
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 27.01.2021     Ужгород                    № 30 

 

Звіт про роботу відділу з питань  

запобігання та виявлення корупції за 2020 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 з питань 

запобігання та виявлення корупції за 2020 рік, виконком міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт  про роботу відділу з питань запобігання та виявлення корупції 

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 з питань запобігання та виявлення корупції 

за 2020 рік 

 

 Протягом 2020 року організаційно-правова робота відділу була 

спрямована на виконання покладених на нього завдань, а саме: 

- забезпечення реалізації державної політики з питань запобігання та 

виявлення корупції, взаємодія з підрозділами правоохоронних органів з питань 

що відносяться до повноважень підрозділу, органів юстиції та суду щодо 

дотримання законності та правопорядку в частині функціональних 

повноважень; 

-  участь у роботі комісій виконавчого комітету Ужгородської міської 

ради; 
- контроль за дотриманням антикорупційного законодавства 

працівниками Ужгородської міської ради; 

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання 

законодавства щодо запобігання корупції; 

- здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів. 
 У звітному періоді: 

- проведено роз’яснювальну та методично-консультаційну   роботу з 

структурними підрозділами Ужгородської міської ради та її виконавчого 

комітету щодо чергового етапу е-декларування який проходив з 01.01.2020 по 

01.06.2020 року. 

- за звітний період відділом проведено ряд службових розслідувань, 

службових перевірок; 

- здійснено погодження 390 проєктів рішень міської ради, 445 проєктів 

рішень виконавчого комітету та 523 розпорядження міського голови.  

-проведено роз’яснювальну та методично-консультаційну роботу з 

депутатами Ужгородської міської ради VII скликання та VIII скликання з 

питань дотримання антикорупційного законодавства; 

- проводилось систематичне скликання адміністративної комісії 

Ужгородської міської ради працівниками відділу для розгляду  

адміністративних справ згідно  зі ст. 218 КУпАП; 

- брали участь у забезпеченні  життєдіяльності населення, на період 

виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, 

локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної 

хвороби (COVID-19); 

-працівники відділу взяли участь у формуванні і роботі мобільних груп з 

питань моніторингу та дотримання карантинних заходів. 

 

Начальник відділу з питань  

запобігання та виявлення корупції             Віталій ШТЕФУЦА 


