
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо плану антикорупційних заходів Управління туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) на 2020 рік 

 

 

 02.01.2020 затверджено план роботи уповноваженої особи з питань 

запобігання та виявлення корупції Управління туризму та промоцій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) (далі - Управління) на 2020 рік. 

 Планом передбачені наступні антикорупційні заходи: 

- підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 

запобігання корупції (розгляд в межах повноважень повідомлень щодо 

причетності працівників Управління до вчинення корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень; моніторинг виконання 

антикорупційного законодавства у сфері захисту викривачів в 

Управлінні, забезпечення внутрішніх і зовнішніх каналів повідомлення 

про корупцію, а також збереження анонімності заявника та його захист 

від переслідувань; проведення (участь у проведенні) службового 

розслідування, у тому   числі і стосовно осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування; виконання 

Антикорупційної програми виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) на 2019 – 2020 роки); 

- надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання 

вимог антикорупційного законодавства; проведення відповідної 

організаційної та роз’яснювальної роботи (надання допомоги 

працівникам Управління щодо роз’яснення вимог антикорупційного 

законодавства, у тому числі щодо заповнення декларацій особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування; забезпечення попередження посадових осіб Управління 

про зобов’язання  своєчасного подання щорічних декларацій, а також 

декларацій при звільненні або іншим чином припиненні діяльності, 

пов’язаної з виконанням функцій держави; проведення навчання 

працівників Управління з питань дотримання вимог антикорупційного 

законодавства, етики поведінки державних службовців, запобігання та 

шляхів врегулювання конфлікту інтересів); 

- моніторинг негативних повідомлень в ЗМІ та Інтернет-просторі про 

корупцію в управлінні, організація їх перевірок та оприлюднення 

інформації щодо вжитих заходів або спростування; 

- проведення перевірки фактів своєчасності подання декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, інших порушень антикорупційного законодавства 

(проведення перевірки в Управлінні фактів своєчасності подання 

декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; забезпечення інформування керівництва 

Управління та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії 

корупції про виявлення фактів порушення антикорупційного 



законодавства при виконанні працівниками управління своїх посадових 

обов’язків; ведення обліку працівників Управління, притягнутих до 

відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень); 

- вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння в його 

усуненні, контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для 

вчинення  корупційних правопорушень ризиків в діяльності працівників 

управління, внесення керівництву пропозицій щодо усунення таких 

ризиків. 

 


