
Звіт Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації  
щодо вжитих у І-му кварталі 2019 року заходів,  
спрямованих на запобігання та протидії корупції 

 
Стан додержання антикорупційного законодавства задовільний. 
Заходи з питань запобігання та протидії корупції за участю керівників 

правоохоронних органів у І-му кварталі 2019 року не проводились. Взаємодія з 
правоохоронними органами з питань запобігання та протидії корупції 
здійснювалась в робочому порядку. Сумісно з органами поліції вживались 
заходи, спрямовані на протидію корупції, при розгляді звернень громадян. 

На колегіях, апаратних нарадах та в структурних підрозділах Деснянської 
РДА постійно розглядались питання запобігання корупції. 

У І-му кварталі 2019 року було організовано навчання з питань 
запобігання корупції (електронне декларування). Навчання пройшли керівники 
структурних підрозділів та відповідальні особи з питань запобігання корупції. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 
року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» у Деснянській РДА 
визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції 
Рожкова Валерія Федоровича та затверджено Посадову інструкцію головного 
спеціаліста по взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і 
виявлення  корупції Деснянської РДА. 

Рішень суду про притягнення до адміністративної, кримінальної 
відповідальності посадових осіб Деснянської РДА за вчинення ними 
корупційних правопорушень у І-му кварталі 2019 року не надходило. 

Службових розслідувань за фактами яких притягнено осіб до 
кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної 
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень або пов’язаних з 
корупцією правопорушень, у І-му кварталі 2019 року не проводилось. 

Інформація про осіб, стосовно яких судом розглядалися матеріали про 
притягнення до відповідальності та прийняті у них рішення (притягнуті чи 
звільнені від відповідальності), в Деснянській РДА відсутня. 

Осіб, які перебували під слідством за вчинення правопорушень, але 
матеріали ще не розглянуто судом або справу закрито на досудовій стадії, в 
Деснянській РДА немає. 

Повідомлень, надісланих у встановленому законодавством порядку про 
звільнення осіб у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні 
правопорушення, у І-му кварталі 2019 року до Деснянської РДА не надходило. 

Осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності за порушення 
антикорупційного законодавства, у Деснянській РДА немає. 

Фактів діяльності посадових осіб із наявністю ознак злочину або 

корупційного правопорушення в Деснянській РДА не встановлено. 
 

 


