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                                          Звіт за  2021рік         
        

        В Житомирській міській раді головним спеціалістом з питань запобігання та 

виявлення корупції міської ради розміщено на офіційному веб-сайті 

Житомирської міської ради, в розділі  «Антикорупційна політика» нормативно-

правові акти антикорупційного законодавства, накази Національного агентства з 

питань запобігання корупції (далі-НАЗК):  

- наказ від 23.07.2023 № 449/21 «Про затвердження форми декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та 

Порядку заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування»; 

- наказ від 23.07.2021 № 450/21 «Про затвердження Порядку інформування 

Національного агентства з питань запобігання корупції про суттєві зміни у 

майновому стані суб’єкта декларування»; 

- наказ від 23.07.2021 №451/21 «Про затвердження Порядку інформування 

Національного агентства з питань запобігання корупції про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента»; 

- наказ від 20.08.2021 № 539/21 «Про затвердження Порядку перевірки факту 

подання суб’єктами декларування декларацій відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань 

запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких 

декларацій»; 

- роз’яснення НАЗК від 19.11.2021 № 10 «Щодо особливостей реалізації заборони 

на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування (ст. 54 Закону України «Про запобігання корупції») та 

відповідальності за прийняття рішень щодо осіб, які прийняли такі пільги, 

послуги і майно; 

- роз’яснення НАЗК від 07.03.2022 щодо застосування окремих положень Закону 

України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю в 

умовах воєнного стану (подання декларації, повідомлення про  суттєві зміни в 

майновому стані, повідомлення про відкриття валютного рахунка в установі 

банку-нерезидента, проведення перевірок); 



        Подано на ім’я міського голови 3 доповідні , які стосуються 

антикорупційного законодавства щодо інформування з різних питань. 

        Надано консультації посадовим особам виконавчих органів ради та 

працівникам комунальних підприємств  міської ради щодо заповнення та подання 

декларацій посадовими особами виконавчих органів міської ради з різних питань 

згідно розпорядження міського голови від 13.01.2021 № 28 «Про забезпечення 

заходів щодо подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування». 

        На протязі 2021 року головний спеціаліст, уповноважений з питань 

запобігання та виявлення корупції міської ради приймав участь  в комісії 

виконавчих органів міської ради  з питань розгляду висновків органів перевірки 

відповідно до Закону України «Про очищення влади» та в комісії з формування та 

використання фонду житла для тимчасового проживання громадян, участь у 

спільних координаційних нарадах з правоохоронними органами з питань 

злочинності та протидії корупції та ін. 

         Щоквартально  надавалися  звіти та інші відповіді на листи до  сектору з  

питань запобігання корупції  ОДА  в  Житомирській   області   щодо    

антикорупційних заходів відповідно до Закону України «Про запобігання 

корупції» та звіти до Національного агентства з питань запобігання корупції. 

         В період  2021 року розглядались листи, звернення, повідомлення від 

громадян та юридичних осіб з різних питань, пов’язаних з корупційними 

правопорушеннями та правопорушеннями, які пов’язані з корупцією, які 

опрацьовано в установленому порядку та надано відповіді. 

         За 2021 рік  перевірено 586 е-декларіцій  посадових осіб виконавчих органів 

ради та посадових осіб  підприємств, установ та закладів, що належать до 

комунальної власності  Житомирської міської територіальної громади, депутатів 

міської ради на офіційному веб-сайті НАЗК та про виявлені факти порушень 

повідомлено Національне агентство згідно чинного законодавства України у 

встановлені терміни для притягнення  трьох  осіб до відповідальності. 

         Відповідно до подання правоохоронного органу головним спеціалістом з 

питань запобігання корупції міської ради проведено три службових  

розслідування щодо порушення норм Закону України «Про запобігання корупції», 

з метою попередження та виявлення причин і умов щодо корупційних 

правопорушень, або правопорушень пов’язаних з корупцією та притягнення 

посадових осіб до відповідальності.         

         Розглянуто чотири повідомлення щодо конфлікту інтересів посадових осіб 

виконавчих органів міської ради та депутатів міської ради, надано роз’яснення 

відповідно до ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» для усунення 

конфлікту інтересів. 

         Відповідно до плану роботи на 2021 рік «Про навчання посадових осіб 

виконавчих органів міської ради» головний спеціаліст, уповноважений з питань 

запобігання та виявлення корупції міської ради проводив навчання для  

працівників виконавчих органів міської ради та працівників комунальних 

підприємств міської ради щодо законодавства з питань запобігання корупції, а 



саме з питань фінансового контролю, про заборони і обмеження з метою 

запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням. 

        Навчання проводилось в січні-лютому 2021 року в прес-центрі міської ради. 

 

 

Головний спеціаліст, 

уповноважений з питань запобігання 

та виявлення корупції  міської  ради                   Віктор ФЕЩЕНКО 

 


