBamm KOH(J)JiiKTy iirrepeciB y HoMmmiHCbKin MicbKin 
pam Ta i"i BHKOHaBmix opraHax», KepytOHHCb ct. 40 3aKOHy YKpai'im «flpo 
MicpeBe caMOBpsmyBaHHfl b YKpami», bhkohkom mIcbkoT panH b m p i 111 h b :

1. 3aTBep;m™ aaxo^H mono upocyBaumi aHTHKopymiiHimx iHCTpyMeHTiB 
rioMmmiHCbKoi- mIcbkoi pa/m CnonaeTbca).

2. KoHTpojib 3a BHKOHaHHHM ^aHoro piiiieHHfl noKjiacra 3acTynHHKa 
MicbKoro tojiobh 3 nmraHb BHKOHaBmix opramB pan.n HJepGaTiOKa A.C.

MicbKiiii rojiOBa Mmcojia AHTOLUHK

pa.ua
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Заходи по просуванню (2020 рік)Назва АІ

Лютий Березень Квітень Травень Червень

1.Положення про консультації з
громадськістю

Узгодження
плану заходів
щодо реалізації
положення.
Підготовка
інформаційно-
роз’яснювальної
роботи щодо
можливості
проведення
консультацій з
громадськістю.

Створення
переліку
можливих питань,
які потребують
консультацій з
громадськістю,
опрацювати
найбільш зручні
форми проведення
таких
консультацій.

При супроводі
коуча ( тренера)
створення та
розміщення
інформаційного
матеріалу на сайті
громади, сторінці
ФБ, та інших
можливих ресурсів
щодо практик
застосування

Моніторинг реалізації
відповідно до положення
щодо консультацій з
громадськістю в процесі
планування  та прийняття
бюджету.

Організувати зустріч з
активними громадянами, для
дискусії щодо активізації
мешканців громади в
питаннях ініціювання
консультацій згідно з
положенням

Інформування щодо
важливості участі
громадськості у
прийнятті рішень,
важливих для громади.
Аналіз питань,
важливих для громади,
та моніторинг
використання цього
інструменту.

Проведення
інформаційного заходу

Інформування щодо
важливості участі
громадськості у
прийнятті рішень,
важливих для громади.
Аналіз питань,
важливих для громади,
та моніторинг
використання цього
інструменту. Аналіз
кількості ініціатив
звернень громадян
щодо проведення
консультацій. Розробка
рекомендацій для
громади з метою
подальшого
використання АІ



інструменту, та
користі його для
громади

2.Порядок запобігання та
врегулювання конфлікту
інтересів.

Опрацювання
плану заходів
щодо реалізації
положення в 2020
році. Визначення
механізмів
моніторингу
реалізації з
відповідальною
особою. Розробка
пам’яток для
депутатів та
посадових осіб,
щодо
необхідності
декларування
конфлікту
інтересів.
Опрацювання та
оприлюднення
документу щодо
необхідності

Контроль за
реалізацією
положення
шляхом збору
інформації про
декларування КІ
донесення до
депутатів
Поширення
пам’яток про
декларування КІ
на сайті громади,
аналіз  протоколів
засідань міської
ради.

Аналіз випадків
декларування конфлікту
інтересів в ОМС громади.
Постійний моніторинг
протоколів засідань
профільних депутатських
комісій та засідань ради, на
предмет декларування
конфлікту інтересів.

Зустріч з депутатами та
представниками громади –
дискусія щодо використання
АІ (необхідність
використання, позитивні та
негативні моменти, що
заважає використанню)

З’ясувати, чи
повідомляють депутати
про конфлікт інтересів
та відмовляються від
участі в підготовці,
розгляді та
затвердженні рішень
постійної комісії до
складу якої вони
входять.

Аналіз  здійснення
перевірки щодо
наявності/відсутності
конфлікту інтересів,
який носить постійний
характер, в службових
осіб та чи приймались
відповідні дії по
запобіганню та
врегулюванню
конфлікту інтересів,
через офіційні запити
до ОМС.

Підсумування та
створення
рекомендацій для
громади з метою
подальшої активізації
у використанні АІ



декларування КІ,
як інструменту
запобігання
корупційним
ризикам. Аналіз
використання
цього
інструменту
минулого року.
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