
 

 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

22.01.2020     Ужгород                    № 21 

 

 

Звіт про роботу відділу  

запобігання і протидії корупції та  

взаємодії з правоохоронними органами за 2019 рік 

 

 Відповідно до статей 52, 75   Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих 

органів Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу відділу 

запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами за 

2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу відділу запобігання і протидії корупції та взаємодії з 

правоохоронними органами за 2019 рік взяти до відома (додається). 

2.  Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3.  Контроль за виконанням рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова             Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

З В І Т 

про роботу відділу запобігання і протидії корупції  

та взаємодії з правоохоронними органами 

за 2019 рік 

 

Протягом звітного періоду відділом запобігання і протидії корупції та 

взаємодії з правоохоронними органами організовано, підготовлено та 

проведено 12 засідань адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Ужгородської міської ради на яких було розглянуто близько вісімсот 

протоколів про адміністративні правопорушення. 

Було розроблено проєкти рішень виконавчого комітету та сесії 

Ужгородської міської ради про програми підтримки: управління СБУ в 

Закарпатській області, управління стратегічних розслідувань, ГУ національної 

поліції в Закарпатській області, Ужгородський відділ поліції ГУНП в 

Закарпатській області, ДУ «Закарпатська установа виконання покарань №9», 

Ужгородський МРВ філії ДУ «Центр пробації» в Закарпатській області. 

Проведено перевірку фактів своєчасності подання декларацій працівників 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради та її структурних підрозділів. 

Здійснювався системний контроль за дотриманням вимог законодавства 

щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

Проведено роз’яснювальну та методично–консультаційну роботу з 

структурними підрозділами Ужгородської міської ради та її виконавчого 

комітету, у вигляді двох навчань - роз’яснень щодо чергового етапу       е-

декларування який проходив з 01.01.2019 по 01.04.2019 року. 

За звітний період відділом проведено 21 службове розслідування та 

службових перевірок. 

Відділом опрацьовано понад 220 листів, 18 звернень громадян, та більше 

10 запитів на публічну інформацію. 

Працівники відділу запобігання і протидії корупції та взаємодії з 

правоохоронними органами взяли участь у навчанні, яке було проведено НАЗК 

за підтримки Української школи урядування та підвищення кваліфікації у 

Львівському регіональному інституті державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України. 

Проводилася систематична взаємодія працівників відділу з 

правоохоронними органами. 

 

 

 

Начальник 

відділу запобігання і протидії та  

взаємодії з правоохоронними органами               Віталій ШТЕФУЦА 

 


