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Новини зоопарку: 
фудкорт і три озера 

ПЕРШЕ озеро ліворуч від входу – декоративне, 
з водоспадом та водним каскадом, з мальов-
ничими берегами, на яких облаштовують сад 
каменів і планують висадити рідкісні рослини. 

Праворуч від входу завершується рекон-
струкція другого озера – для пеліканів. Його 
глибина – 2,4 м. На берегах водойми спору-
джується будівля для зимування пеліканів, 
яку буде декоровано у вигляді скелі. 

Третє озеро – для коропів коі, із заглиблен-
ням для зимування риб, водними рослинами 
для природного очищення та альтанкою. 
На березі «коропового озера» побудований 
амфітеатр. Тут відбуватимуться лекції, пре-
зентації, зустрічі. Загалом в Київському 
зоопарку щороку проводиться близько 90 
освітніх заходів. 

Усі три озера мають потужну систему очи-
щення. Природне здійснюватиме біологічне 

плато з рослин і каменів. Водночас уже змон-
тована система, яка відбиратиме з водойм 
забруднену воду, здійснюватиме механічне 
очищення, а потім пропускатиме рідину через 
ультрафіолетове випромінювання. Свіжа вода 
поступатиме в озера зі спеціально пробурених 
артезіанських свердловин. Бруд спускатиметь-
ся в каналізацію, а залишки відфільтрованої 
води використовуються для системи поливу 
зелених насаджень в зоопарку. Така сучасна 
і практично безвідходна система є далеко не 
в кожному європейському зоопарку. 

«Київський зоопарк ніхто 
не проектував і не будував з 
таким комплексним підходом 
і з такою увагою до комфорту 
тварин, як це відбувається за-
раз», – зазначив заступник го-
лови КМДА Вячеслав Непоп. 

Окрім озер, проводиться будівництво 
нової вхідної групи на розі проспекту Пере-
моги та вулиці Зоологічної. Буде облаштована 
площа, де зустрічатимуться екскурсійні 
групи, поруч – фудкорт, магазин сувені-
рів, туалети, камери для зберігання речей 
та великий акваріум. Акваріум з рибами 
і фудкорт можуть працювати допізна, на 
відміну від зоопарку, де звірі після заходу 
сонця переходять у нічний режим чи лягають 
спати, тому основні експозиції зоопарку 
закриваються о 18 годині, а взимку – ще 
раніше. 

Поруч з новим входом постане новий 
приматник з зимовими та літніми вольє-
рами, що відповідають сучасним вимогам 
утримання тварин та дозволяють створити 
цікаві експозиції. Також будується універ-
сальний вольєр для тимчасових експозицій 
або змішаних видів тварин. Ці об’єкти будуть 
завершені наступного року. 

Директор зоопарку Кирило Трантін роз-
повідає, що завдяки збереженій екосистемі 
ця зелена оаза в центрі міста вже стала при-
тулком для багатьох міських тварин – тут гніз-
дяться лелеки, прилітають качки перечекати 
сезон полювань, прибігають білки. Зоопарк 
перетворюється на затишний природний дім 
для тварин і на комфортне місце відпочинку 
мешканців та гостей Києва �

У жовтні відвідувачі Київського зоопарку зможуть ознайомитися 
з першими результатами його масштабної реконструкції. Зокрема 
будуть відкриті три озера, розташовані поблизу центрального входу. 
Про це учора під час виїзної наради щодо реконструкції об’єктів 
Київського зоологічного парку загальнодержавного значення 
повідомив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ | «Хрещатик»

 �  Заступник голови КМДА Вячеслав Непоп стверджує, що до цього 
об’єкт ніхто не проектував і не будував з таким комплексним 
підходом і з такою увагою до комфорту тварин, як зараз

У липні Київська 
митниця перерахувала 
до Держбюджету понад 
4,5 млрд грн 

У липні 2018 року Київською міською 
митницею ДФС до Державного бюджету 
України перераховано понад 4,5 млрд грн 
податків і зборів, сплачених суб‘єктами 
господарювання при експортно-імпортних 
операціях з товарами. Це перевищило по-
казник відповідного періоду 2017 року на 
821 млн грн, або на 22%. Середньоденні 
надходження до бюджету склали майже 
207 млн грн. 

За статистичними даними столичної 
митниці, найбільша сума податків у липні 
цього року була сплачена при: імпорті 
легкових автомобілів – 210 млн грн, теле-
фонів – 165 млн грн, тканин – 88 млн грн, 
машин автоматичної обробки інформації 
– 85 млн грн та запчастин до транспортних 
засобів – 83 млн грн. 

За підсумком семи місяців Київською 
міською митницею ДФС до бюджету спря-
мовано понад 27 млрд грн. 

Для старшокласників 
проведуть лекцію 
«Підприємництво. 
Індустрія краси» 

14 серпня о 15.30 у рамках проекту «Про-
Професії» для учнів 8-11 класів за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (КМДА) відбу-
деться лекція «Підприємництво. Індустрія 
краси». 

Як повідомили в Київському моло-
діжному центрі, лекція буде присвячена 
підприємництву у контексті б’юті-сегменту. 
Зокрема обговорюватимуть такі моменти: 
Хто такий підприємець? Якими навичками 
і знаннями треба володіти, щоб відкрити 
свою справу? Наскільки складно працювати 
на ринку України? Плюси і мінуси профе-
сії. Яку спеціальність потрібно отримати 
підприємцю? Що почитати для розвитку 
підприємницьких навичок? Спікером ви-
ступить власниця салону краси для дітей 
і підлітків Emoji Марія Паньчак. 

Реєстрація за посиланням: goo.gl/ia4bF3. 

Тимчасово обмежать 
рух Великою Окружною 
дорогою та проспектом 
Академіка Глушкова 

Через будівництво кабельної лінії 110 кВ 
(КЛ-110 кВ) «Новокиївська-Московська 
№ 1, 2» тимчасово обмежать рух тран-
спорту із зайняттям проїжджої частини 
та тротуару на Великій Окружній дорозі 
та проспекті Академіка Глушкова. Про це 
йдеться у розпорядженні КМДА. 

У п’ятницю-неділю в 
столиці високий рівень 
пожежної небезпеки 

10-13 серпня у Києві очікується високий (4 
класу) рівень пожежної небезпеки. Про це 
попередили в Українському гідрометцентрі. 
Фахівці закликають киян максимально 
обережно поводитися із вогнем, особливо 
у лісопаркових зонах, і нагадують про пра-
вила поведінки у разі виникнення пожежі.

У жовтні відвідувачі Київського зоопарку зможуть ознайомитися з першими результатами масштабної реконструкції одного з найулюбленіших куточків відпочинку 
мешканців та гостей столиці



2

ДОКУМЕНТХрещатик
10 серпня 2018 р.
№86 (5137)

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 84 (1896), п’ятниця, 10 серпня 2018 р.

Про затвердження Антикорупційної програми 
Київської міської ради

Рішення Київської міської ради № 979/5043 від 21 червня 2018 року
Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та враховуючи рішення Київської міської ради від 14.09.2017 №11/3018 «Про організаційно-правові 
заходи з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради і підготовки Антикорупційної 
програми Київської міської ради», Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Додаток
до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради

ТАБЛИЦЯ
ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходи щодо їх усунення або мінімізації

№
з/п

Корупційний ризик Пріори-
тетність 
коруп-
ційного 
ризику 

Заходи щодо усунення корупційного ризику Відповідальні за виконання заходів

Строк 
вико-
нання 
за-
ходів 
щодо 
усу-
нення 
коруп-
цій-
ного 
ризи-
ку

Ресурси 
для впро-
вадження 
заходів

Очікувані 
результати

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Використання працівниками 
секретаріату Київської міської ради 
повноважень в особистих цілях з 
метою отримання неправомірної 
вигоди для себе або інших осіб

Висока Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської 
ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень.
Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та пред-
ставництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам.
Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 №76 
з метою оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів, 
іншої документації щодо  делегування повноважень, представництва за довіреністю та наявних відомостей про 
притягнення до відповідальності  працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення анти-
корупційного законодавства.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно 
го ризику

2. Перевищення працівниками 
секретаріату Київської міської ради 
повноважень в особистих цілях з 
метою отримання неправомірної 
вигоди для себе або інших осіб

Висока Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської 
ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень.
Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представ-
ництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам.
Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з 
метою оприлюднення на офіційному сайті Київської міської ради організаційно - розпорядчих документів та іншої 
документації щодо  делегування повноважень та представництва за довіреністю.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної 
поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпові-
дальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

3. Прийняття управлінських рішень 
посадовими особами Київської 
міської ради в умовах реального чи 
потенційного конфлікту інтересів

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів 
працівниками Київської міської ради. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до 
відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного 
законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

III-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

4. Прийняття рішень, участь в об-
говореннях, здійснене депутатами 
Київської міської ради в умовах 
реального чи потенційного конфлік-
ту інтересів

Висока Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності депутатів Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства. 
Підготувати та направити до Верховної Ради України  пропозиції щодо внесення змін до Законів України в 
частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання закон-
ності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління 
з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату 
Київської міської ради

ІІІ 
квар-
тал

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

5. Невжиття своєчасних заходів 
самостійного або зовнішнього врегу-
лювання реального чи потенційного 
конфлікту інтересів депутатами 
та посадовими особами Київської 
міської ради

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів 
посадовими особами Київської міської ради. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності депутата та посадових осіб секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикоруп-
ційного законодавства.
Підготувати та направити до Верховної Ради України  пропозиції щодо внесення змін до Законів України в 
частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання закон-
ності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління 
з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату 
Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
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Не по-
требує 
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ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

6. Недотримання депутатами, пра-
цівниками та посадовими особами 
Київської міської ради обмежень 
щодо отримання подарунків

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок надання і отримання подарунків і 
інших проявів гостинності і врегулювання відповідних питань депутатами, працівниками та посадовими осо-
бами Київської міської ради. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідаль-
ності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції, керуючий 
справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління 
з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату 
Київської міської ради, керівник управління фінансового забез-
печення та звітності

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
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Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

Додаток 1
до рішення Київської міської ради 

від 21.06.2018 № 979/5043

ЗВІТ 
за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності 

Київської міської ради 

Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ç ïðîâåäåííÿ 
îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ï³äãîòîâêè ïðîåêòó Àíòèêîðóïö³éíî¿ 
ïðîãðàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» â³ä 14.09.2017 ¹ 11/3018, îïóáë³êîâàíîãî â ãàçåò³ «Õðåùàòèê» 
17.10.2017, ðîçïîðÿäæåííÿì çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè — ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 
25.10.2017 ¹ 57 óòâîðåíî êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæåíî ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä.

Çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì òàêîæ çàòâåðäæåíî Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ ç îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â 
ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 

Íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó ðîçä³ë³ «Àíòèêîðóïö³éíà ïîë³òèêà» ñòâîðåíî 
ïîñèëàííÿ «Êîì³ñ³ÿ ç ïðîâåäåííÿ îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè». 

1. Çàòâåðäèòè çâ³ò çà ðåçóëüòàòàìè îö³íêè 
êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè çã³äíî ç äîäàòêîì 1 äî öüîãî 
ð³øåííÿ.

2. Çàòâåðäèòè Àíòèêîðóïö³éíó ïðîãðàìó 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çã³äíî ç äîäàòêîì 2 äî 
öüîãî ð³øåííÿ.

3. Ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íà-
ïðàâèòè Àíòèêîðóïö³éíó ïðîãðàìó Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè íà ïîãîäæåííÿ äî Íàö³îíàëüíîãî 

àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â óñòà-
íîâëåíîìó ïîðÿäêó.

4. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà Êè¿âñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâó òà ïî-
ñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü 
äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, ïðàâîïîðÿäêó òà çàïî-
á³ãàííÿ êîðóïö³¿. 

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Ó çàçíà÷åí³é ðóáðèö³ ïóáë³êóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ïðîòîêîëè òà äîêóìåíòè, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ íà çà-
ñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿, âîäíî÷àñ çàáåçïå÷åíî àóä³î- òà â³äåîòðàíñëÿö³þ çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿.

Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ äî ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ð³øåíü Êîì³ñ³¿ åêñïåðò³â òà ôàõ³âö³â ç ïèòàíü àíòè-
êîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà íà äðóãîìó çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ áóëî ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó. Ðîáî÷îþ 
ãðóïîþ ïîïåðåäíüî óçãîäæóþòüñÿ âñ³ ïðîåêòè ð³øåíü, ùî âèíîñÿòüñÿ íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

Êîì³ñ³ºþ âèêîíàíî ðîáîòó ç âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëü-
íîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äæåðåë ³íôîðìàö³¿, ïðîâåäåíî ¿õ îïðàöþâàííÿ íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ 
êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â, ¿õ ³äåíòèô³êàö³¿ òà îö³íêè, âèçíà÷åííÿ ïîòåíö³éíèõ çàõîä³â ùîäî óñóíåííÿ 
êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â.

Â³äïîâ³äíî äî Ìåòîäîëîã³¿ îö³íþâàííÿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âëàäè, çàòâåð-
äæåíî¿ ð³øåííÿì Íàö³îíàëüíîãî àãåíñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â³ä 02.12.2016 ¹ 126, 
Êîì³ñ³ºþ ³äåíòèô³êîâàíî êëþ÷îâ³ êîðóïö³éí³ ðèçèêè ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çä³éñíåíî 
¿õ ôîðìàëüíå âèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåíî îö³íêó.  

Çîêðåìà, Êîì³ñ³ºþ âèçíà÷åíî 9 îá’ºêò³â äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðîâåäåíî îö³íêó 45 êëþ÷îâèõ ³äåíòèô³êîâàíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â. 

Ï³ä ÷àñ ³äåíòèô³êàö³¿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíþâàëèñÿ 
âèâ÷åííÿ òà àíàë³ç çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, îðãàí³çàö³éíî¿ ñòðóê-
òóðè ñåêðåòàð³àòó, ïîëîæåíü ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ñåêðåòàð³àòó, âèâ÷àëèñÿ ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ 
ç îðãàí³çàö³ºþ óïðàâë³ííÿ ñåêðåòàð³àòîì, âíóòð³øí³ì êîíòðîëåì, óïðàâë³ííÿì äîêóìåíòîîá³ãîì, 
óïðàâë³ííÿì ïåðñîíàëîì, ïóáë³÷íèìè çàêóï³âëÿìè, ïðåäñòàâíèöòâîì ó ñóä³, îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè 
³ç çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, ïðîõîäæåííÿì äîêóìåíò³â ó ñåêðåòàð³àò³.

Êîì³ñ³ºþ ïðîâåäåíî îö³íþâàííÿ ³äåíòèô³êîâàíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â çà êðèòåð³ÿìè éìîâ³ðíîñò³ 
âèíèêíåííÿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â òà éìîâ³ðíîñò³ íàñë³äê³â êîðóïö³éíîãî â÷èíêó â³äïîâ³äíî äî ðîçä³ëó 
²V ìåòîäîëîã³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî îö³íþâàííÿ ³äåíòèô³êîâàíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó 
ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèçíà÷åíî 17 – ç âèñîêèì ð³âíåì, 17 – ñåðåäí³ì, 11 – íèçüêèì. 
Êîì³ñ³ºþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ âêëþ÷èòè äî çâ³òó âñ³ êëþ÷îâ³ ³äåíòèô³êîâàí³ êîðóïö³éí³ ðèçèêè.

Íà ï³äñòàâ³ îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ï³äãîòîâëåíî ïåðå-
ë³ê êëþ÷îâèõ ³äåíòèô³êîâàíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî çàõîä³â ¿õ óñóíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿, â³äïîâ³äàëüíèõ çà âèêîíàííÿ çàõîä³â, ñòðîêè ¿õ 
âèêîíàííÿ òà ðåñóðñè äëÿ âïðîâàäæåííÿ öèõ çàõîä³â, ÿê³ âèêëàäåíî â òàáëèö³ ³äåíòèô³êîâàíèõ, 
îö³íåíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çàõîä³â ùîäî ¿õ óñóíåííÿ àáî 
ì³í³ì³çàö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

²äåíòèô³êîâàí³ êîðóïö³éí³ ðèçèêè ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàõîä³â 
¿õ óñóíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿, â³äïîâ³äàëüíèõ çà âèêîíàííÿ çàõîä³â, ñòðîêè ¿õ âèêîíàííÿ òà ðåñóðñè 
äëÿ âïðîâàäæåííÿ öèõ çàõîä³â îáãîâîðåí³ íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ 23.02.2018. 

Êîì³ñ³ºþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ çâ³òó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ âêëþ÷èòè éîãî 
äî Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Äîäàòîê: íà 34 àðêóøàõ.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî
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7. Недотримання працівниками та по-
садовими особами Київської міської 
ради обмежень щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами 
діяльності

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та 
працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності.
Проведення інструктажу, розробка пам’ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання 
вимог антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до 
відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного 
законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції 
секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

8. Порушення черговості та/або при-
зупинення розгляду проектів рішень 
постійними комісіями Київської 
міської ради відповідно до Регламен-
ту Київської міської ради

Низька Запровадження розгляду питань порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень по-
стійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради постійною комісією 
Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, 
депутатів Київської міської ради, представників громадськості

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання за-
конності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської 
етики, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, 
керівник управління правового забезпечення діяльності Київської 
міської ради

III-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

9. Неналежне представництво інте-
ресів Київської міської ради з метою 
надання третім особам неправо-
мірної вигоди чи неправомірних 
переваг

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та пред-
ставництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам.
Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 
№76 з метою оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради  відкритого реєстру довіреностей на 
право представництва інтересів Київської міської ради перед будь-якими третіми особами (крім довіреностей на 
представництво Київської міської ради в центрах надання адміністративних послуг) та  посилань на всі судові 
рішення, де стороною спору виступає Київська міська рада.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, керую-
чий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управ-
ління правового забезпечення діяльності Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

10. Порушення порядку і термінів роз-
гляду звернень постійних комісій 
Київської міської ради посадовими 
особами Київської міської ради

Низька Внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі елек-
тронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень постійних 
комісій Київської міської ради.
Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду 
звернень постійних комісій Київської міської ради посадовими особами Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

11. Порушення порядку і термінів 
розгляду депутатських звернень 
посадовими особами Київської 
міської ради

Низька Внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі елек-
тронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень депутатів 
Київської міської ради.
Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду 
звернень депутатів Київської міської ради структурними підрозділами Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

12. Порушення порядку і термінів 
реєстрації, розгляду проектів рішень 
Київської міської ради, визначених 
Регламентом Київської міської ради

Низька Запровадження розгляду питань порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської 
міської ради визначених Регламентом Київської міської ради, постійною комісією Київської міської ради з 
питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської 
ради, представників громадськості

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, голови по-
стійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секретаріату 
Київської міської ради, керівник управління правового забезпечення ді-
яльності Київської міської ради, керівник управління з питань контролю 
та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

13. Приховування/спотворення/не 
внесення вхідної кореспонденції, 
звернень, листів, повідомлень, що 
надійшли на адресу Київської місь-
кої ради/її працівників /посадових 
осіб/ депутатів у реєстр вхідної 
кореспонденції чи в систему елек-
тронного документообігу АСКОД

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок внесення вхідної кореспонденції, 
звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її працівників /посадових осіб/ 
депутатів у реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

14. Завищення обсягів замовлення 
матеріальних ресурсів з метою ви-
користання надлишків в особистих 
цілях чи в особистих інтересах 
пов’язаних чи близьких осіб

Низька Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних під-
розділів секретаріату Київської міської ради, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуванням.
Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання.
Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті  Київської міської ради півріч-
них планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

15. Зловживання правом користування 
службовими транспортними засо-
бами та їх використання в особистих 
цілях чи в особистих інтересах 
пов’язаних чи близьких осіб

Низька Розробка та затвердження порядку користування службовим (власним, орендованим) автотранспортом, отри-
мання транспортних послуг, послуг з перевезення пасажирів і вантажів третіми особами у секретаріаті Київської 
міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення 
Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

16. Заниження вартості майна, що 
підлягає списанню (утилізації), з 
метою його подальшого придбання 
депутатами, працівниками та по-
садовими особами Київської міської 
ради чи пов’язаними або близькими 
до них особами

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріаль-
них ресурсів.
Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку майна, що підлягає списанню.
Оприлюднення інформації щодо майна, що підлягає списанню, на офіційному веб-сайті Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради, керівник управління адміністративного та господарського за-
безпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового 
забезпечення та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

17. Безпідставне прийняття рішення 
про списання матеріальних 
цінностей, відсутність контролю 
за використанням матеріальних 
цінностей

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріаль-
них ресурсів.
Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку списаного майна.
Оприлюднення звітності щодо списаного майна на офіційному веб-сайті  Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради,  керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення Ки-
ївської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення 
та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

18. Спотворення тендерної документації, що 
готується для закупівлі товарів, робіт чи 
послуг за бюджетні кошти для потреб се-
кретаріату Київської міської ради, задля 
обмеження конкуренції чи надання не-
законних переваг чи створення умов для 
встановлення завищених цін на товари, 
роботи чи послуги, що закуповуються за 
бюджетні кошти для потреб секретаріату 
Київської міської ради

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо забезпечення розміщення в системі 
«Prozorro» повної інформації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», фіксація та зберігання усієї 
документації в рамках процедури замовлення. 
Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення Ки-
ївської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення 
та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

19. Привласнення та/чи використання 
працівниками секретаріату Київ-
ської міської ради матеріально-тех-
нічних засобів у власних цілях

Середня Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних під-
розділів секретаріату Київської міської ради, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуванням.
Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання.
Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті  Київської міської ради півріч-
них планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

20. Спотворення та/чи приховуван-
ня звітності щодо матеріальних 
ресурсів

Середня Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання.
Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті  Київської міської ради півріч-
них планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення Ки-
ївської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення 
та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

21. Розголошення працівниками 
секретаріату Київської міської ради 
інформації з обмеженим доступом

Висока Розробка та затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку опрацювання інформації з об-
меженим доступом.
Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацю-
вання інформації з обмеженим доступом.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

22. Використання в особистих цілях 
інформації з обмеженим доступом, 
отриманої під час виконання служ-
бових обов’язків

Висока Розробка та затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку внесення інформації з обмеженим 
доступом в  систему електронного документообігу АСКОД.
Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацю-
вання інформації з обмеженим доступом.
Забезпечення контролю за діями користувачів в  системі електронного документообігу АСКОД.
Технологічне вдосконалення системи електронного документообігу АСКОД щодо забезпечення ідентифікації ко-
ристувача і часу доступу до тієї чи іншої інформації, що міститься в системі електронного документообігу АСКОД.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Потребує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

23. Неправомірна відмова у наданні 
інформації за інформаційними 
запитами відповідно до процедур 
доступу до публічної інформації

Низька Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

По-
стійно

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

24. Оприлюднення недостовірної 
інформації на офіційному веб-сайті  
Київської міської ради

Середня Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 
№76 з метою мінімізації виникнення корупційного ризику.
Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних 
підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

25. Не оприлюднення чи невчасне 
оприлюднення рішень, інформації 
та документів Київської міської ради 
на офіційному веб-сайті Київської 
міської ради

Середня Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 
№76 щодо визначення строків оприлюднення рішень, інформації та документів Київської міської ради.
Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в структурних 
підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

26. Перевищення повноважень пра-
цівниками та посадовими особами 
Київської міської ради при викорис-
танні фінансових ресурсів Київської 
міської ради

Середня Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті  Київської міської ради планів і 
звітів про використання фінансових ресурсів секретаріатом Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

27. Порушення порядку викорис-
тання та застосування першого і 
другого підпису на бухгалтерських 
і банківських документах Київської 
міської ради

Низька Забезпечення контролю за неухильним виконанням розпорядження Київського міського голови «Про надання 
права підпису платіжних, розрахункових та інших документів» від 16.12.2015 № 918 (із змінами).
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів про змі-
ни щодо порядку застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської 
міської ради

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності

По-
стійно

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

28. Спотворення та/чи приховування 
фінансової і статистичної звітності

Низька Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними 
в секретаріаті Київської міської ради за розміщення інформації щодо фінансової та статистичної звітності на 
офіційному веб-сайті Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради всієї офіційної фінансової і статистичної звітності

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику
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29. Порушення процедури прийому-
передачі матеріальних цінностей, що 
обліковуються на балансі секретаріа-
ту Київської міської ради

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо удосконалення порядку прийому-передачі 
матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради,  керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення Ки-
ївської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення 
та звітності

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

30. Відсутність затвердженого порядку 
надання премій та інших заохочу-
вальних виплат працівникам секре-
таріату Київської міської ради

Висока Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради 
для визначення підстав встановлення розміру премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату 
Київської міської ради.
Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секрета-
ріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради, 
керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник 
відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого само-
врядування

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

31. Надання необґрунтованих привілеїв 
і переваг при встановленні над-
бавок, визначенні розміру премії та 
стимулюючих виплат працівникам 
секретаріату Київської міської ради

Висока Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради.
Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секрета-
ріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті  Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

32. Надання і отримання працівника-
ми секретаріату Київської міської 
ради за виконання ними посадових 
обов’язків будь-яких заохочу-
вальних виплат чи застосування 
інших мотиваційних інструментів у 
грошовій чи будь-якій іншій формі, 
не передбачених законодавством

Висока Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради.
Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секрета-
ріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

33. Неповідомлення або приховування 
фактів порушення встановлених 
стандартів етики депутата чи 
посадової особи місцевого само-
врядування

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо стандартів етичної поведінки посадових осіб 
секретаріату Київської міської ради.
Запровадження розгляду питань фактів порушення встановлених стандартів етики депутата чи посадової особи 
місцевого самоврядування постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики 
за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

34. Втручання у діяльність членів конкурсної 
комісії та конкурсної комісії секретаріату 
Київської міської ради з метою впливу на 
прийняття ними/нею рішень

Середня Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах 
місцевого самоврядування, керівник управління з питань контролю 
та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської 
ради

По-
стійно

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

35. Неповідомлення членом конкурсної 
комісії секретаріату Київської місь-
кої ради про конфлікт інтересів

Середня Внесення змін до порядку про проведення іспиту  кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті 
Київської міської ради у частині регламентації питань, пов’язаних з виникненням у члена конкурсної комісії 
секретаріату Київської міської ради конфлікту інтересів.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого 
самоврядування

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

36. Неповідомлення суб’єкта призначен-
ня про наявний конфлікт інтересів 
чи  обмеження роботи близьких осіб 
під час переведення особи на рівно-
значну посаду в межах Київської 
міської ради  

Низька Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами секретаріату 
Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

37. Невжиття або несвоєчасне вжиття 
заходів зовнішнього врегулювання 
конфлікту інтересів у підлеглих 
працівників

Середня Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами секретаріату 
Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства
Підготувати та направити до Верховної Ради України  пропозиції щодо внесення змін до Законів України в 
частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, голови 
постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секре-
таріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів 
секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

38. Недотримання посадовими особами 
Київської міської ради обмежень 
щодо спільної роботи близьких осіб

Низька Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури повідомлення посадовими осо-
бами секретаріату Київської міської ради про працюючих в секретаріаті близьких їм осіб.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції се-
кретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи 
та з питань служби в органах місцевого самоврядування

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

39. Неподання, несвоєчасне подання 
електронної декларації, відомостей 
про суттєві зміни у майновому стані 
суб’єкта декларування

Висока Проведення інструктажу, розробка пам’ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання 
вимог антикорупційного законодавства щодо декларування відомостей про суттєві зміни у майновому стані 
суб’єкта декларування.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до 
відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного 
законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції се-
кретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи 
та з питань служби в органах місцевого самоврядування

По-
стійно

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

40. Недотримання працівниками 
секретаріату Київської міської ради 
вимог антикорупційного законодав-
ства після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій 
місцевого самоврядування

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо ознайомлення працівників секретаріату 
Київської міської ради з вимогами антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій місцевого самоврядування.
Проведення інструктажу, розробка пам’ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання 
вимог антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місце-
вого самоврядування.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до 
відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного 
законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції се-
кретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи 
та з питань служби в органах місцевого самоврядування

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

41. Недотримання процедури опри-
люднення бюджетних документів 
на всіх стадіях бюджетного процесу, 
виконання міських цільових про-
грам та бюджетних програм

Середня Затвердження Бюджетного регламенту Київської міської ради.
Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради бюджетних документів на всіх 
стадіях бюджетного процесу

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та со-
ціально-економічного розвитку, керівник управління забезпечення 
діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансо-
вого забезпечення та звітності

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

42. Недотримання порядку розгляду та 
прийняття рішень Київської міської 
ради про бюджет міста Києва та про 
Програму економічного та соціаль-
ного розвитку міста Києва, звіту 
про виконання бюджету та звіту про 
виконання Програми економічного 
та соціального розвитку

Несвоєчасне та неповне подання 
Департаменту фінансів виконав-
чого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної 
адміністрації) бюджетного запиту 
Київською міською радою (секрета-
ріатом) як головним розпорядником 
бюджетних коштів

Низька Розробка Бюджетного регламенту Київської міської  ради.
Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур в рамках бюджетного процесу постійною комісією 
Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, 
депутатів Київської міської ради, представників громадськості. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованими залученям працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства.
Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київ-
ської міської ради та одержувачами бюджетних коштів при формуванні проекту бюджету.
Складання та подання до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) бюджетних запитів

Заступник міського голови-секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності, керівник управ-
ління адміністративного та господарського забезпечення Київської 
міської ради 

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

43. Використання коштів (розподіл 
коштів бюджетних асигнувань) на 
вирішення депутатами Київської 
міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних 
програм та доручень виборців, спря-
моване на отримання неправомірної 
вигоди пов’язаними і близькими 
особами

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл ко-
штів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 
виконання передвиборних програм та доручень виборців.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання 
коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передви-
борних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради 
відповідно

Голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами 
секретаріату Київської міської ради, керівник управління забез-
печення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління 
фінансового забезпечення та звітності

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

44. Недотримання депутатами Київської 
міської ради, які є державними 
службовцями або посадовими осо-
бами органів місцевого самовряду-
вання, обмежень щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами 
діяльності

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та 
працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності.
Запровадження розгляду питань фактів порушення депутатами Київської міської ради, які є державними службовцями 
або посадовими особами органів місцевого самоврядування, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими вида-
ми діяльності постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання 
корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.
Розробка пам’ятки про встановлені антикорупційним законодавством обмеження щодо сумісництва та суміщен-
ня з іншими видами діяльності для депутатів і працівників секретаріату Київської міської ради та розміщення на 
офіційному веб-сайті Київської міської ради

Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, голо-
ви постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами 
секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань 
контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської 
міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в 
органах місцевого самоврядування

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

45. Спотворення тендерної документації 
для закупівлі товарів, робіт чи по-
слуг задля обмеження конкуренції 
чи надання незаконних переваг чи 
створення умов для встановлення 
завищених цін на товари, роботи чи 
послуги, що закуповуються за кошти 
бюджету, виділені на вирішення 
депутатами Київської міської ради 
соціально-економічних проблем, 
виконання передвиборних програм 
та доручень виборців коштом Київ-
ської міської ради

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл ко-
штів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 
виконання передвиборних програм та доручень виборців.
Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур закупівлі товарів, робіт чи послуг, що закупо-
вуються за кошти бюджету, виділені на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців коштом Київської міської ради, постійною 
комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за звер-
ненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів 
на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних про-
грам та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської 
етики, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, 
керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції 
секретаріату Київської міської ради

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

46. Необгрунтоване внесення пропо-
зицій щодо змін бюджетних асигну-
вань, затверджених кошторисами 
та планами асигнувань бюджетної 
установи

Дотримання вимог законодавства при внесенні змін до бюджетних асигнувань установи Заступник міського голови–секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності

І-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
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Додаток  2
до рішення Київської міської ради

від  21.06.2018 №  979/5043

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 
I. Çàñàäè çàãàëüíî¿ ïîë³òèêè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿, 

çàõîäè ç ¿õ ðåàë³çàö³¿

Àíòèêîðóïö³éíà ïðîãðàìà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (äàë³ – Àíòèêîðóïö³éíà ïðîãðàìà) ðîçðîáëåíà 
íà âèêîíàííÿ ñòàòò³ 19 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿» (äàë³ – Çàêîí), â³äïîâ³äíî äî 
çàêîí³â Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³», «Ïðî ñëóæáó â îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ», «Ïðî ñòîëèöþ Óêðà¿íè – ì³ñòî-ãåðîé Êè¿â» ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ ñèñòåìè ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü ó ñôåð³ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè ç óðàõóâàííÿì ÷èííèê³â, ÿê³ ïðèçâîäÿòü äî êîðóïö³éíèõ 
ä³ÿíü àáî áåçä³ÿëüíîñò³, äëÿ ôîðìóâàííÿ íóëüîâî¿ òåðïèìîñò³ äî áóäü-ÿêèõ ïðîÿâ³â êîðóïö³¿ ³ çà-
áåçïå÷åííÿ íåçâîðîòíîñò³ ïîêàðàííÿ çà êîðóïö³éí³ ïðàâîïîðóøåííÿ.

Àíòèêîðóïö³éíà ïðîãðàìà ðîçðîáëåíà â³äïîâ³äíî äî âèìîã, âèçíà÷åíèõ ð³øåííÿìè Íàö³îíàëü-
íîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â³ä 19.01.2017 ¹ 31 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ìåòîäè÷íèõ 
ðåêîìåíäàö³é ùîäî ï³äãîòîâêè àíòèêîðóïö³éíèõ ïðîãðàì îðãàí³â âëàäè» òà â³ä 02.12.2016 ¹ 126 
«Ïðî çàòâåðäæåííÿ Ìåòîäîëîã³¿ îö³íþâàííÿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âëàäè», çà-
ðåºñòðîâàíîãî â Ì³í³ñòåðñòâ³ þñòèö³¿ Óêðà¿íè 28.12.2016 çà ¹ 1718/29848.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà º îðãàíîì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ùî ïðåäñòàâëÿº òåðèòîð³àëüíó 
ãðîìàäó ì³ñòà Êèºâà òà çä³éñíþº â³ä ¿¿ ³ìåí³ òà â ¿¿ ³íòåðåñàõ ôóíêö³¿ ³ ïîâíîâàæåííÿ ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ñïåö³àëüíèé ñòàòóñ ì³ñòà Êèºâà ÿê ñòîëèö³ Óêðà¿íè ïåðåäáà÷àº îñîáëèâîñò³ 
çä³éñíåííÿ ôóíêö³é âèêîíàâ÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ó ì³ñò³. 

Ç ìåòîþ çä³éñíåííÿ îðãàí³çàö³éíîãî, ïðàâîâîãî, ³íôîðìàö³éíîãî, àíàë³òè÷íîãî, ìàòåð³àëüíî-
òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ¿¿ îðãàí³â, äåïóòàò³â, äåïóòàòñüêèõ 
ôðàêö³é ñòâîðåíî ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 

Çàñàäè çàãàëüíî¿ ïîë³òèêè ùîäî çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ ñåêðåòàð³àòó âèçíà÷àþòüñÿ ç óðàõóâàííÿì îñîáëèâîñòåé ¿õ ïðàâîâîãî ñòà-
òóñó òà íåîáõ³äíîñò³ âèÿâëåííÿ ÷èííèê³â, ùî ñïðèÿþòü âèíèêíåííþ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ÷è 
ïðàâîïîðóøåíü.

Àíòèêîðóïö³éíà ïðîãðàìà ñêëàäåíà íà ï³äñòàâ³ ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåíîãî àíàë³çó êîðóïö³éíèõ 
ðèçèê³â ó ñôåð³ ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Îäíèì ³ç îñíîâíèõ íàïðÿì³â ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ 
òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ º âèÿâëåííÿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè â ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ ñåêðåòàð³àòó, à òàêîæ óñóíåííÿ óìîâ òà ïðè÷èí âèíèêíåííÿ öèõ ðèçèê³â.

Çâ³ò çà ðåçóëüòàòàìè îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çàõîä³â 
ùîäî ¿õ óñóíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ º íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè (äîäàºòüñÿ).

Àíòèêîðóïö³éíà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ïîäàëüøå çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³çì³â åôåêòèâíî¿ ñèñòåìè 
çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â Êè¿âñüê³é ì³ñüê³é ðàä³ òà ¿¿ ñåêðåòàð³àò³, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü âïðîâàäæåííÿ 
ïðîçîðîñò³, äîáðî÷åñíîñò³, çíèæåííÿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà 
ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè ãðîìàäÿí. 

Àíòèêîðóïö³éíà ïîë³òèêà Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ðåàë³çóºòüñÿ íà çàñàäàõ: 
1) äîäåðæàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿;
2) çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ðåêîìåíäàö³é ì³æíàðîäíèõ àíòèêîðóïö³éíèõ ìîí³òîðèíãîâèõ 

ìåõàí³çì³â;
3) ðåàë³çàö³¿ çàõîä³â, âèçíà÷åíèõ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèìè àêòàìè ùîäî çàñàä äåðæàâíî¿ àíòè-

êîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè â Óêðà¿í³;
4) ôîðìóâàííÿ íóëüîâî¿ òåðïèìîñò³ äî áóäü-ÿêèõ ïðîÿâ³â êîðóïö³¿ ³ çàáåçïå÷åííÿ íåçâîðîòíîñò³ 

ïîêàðàííÿ çà êîðóïö³éí³ ïðàâîïîðóøåííÿ. 
Âèêîíàííÿ Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè çàáåçïå÷èòü:
1) íåäîïóùåííÿ âïëèâó êîðóïö³¿ íà ä³ÿëüí³ñòü ³ óõâàëåííÿ ð³øåíü Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ ³ 

¿¿ äåïóòàòàìè;
2) ñòâîðåííÿ åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â ïðîòèä³¿ ³ çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿;
3) êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðàö³âíèêàìè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèìîã àíòè-

êîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà;
4) ôîðìóâàííÿ ó ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðàâîâî¿ ñâ³äîìîñò³, äîáðî-

÷åñíî¿ ïîâåä³íêè, íåòåðïèìîãî ñòàâëåííÿ äî êîðóïö³¿;
5) ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ äîâ³ðè ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ ñåêðåòàð³àòó;
6) çàáåçïå÷åííÿ íåâ³äâîðîòíîñò³ ðîçñë³äóâàíü ïðàâîïîðóøåíü, ùî ìàþòü îçíàêè êîðóïö³éíèõ 

àáî ïîâ’ÿçàíèõ ç êîðóïö³ºþ, ÷è ïîðóøåíü åòè÷íèõ ñòàíäàðò³â ïîâåä³íêè äåïóòàòàìè òà ïðàö³âíè-
êàìè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

7) ìàêñèìàëüíó ïðîçîð³ñòü, â³äêðèò³ñòü ³ äîñòóïí³ñòü äëÿ ãðîìàäè Êèºâà ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ³ ¿¿ ñåêðåòàð³àòó; 

8) îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá–ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âñ³õ âñòàíîâëåíèõ ôàêò³â 
ïîðóøåííÿ àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà àáî åòè÷íèõ ñòàíäàðò³â ïîâåä³íêè äåïóòàòàìè ³ 
ïðàö³âíèêàìè ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè;

9) ñòâîðåííÿ åôåêòèâíèõ ìåõàí³çì³â çàïîá³ãàííÿ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â, íàäàííÿ íåïðàâîì³ðíèõ 
ïåðåâàã, íàäàííÿ òà îòðèìàííÿ ïîäàðóíê³â, çàáîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì äëÿ äåïóòàò³â ³ ïðàö³âíèê³â 
ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïîðóøåííþ åòè÷íèõ ñòàíäàðò³â ïîâåä³íêè òîùî.

²². Îö³íêà êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðè÷èíè, ùî ¿õ çóìîâëþþòü, 
òà óìîâè, ùî ¿ì ñïðèÿþòü, çàõîäè ùîäî óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â, â³äïîâ³äàëüí³ 
îñîáè çà ¿õ âèêîíàííÿ òà íåîáõ³äí³ ðåñóðñè 

Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 14.09.2017 ¹ 11/3018 «Ïðî îðãàí³çàö³éíî-
ïðàâîâ³ çàõîäè ç ïðîâåäåííÿ îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ³ ï³ä-
ãîòîâêè Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» ðîçïîðÿäæåííÿì çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî 
ãîëîâè - ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.10.2017 ¹ 57 óòâîðåíî êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ 
îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæåíî ¿¿ 
ïåðñîíàëüíèé ñêëàä. 

Íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó ðîçä³ë³ «Àíòèêîðóïö³éíà ïîë³òèêà» ñòâîðåíî 
ïîñèëàííÿ: «Êîì³ñ³ÿ ç ïðîâåäåííÿ îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè». 
Ó çàçíà÷åí³é ðóáðèö³ ïóáë³êóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ïðîòîêîëè òà äîêóìåíòè, ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ íà çà-
ñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿, âîäíî÷àñ çàáåçïå÷åíî àóä³î- òà â³äåîòðàíñëÿö³þ çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿.

Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ äî ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ð³øåíü Êîì³ñ³¿ åêñïåðò³â òà ôàõ³âö³â ç ïèòàíü àíòè-
êîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà íà äðóãîìó çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ áóëî ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó. Ðîáî÷îþ 
ãðóïîþ ðîçðîáëÿþòüñÿ ³ ïîïåðåäíüî óçãîäæóþòüñÿ âñ³ ïðîåêòè ð³øåíü, ùî âèíîñÿòüñÿ íà ðîçãëÿä 
Êîì³ñ³¿.

Êîì³ñ³ºþ âèêîíàíî ðîáîòó ç âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â îö³íêè, äæåðåë ³íôîðìàö³¿, ïðîâåäåíî ¿õ 
îïðàöþâàííÿ íà ïðåäìåò íàÿâíîñò³ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â, ¿õ ³äåíòèô³êàö³¿ òà îö³íêè, âèçíà÷åííÿ 
ïîòåíö³éíèõ çàõîä³â ùîäî óñóíåííÿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â.

Êîì³ñ³ºþ âèçíà÷åíî 9 îá’ºêò³â äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðîâåäåíî îö³íêó 45 êëþ÷îâèõ ³äåíòèô³êîâàíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â, ÿê³ ïîòðåáó-
þòü äîäàòêîâèõ çàïîá³æíèê³â ³ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâèõ çàõîä³â. ²ç íèõ âèçíà÷åíî 17 – ç âèñîêèì 
ð³âíåì, 17 – ç ñåðåäí³ì, 11 – ç íèçüêèì. 

Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíî¿ îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
çàòâåðäæåíî çâ³ò, ÿêèé âêëþ÷àº ïåðåë³ê êëþ÷îâèõ ³äåíòèô³êîâàíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëü-
íîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, çàõîäè ùîäî ¿õ óñóíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿, âèçíà÷åíî â³äïîâ³äàëüíèõ 
çà âèêîíàííÿ çàõîä³â, ñòðîêè ¿õ âèêîíàííÿ òà ðåñóðñè äëÿ âïðîâàäæåííÿ öèõ çàõîä³â. 

III. Íàâ÷àííÿ òà çàõîäè ç ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ùîäî ïðîãðàì àíòèêîðóïö³éíîãî ñïðÿìóâàííÿ

Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ôîðìóâàííÿ ó äåïóòàò³â òà ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
äîáðî÷åñíî¿ ïîâåä³íêè òà íåòåðïèìîãî ñòàâëåííÿ äî êîðóïö³¿ ïðîâîäèòüñÿ îðãàí³çàö³éíà òà 
ðîç’ÿñíþâàëüíà ðîáîòà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ, âèÿâëåííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ óïðàâë³ííÿì ç ïèòàíü 
êîíòðîëþ òà çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ÿê óïîâíîâàæåíèì 
ï³äðîçä³ëîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿. Ïîñò³éíî íàäàºòüñÿ äîïîìîãà äåïóòàòàì 
òà ïîñàäîâèì îñîáàì ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â çàïîâíåíí³ åëåêòðîííèõ äåêëàðàö³é îñ³á, 
óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè àáî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 

Íà âèêîíàííÿ âèìîã ñòàòò³ 59-1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ â Óêðà¿í³» 
ùîäî ïóáë³÷íîãî îãîëîøåííÿ äåïóòàòàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî êîíôë³êò ³íòåðåñ³â íà 
ïëåíàðíèõ çàñ³äàííÿõ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ç ìåòîþ éîãî âðåãóëþâàííÿ çàáåçïå÷óºòüñÿ 
îíîâëåííÿ ³íôîðìàö³¿ ñòîñîâíî ì³ñöÿ ðîáîòè òà ðîáîòè çà ñóì³ñíèöòâîì äåïóòàò³â Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ñòâîðåíî óìîâè ùîäî ó÷àñò³ ïðàö³âíèê³â ñåêðåòàð³àòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó ñåì³íàðàõ ³ç ï³ä-
âèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â òà ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
íà òåìó: «Çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³ÿ ïðîÿâàì êîðóïö³¿», ÿê³ ïðîâîäÿòüñÿ êîìóíàëüíèì íàâ÷àëüíèì 
çàêëàäîì «Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé öåíòð ïåðåï³äãîòîâêè òà ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ ïðàö³âíèê³â îðãà-
í³â äåðæàâíî¿ âëàäè, ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é» 
â³äïîâ³äíî äî ïëàí³â-ãðàô³ê³â, çàòâåðäæåíèõ Êè¿âñüêèì ì³ñüêèì ãîëîâîþ. 

Íå ð³äøå í³æ äâ³÷³ íà ð³ê ïëàíóºòüñÿ ïðîâåäåííÿ ñåì³íàð³â–òðåí³íã³â ³ç çàëó÷åííÿì ïðåäñòàâ-
íèê³â Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç ïèòàíü 
äåðæàâíî¿ ñëóæáè, ²íñòèòóòó ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ êåð³âíèõ êàäð³â Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ äåð-
æàâíîãî óïðàâë³ííÿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ Óêðà¿íè òà ³íøèõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é àíòèêîðóïö³éíîãî 
ñïðÿìóâàííÿ ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ âèìîã àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà.

Êð³ì òîãî, ñåêðåòàð³àòîì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âïðîâàäæåíî çàõîäè ç ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ 
ùîäî äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ øëÿõîì ðîçì³ùåííÿ íà îô³ö³éíîìó âåá–ñàéò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çì³í äî àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà, íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ùî 
ðåãóëþþòü ä³ÿëüí³ñòü îðãàí³â âëàäè ó ñôåð³ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè, çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â ùîäî 
çàïîá³ãàííÿ ïðîÿâàì êîðóïö³¿ ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ¿¿ ñåêðåòàð³àòó, çä³éñíåííÿ 
ìîí³òîðèíãó ¿õ âèêîíàííÿ.

IV. Ïðîöåäóðè ùîäî ìîí³òîðèíãó, îö³íþâàííÿ âèêîíàííÿ òà ïåð³îäè÷íîãî ïåðåãëÿäó Àíòèêî-
ðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çàáåçïå÷óº âèêîíàííÿ çàõîä³â Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè, 
óçàãàëüíþº îòðèìàíó ó ñòðîêè, âèçíà÷åí³ ð³øåííÿìè Êîì³ñ³¿, ³íôîðìàö³þ â³äïîâ³äàëüíèõ âèêîíàâö³â 
ñòîñîâíî âèêîíàííÿ öèõ çàõîä³â, à òàêîæ ùîêâàðòàëüíî ïðîâîäèòü îö³íêó ðåçóëüòàò³â çä³éñíåííÿ 
çàõîä³â çà êðèòåð³ÿìè ôàêòè÷íîãî âèêîíàííÿ çàõîä³â òà ¿õ âïëèâó íà î÷³êóâàí³ ðåçóëüòàòè ç óñó-
íåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ êîðóïö³éíîãî ðèçèêó é îôîðìëþº ¿¿ ó ñïåö³àëüíîìó çâ³ò³, ùî íàäñèëàºòüñÿ 
íà ðîçãëÿä Êè¿âñüêîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³, çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðþ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ãîëîâ³ ïðîô³ëüíî¿ ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ç ïèòàíü äîòðèìàííÿ çàêîííîñò³, 
ïðàâîïîðÿäêó ³ çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ òà ïóáë³êóºòüñÿ íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ñåêðåòàð³àò Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ãîòóº ùîð³÷íèé çâ³ò ïðî âèêîíàííÿ Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè 
³ ïîäàº éîãî íà ðîçãëÿä ñåñ³¿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè íå ï³çí³øå 1 áåðåçíÿ íàñòóïíîãî çà çâ³òíèì ðîêó.

Çà ðåçóëüòàòàìè ìîí³òîðèíãó åôåêòèâíîñò³ çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â, çà íàñë³äêàìè ïðîâåäå-
íîãî îö³íþâàííÿ ðåçóëüòàò³â ¿õ çä³éñíåííÿ, à òàêîæ ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâîãî îö³íþâàííÿ 
êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â äî Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè ìîæóòü âíîñèòèñü çì³íè òà/àáî äîïîâíåííÿ.

Ó âèïàäêó íàäàííÿ Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ ïðîïîçèö³é òà çà-
óâàæåíü äî Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè, âîíà ï³äëÿãàº ïåðåãëÿäó òà/àáî äîîïðàöþâàííþ ó ñòðîêè, 
âèçíà÷åí³ Íàö³îíàëüíèì àãåíòñòâîì ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿.

Ïðîãðàìà òàêîæ ïåðåãëÿäàºòüñÿ ó ðàç³ âíåñåííÿ çì³í äî íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â àíòèêî-
ðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà àáî ïîäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïðîïîçèö³é Êîì³ñ³ºþ. Ð³øåííÿ ïðî âíåñåííÿ 
çì³í äî Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè ïðèéìàº Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Додаток 
до Антикорупційної програми

ЗВІТ
за результатами оцінки корупційних ризиків

у діяльності Київської міської ради 

Íà âèêîíàííÿ ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Ïðî îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâ³ çàõîäè ç ïðîâåäåííÿ 
îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ï³äãîòîâêè ïðîåêòó Àíòèêî-
ðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè» â³ä 14.09.2017 ¹ 11/3018, îïóáë³êîâàíîãî â ãàçåò³ 
«Õðåùàòèê» 17.10.2017, ðîçïîðÿäæåííÿì çàñòóïíèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè – ñåêðåòàðÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 25.10.2017 ¹ 57 óòâîðåíî êîì³ñ³þ ç ïðîâåäåííÿ îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â 
ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (äàë³ – Êîì³ñ³ÿ) òà çàòâåðäæåíî ¿¿ ïåðñîíàëüíèé ñêëàä.

Çàçíà÷åíèì ð³øåííÿì òàêîæ çàòâåðäæåíî Ïîëîæåííÿ ïðî êîì³ñ³þ ç îö³íêè êîðóïö³éíèõ 
ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 

Íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ó ðîçä³ë³ «Àíòèêîðóïö³éíà ïîë³òèêà» 
ñòâîðåíî ïîñèëàííÿ «Êîì³ñ³ÿ ç ïðîâåäåííÿ îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿â-
ñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè». Ó çàçíà÷åí³é ðóáðèö³ ïóáë³êóþòüñÿ â³äïîâ³äí³ ïðîòîêîëè òà äîêóìåíòè, 
ùî ðîçãëÿäàþòüñÿ íà çàñ³äàííÿõ Êîì³ñ³¿, âîäíî÷àñ çàáåçïå÷åíî àóä³î- òà â³äåîòðàíñëÿö³þ 
çàñ³äàíü Êîì³ñ³¿.

Ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ äî ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ð³øåíü Êîì³ñ³¿ åêñïåðò³â òà ôàõ³âö³â ç ïèòàíü 
àíòèêîðóïö³éíîãî çàêîíîäàâñòâà íà äðóãîìó çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ áóëî ñòâîðåíî ðîáî÷ó ãðóïó. Ðî-
áî÷îþ ãðóïîþ ïîïåðåäíüî óçãîäæóþòüñÿ âñ³ ïðîåêòè ð³øåíü, ùî âèíîñÿòüñÿ íà ðîçãëÿä Êîì³ñ³¿.

Êîì³ñ³ºþ âèêîíàíî ðîáîòó ç âèçíà÷åííÿ îá’ºêò³â äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó 
ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, äæåðåë ³íôîðìàö³¿, ïðîâåäåíî ¿õ îïðàöþâàííÿ íà ïðåäìåò 
íàÿâíîñò³ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â, ¿õ ³äåíòèô³êàö³¿ òà îö³íêè, âèçíà÷åííÿ ïîòåíö³éíèõ çàõîä³â 
ùîäî óñóíåííÿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â.

Â³äïîâ³äíî äî Ìåòîäîëîã³¿ îö³íþâàííÿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³â âëàäè, çà-
òâåðäæåíî¿ ð³øåííÿì Íàö³îíàëüíîãî àãåíñòâà ç ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿ â³ä 02.12.2016 
¹ 126, Êîì³ñ³ºþ ³äåíòèô³êîâàíî êëþ÷îâ³ êîðóïö³éí³ ðèçèêè ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
çä³éñíåíî ¿õ ôîðìàëüíå âèçíà÷åííÿ òà ïðîâåäåíî îö³íêó.  

Çîêðåìà, Êîì³ñ³ºþ âèçíà÷åíî 9 îá’ºêò³â äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðîâåäåíî îö³íêó 45 êëþ÷îâèõ ³äåíòèô³êîâàíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â. 

Ï³ä ÷àñ ³äåíòèô³êàö³¿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çä³éñíþâàëèñÿ 
âèâ÷åííÿ òà àíàë³ç çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè, Ðåãëàìåíòó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, îðãàí³çàö³éíî¿ 
ñòðóêòóðè ñåêðåòàð³àòó, ïîëîæåíü ïðî ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè ñåêðåòàð³àòó, âèâ÷àëèñÿ ïèòàííÿ, 
ïîâ’ÿçàí³ ç îðãàí³çàö³ºþ óïðàâë³ííÿ ñåêðåòàð³àòîì, âíóòð³øí³ì êîíòðîëåì, óïðàâë³ííÿì äî-
êóìåíòîîá³ãîì, óïðàâë³ííÿì ïåðñîíàëîì, ïóáë³÷íèìè çàêóï³âëÿìè, ïðåäñòàâíèöòâîì ó ñóä³, 
îðãàí³çàö³ºþ ðîáîòè ³ç çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿, ïðîõîäæåííÿì äîêóìåíò³â ó ñåêðåòàð³àò³.

Êîì³ñ³ºþ ïðîâåäåíî îö³íþâàííÿ ³äåíòèô³êîâàíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â çà êðèòåð³ÿìè éìî-
â³ðíîñò³ âèíèêíåííÿ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â òà éìîâ³ðíîñò³ íàñë³äê³â êîðóïö³éíîãî â÷èíêó â³äïî-
â³äíî äî ðîçä³ëó ²V ìåòîäîëîã³¿. Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíîãî îö³íþâàííÿ ³äåíòèô³êîâàíèõ 
êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âèçíà÷åíî 17 – ç âèñîêèì ð³âíåì, 17 
– ñåðåäí³ì, 11 – íèçüêèì. Êîì³ñ³ºþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ âêëþ÷èòè äî çâ³òó âñ³ êëþ÷îâ³ ³äåíòè-
ô³êîâàí³ êîðóïö³éí³ ðèçèêè.

Íà ï³äñòàâ³ îö³íêè êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ï³äãîòîâëåíî 
ïåðåë³ê êëþ÷îâèõ ³äåíòèô³êîâàíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî çàõîä³â ¿õ óñóíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿, â³äïîâ³äàëüíèõ çà âèêîíàííÿ çàõîä³â, 
ñòðîêè ¿õ âèêîíàííÿ òà ðåñóðñè äëÿ âïðîâàäæåííÿ öèõ çàõîä³â, ÿê³ âèêëàäåíî â òàáëèö³ ³äåí-
òèô³êîâàíèõ, îö³íåíèõ êîðóïö³éíèõ ðèçèê³â ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà çàõîä³â ùîäî 
¿õ óñóíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿ çã³äíî ç äîäàòêîì.

²äåíòèô³êîâàí³ êîðóïö³éí³ ðèçèêè ó ä³ÿëüíîñò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ïðîïîçèö³¿ ùîäî çà-
õîä³â ¿õ óñóíåííÿ àáî ì³í³ì³çàö³¿, â³äïîâ³äàëüíèõ çà âèêîíàííÿ çàõîä³â, ñòðîêè ¿õ âèêîíàííÿ òà 
ðåñóðñè äëÿ âïðîâàäæåííÿ öèõ çàõîä³â îáãîâîðåí³ íà çàñ³äàíí³ Êîì³ñ³¿ 23.02.2018. 

Êîì³ñ³ºþ ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ çâ³òó Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ âêëþ÷èòè 
éîãî äî Àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîãðàìè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Äîäàòîê íà 34 àðêóøàõ
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà

Â. Êëè÷êî
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ДОКУМЕНТХрещатик
10 серпня 2018 р.
№86 (5137)

Додаток
до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради

ТАБЛИЦЯ
ідентифікованих, оцінених корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради та заходи щодо їх усунення або мінімізації

№
з/п

Корупційний ризик Пріори-
тетність 
коруп-
ційного 
ризику 

Заходи щодо усунення корупційного ризику Відповідальні за виконання заходів

Строк 
вико-
нання 
за-
ходів 
щодо 
усу-
нення 
коруп-
цій-
ного 
ризи-
ку

Ресурси 
для впро-
вадження 
заходів

Очікувані 
результати

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Використання працівниками 
секретаріату Київської міської ради 
повноважень в особистих цілях з 
метою отримання неправомірної 
вигоди для себе або інших осіб

Висока Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської 
ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень.
Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та пред-
ставництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам.
Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 №76 
з метою оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів, 
іншої документації щодо  делегування повноважень, представництва за довіреністю та наявних відомостей про 
притягнення до відповідальності  працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення анти-
корупційного законодавства.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно 
го ризику

2. Перевищення працівниками 
секретаріату Київської міської ради 
повноважень в особистих цілях з 
метою отримання неправомірної 
вигоди для себе або інших осіб

Висока Удосконалення системи розподілу повноважень в межах структурних підрозділів секретаріату Київської міської 
ради з наступним внесенням відповідних змін до посадових інструкцій та діючих положень.
Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та представ-
ництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам.
Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 № 76 з 
метою оприлюднення на офіційному сайті Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів та іншої 
документації щодо  делегування повноважень та представництва за довіреністю.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національної 
поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпові-
дальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

3. Прийняття управлінських рішень 
посадовими особами Київської 
міської ради в умовах реального чи 
потенційного конфлікту інтересів

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів 
працівниками Київської міської ради. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до 
відповідальності працівників секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного 
законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

III-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

4. Прийняття рішень, участь в об-
говореннях, здійснене депутатами 
Київської міської ради в умовах 
реального чи потенційного конфлік-
ту інтересів

Висока Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності депутатів Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства. 
Підготувати та направити до Верховної Ради України  пропозиції щодо внесення змін до Законів України в 
частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання закон-
ності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління 
з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату 
Київської міської ради

ІІІ 
квар-
тал

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

5. Невжиття своєчасних заходів 
самостійного або зовнішнього врегу-
лювання реального чи потенційного 
конфлікту інтересів депутатами 
та посадовими особами Київської 
міської ради

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок врегулювання конфлікту інтересів 
посадовими особами Київської міської ради. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності депутата та посадових осіб секретаріату Київської міської ради за будь-які порушення антикоруп-
ційного законодавства.
Підготувати та направити до Верховної Ради України  пропозиції щодо внесення змін до Законів України в 
частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання закон-
ності, правопорядку та запобігання корупції, керівник управління 
з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату 
Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

6. Недотримання депутатами, пра-
цівниками та посадовими особами 
Київської міської ради обмежень 
щодо отримання подарунків

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок надання і отримання подарунків і 
інших проявів гостинності і врегулювання відповідних питань депутатами, працівниками та посадовими осо-
бами Київської міської ради. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідаль-
ності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції, керуючий 
справами секретаріату Київської міської ради, керівник управління 
з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату 
Київської міської ради, керівник управління фінансового забез-
печення та звітності

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

7. Недотримання працівниками та по-
садовими особами Київської міської 
ради обмежень щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами 
діяльності

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та 
працівниками Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими 
видами діяльності.
Проведення інструктажу, розробка пам’ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання 
вимог антикорупційного законодавства щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до 
відповідальності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного 
законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції 
секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

8. Порушення черговості та/або при-
зупинення розгляду проектів рішень 
постійними комісіями Київської 
міської ради відповідно до Регламен-
ту Київської міської ради

Низька Запровадження розгляду питань порушення черговості та/або призупинення розгляду проектів рішень по-
стійними комісіями Київської міської ради відповідно до Регламенту Київської міської ради постійною комісією 
Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, 
депутатів Київської міської ради, представників громадськості

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання закон-
ності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної комісії 
Київської міської ради з питань регламенту та депутатської етики, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської ради

III-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

9. Неналежне представництво інте-
ресів Київської міської ради з метою 
надання третім особам неправо-
мірної вигоди чи неправомірних 
переваг

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку делегування повноважень та пред-
ставництва за довіреністю як у межах секретаріату Київської міської ради, так і будь-яким третім особам.
Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 
№76 з метою оприлюднення на офіційному веб-сайті Київської міської ради  відкритого реєстру довіреностей на 
право представництва інтересів Київської міської ради перед будь-якими третіми особами (крім довіреностей на 
представництво Київської міської ради в центрах надання адміністративних послуг) та  посилань на всі судові 
рішення, де стороною спору виступає Київська міська рада.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, керу-
ючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник управ-
ління правового забезпечення діяльності Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

10. Порушення порядку і термінів роз-
гляду звернень постійних комісій 
Київської міської ради посадовими 
особами Київської міської ради

Низька Внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі елек-
тронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень постійних 
комісій Київської міської ради.
Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду 
звернень постійних комісій Київської міської ради посадовими особами Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

11. Порушення порядку і термінів 
розгляду депутатських звернень 
посадовими особами Київської 
міської ради

Низька Внесення змін до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів, що регламентують роботу в системі елек-
тронного документообігу АСКОД, з метою удосконалення порядку контролю за розглядом звернень депутатів 
Київської міської ради.
Підготовка і оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради піврічних звітів щодо розгляду 
звернень депутатів Київської міської ради структурними підрозділами Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

12. Порушення порядку і термінів 
реєстрації, розгляду проектів рішень 
Київської міської ради, визначених 
Регламентом Київської міської ради

Низька Запровадження розгляду питань порушення порядку і термінів реєстрації, розгляду проектів рішень Київської 
міської ради визначених Регламентом Київської міської ради, постійною комісією Київської міської ради з 
питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської 
ради, представників громадськості

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, голо-
ви постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами 
секретаріату Київської міської ради, керівник управління правового 
забезпечення діяльності Київської міської ради, керівник управління 
з питань контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату 
Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

13. Приховування/спотворення/не 
внесення вхідної кореспонденції, 
звернень, листів, повідомлень, що 
надійшли на адресу Київської місь-
кої ради/її працівників /посадових 
осіб/ депутатів у реєстр вхідної 
кореспонденції чи в систему елек-
тронного документообігу АСКОД

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про порядок внесення вхідної кореспонденції, 
звернень, листів, повідомлень, що надійшли на адресу Київської міської ради/її працівників /посадових осіб/ 
депутатів у реєстр вхідної кореспонденції чи в систему електронного документообігу АСКОД.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

14. Завищення обсягів замовлення 
матеріальних ресурсів з метою ви-
користання надлишків в особистих 
цілях чи в особистих інтересах 
пов’язаних чи близьких осіб

Низька Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних під-
розділів секретаріату Київської міської ради, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуванням.
Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання.
Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті  Київської міської ради півріч-
них планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

15. Зловживання правом користування 
службовими транспортними засо-
бами та їх використання в особистих 
цілях чи в особистих інтересах 
пов’язаних чи близьких осіб

Низька Розробка та затвердження порядку користування службовим (власним, орендованим) автотранспортом, отри-
мання транспортних послуг, послуг з перевезення пасажирів і вантажів третіми особами у секретаріаті Київської 
міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення 
Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

16. Заниження вартості майна, що підля-
гає списанню (утилізації), з метою його 
подальшого придбання депутатами, 
працівниками та посадовими особами 
Київської міської ради чи пов’язаними 
або близькими до них особами

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріаль-
них ресурсів.
Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку майна, що підлягає списанню.
Оприлюднення інформації щодо майна, що підлягає списанню, на офіційному веб-сайті Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради, керівник управління адміністративного та господарського за-
безпечення Київської міської ради, керівник управління фінансового 
забезпечення та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику
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17. Безпідставне прийняття рішення 
про списання матеріальних 
цінностей, відсутність контролю 
за використанням матеріальних 
цінностей

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури списання (утилізації) матеріаль-
них ресурсів.
Впровадження програмних засобів щодо ведення переліку списаного майна.
Оприлюднення звітності щодо списаного майна на офіційному веб-сайті  Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради,  керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення Ки-
ївської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення 
та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

18. Спотворення тендерної докумен-
тації, що готується для закупівлі 
товарів, робіт чи послуг за бюджетні 
кошти для потреб секретаріату Київ-
ської міської ради, задля обмеження 
конкуренції чи надання незаконних 
переваг чи створення умов для вста-
новлення завищених цін на товари, 
роботи чи послуги, що закуповують-
ся за бюджетні кошти для потреб 
секретаріату Київської міської ради

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо забезпечення розміщення в системі 
«Prozorro» повної інформації відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», фіксація та зберігання усієї 
документації в рамках процедури замовлення. 
Проведення періодичного моніторингу дотримання законодавства під час здійснення публічних закупівель

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення Ки-
ївської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення 
та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

19. Привласнення та/чи використання 
працівниками секретаріату Київ-
ської міської ради матеріально-тех-
нічних засобів у власних цілях

Середня Забезпечення планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі пропозицій структурних під-
розділів секретаріату Київської міської ради, наданих з необхідними розрахунками та обґрунтуванням.
Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання.
Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті  Київської міської ради півріч-
них планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

20. Спотворення та/чи приховуван-
ня звітності щодо матеріальних 
ресурсів

Середня Впровадження програмних засобів щодо замовлення матеріальних ресурсів та аналізу їх використання.
Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті  Київської міської ради півріч-
них планів закупівлі та фактичного використання матеріальних ресурсів секретаріатом Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення Ки-
ївської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення 
та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

21. Розголошення працівниками 
секретаріату Київської міської ради 
інформації з обмеженим доступом

Висока Розробка та затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку опрацювання інформації з об-
меженим доступом.
Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацю-
вання інформації з обмеженим доступом.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

22. Використання в особистих цілях 
інформації з обмеженим доступом, 
отриманої під час виконання служ-
бових обов’язків

Висока Розробка та затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку внесення інформації з обмеженим 
доступом в  систему електронного документообігу АСКОД.
Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради щодо порядку опрацю-
вання інформації з обмеженим доступом.
Забезпечення контролю за діями користувачів в  системі електронного документообігу АСКОД.
Технологічне вдосконалення системи електронного документообігу АСКОД щодо забезпечення ідентифікації 
користувача і часу доступу до тієї чи іншої інформації, що міститься в системі електронного документообігу 
АСКОД.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Потребує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

23. Неправомірна відмова у наданні 
інформації за інформаційними 
запитами відповідно до процедур 
доступу до публічної інформації

Низька Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

По-
стійно

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

24. Оприлюднення недостовірної 
інформації на офіційному веб-сайті  
Київської міської ради

Середня Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 
№76 з метою мінімізації виникнення корупційного ризику.
Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в 
структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті 
Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

25. Не оприлюднення чи невчасне 
оприлюднення рішень, інформації 
та документів Київської міської ради 
на офіційному веб-сайті Київської 
міської ради

Середня Внесення змін до розпорядження заступника міського голови – секретаря Київської міської ради «Про заходи 
щодо забезпечення інформаційного наповнення офіційного веб-сайту Київської міської ради» від 18.07.2016 
№76 щодо визначення строків оприлюднення рішень, інформації та документів Київської міської ради.
Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними в 
структурних підрозділах секретаріату Київської міської ради за розміщення інформації на офіційному веб-сайті 
Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

26. Перевищення повноважень пра-
цівниками та посадовими особами 
Київської міської ради при викорис-
танні фінансових ресурсів Київської 
міської ради

Середня Забезпечення підготовки, оформлення й опублікування на офіційному веб-сайті  Київської міської ради планів і 
звітів про використання фінансових ресурсів секретаріатом Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

27. Порушення порядку викорис-
тання та застосування першого і 
другого підпису на бухгалтерських 
і банківських документах Київської 
міської ради

Низька Забезпечення контролю за неухильним виконанням розпорядження Київського міського голови «Про надання 
права підпису платіжних, розрахункових та інших документів» від 16.12.2015 № 918 (із змінами).
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради організаційно-розпорядчих документів про змі-
ни щодо порядку застосування першого і другого підпису на бухгалтерських і банківських документах Київської 
міської ради

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності

По-
стійно

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

28. Спотворення та/чи приховування 
фінансової і статистичної звітності

Низька Внесення змін до посадових інструкцій працівників секретаріату Київської міської ради, які є відповідальними 
в секретаріаті Київської міської ради за розміщення інформації щодо фінансової та статистичної звітності на 
офіційному веб-сайті Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради всієї офіційної фінансової і статистичної звітності

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

29. Порушення процедури прийому-
передачі матеріальних цінностей, що 
обліковуються на балансі секретаріа-
ту Київської міської ради

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо удосконалення порядку прийому-передачі 
матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі секретаріату Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради,  керівник 
управління адміністративного та господарського забезпечення Ки-
ївської міської ради, керівник управління фінансового забезпечення 
та звітності

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

30. Відсутність затвердженого порядку 
надання премій та інших заохочу-
вальних виплат працівникам секре-
таріату Київської міської ради

Висока Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради 
для визначення підстав встановлення розміру премій та інших заохочувальних виплат працівникам секретаріату 
Київської міської ради.
Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секрета-
ріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради, керівник управління фінансового забезпечення та звітності, 
керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місце-
вого самоврядування

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

31. Надання необґрунтованих привілеїв 
і переваг при встановленні над-
бавок, визначенні розміру премії та 
стимулюючих виплат працівникам 
секретаріату Київської міської ради

Висока Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради.
Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секрета-
ріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті  Київської міської ради

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

32. Надання і отримання працівника-
ми секретаріату Київської міської 
ради за виконання ними посадових 
обов’язків будь-яких заохочу-
вальних виплат чи застосування 
інших мотиваційних інструментів у 
грошовій чи будь-якій іншій формі, 
не передбачених законодавством

Висока Внесення змін до положення про матеріальне стимулювання працівників секретаріату Київської міської ради.
Забезпечити розміщення штатного розпису та положення про матеріальне стимулювання працівників секрета-
ріату Київської міської ради на офіційному веб-сайті Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

33. Неповідомлення або приховування 
фактів порушення встановлених 
стандартів етики депутата чи 
посадової особи місцевого само-
врядування

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо стандартів етичної поведінки посадових осіб 
секретаріату Київської міської ради.
Запровадження розгляду питань фактів порушення встановлених стандартів етики депутата чи посадової особи 
місцевого самоврядування постійною комісією Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики 
за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

34. Втручання у діяльність членів конкурсної 
комісії та конкурсної комісії секретаріату 
Київської міської ради з метою впливу на 
прийняття ними/нею рішень

Середня Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління правового забезпечення діяльності Київської міської 
ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах 
місцевого самоврядування, керівник управління з питань контролю та 
запобігання і протидії корупції секретаріату Київської міської ради

По-
стійно

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

35. Неповідомлення членом конкурсної 
комісії секретаріату Київської місь-
кої ради про конфлікт інтересів

Середня Внесення змін до порядку про проведення іспиту  кандидатів на заміщення вакантних посад у секретаріаті 
Київської міської ради у частині регламентації питань, пов’язаних з виникненням у члена конкурсної комісії 
секретаріату Київської міської ради конфлікту інтересів.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
відділу кадрової роботи та з питань служби в органах місцевого 
самоврядування

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

36. Неповідомлення суб’єкта призначен-
ня про наявний конфлікт інтересів 
чи  обмеження роботи близьких осіб 
під час переведення особи на рівно-
значну посаду в межах Київської 
міської ради  

Низька Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами секретаріату 
Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівники 
структурних підрозділів секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

37. Невжиття або несвоєчасне вжиття 
заходів зовнішнього врегулювання 
конфлікту інтересів у підлеглих 
працівників

Середня Розробка і затвердження положення щодо врегулювання конфлікту інтересів посадовими особами секретаріату 
Київської міської ради.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства
Підготувати та направити до Верховної Ради України  пропозиції щодо внесення змін до Законів України в 
частині визначення механізму врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів місцевих рад

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, голови 
постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами секре-
таріату Київської міської ради, керівники структурних підрозділів 
секретаріату Київської міської ради

ІІІ-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

38. Недотримання посадовими особами 
Київської міської ради обмежень 
щодо спільної роботи близьких осіб

Низька Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо процедури повідомлення посадовими осо-
бами секретаріату Київської міської ради про працюючих в секретаріаті близьких їм осіб.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції се-
кретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи 
та з питань служби в органах місцевого самоврядування

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику



8

ДОКУМЕНТХрещатик
10 серпня 2018 р.
№86 (5137)

39. Неподання, несвоєчасне подання 
електронної декларації, відомостей 
про суттєві зміни у майновому стані 
суб’єкта декларування

Висока Проведення інструктажу, розробка пам’ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання 
вимог антикорупційного законодавства щодо декларування відомостей про суттєві зміни у майновому стані 
суб’єкта декларування.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідаль-
ності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції се-
кретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи 
та з питань служби в органах місцевого самоврядування

По-
стійно

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

40. Недотримання працівниками 
секретаріату Київської міської ради 
вимог антикорупційного законодав-
ства після припинення діяльності, 
пов’язаної з виконанням функцій 
місцевого самоврядування

Середня Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо ознайомлення працівників секретаріату 
Київської міської ради з вимогами антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов’язаної з 
виконанням функцій місцевого самоврядування.
Проведення інструктажу, розробка пам’ятки працівника секретаріату Київської міської ради про дотримання 
вимог антикорупційного законодавства після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій місце-
вого самоврядування.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відповідаль-
ності депутатів та посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції се-
кретаріату Київської міської ради, керівник відділу кадрової роботи 
та з питань служби в органах місцевого самоврядування

ІІI-IV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

41. Недотримання процедури опри-
люднення бюджетних документів 
на всіх стадіях бюджетного процесу, 
виконання міських цільових про-
грам та бюджетних програм

Середня Затвердження Бюджетного регламенту Київської міської ради.
Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради бюджетних документів на всіх 
стадіях бюджетного процесу

Керуючий справами секретаріату Київської міської ради, голова 
постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та со-
ціально-економічного розвитку, керівник управління забезпечення 
діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету 
та соціально-економічного розвитку, керівник управління фінансо-
вого забезпечення та звітності

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

42. Недотримання порядку розгляду та 
прийняття рішень Київської міської 
ради про бюджет міста Києва та про 
Програму економічного та соціаль-
ного розвитку міста Києва, звіту 
про виконання бюджету та звіту про 
виконання Програми економічного 
та соціального розвитку

Несвоєчасне та неповне подання 
Департаменту фінансів виконавчого 
органу Київської міської ради (Київ-
ської міської державної адміністрації) 
бюджетного запиту Київською міською 
радою (секретаріатом) як головним 
розпорядником бюджетних коштів

Низька Розробка Бюджетного регламенту Київської міської  ради.
Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур в рамках бюджетного процесу постійною комісією 
Київської міської ради з питань регламенту і депутатської етики за зверненням посадових осіб секретаріату, 
депутатів Київської міської ради, представників громадськості. 
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованими залученям працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Оприлюднення на офіційному веб-сайті  Київської міської ради наявних відомостей про притягнення до відпо-
відальності посадових осіб Київської міської ради за будь-які порушення антикорупційного законодавства.
Узагальнення детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами секретаріату Київ-
ської міської ради та одержувачами бюджетних коштів при формуванні проекту бюджету.
Складання та подання до Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) бюджетних запитів

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності, керівник управ-
ління адміністративного та господарського забезпечення Київської 
міської ради 

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

43. Використання коштів (розподіл 
коштів бюджетних асигнувань) на 
вирішення депутатами Київської 
міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних 
програм та доручень виборців, спря-
моване на отримання неправомірної 
вигоди пов’язаними і близькими 
особами

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл ко-
штів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 
виконання передвиборних програм та доручень виборців.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання 
коштів на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передви-
борних програм та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради 
відповідно

Голови постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами 
секретаріату Київської міської ради, керівник управління забез-
печення діяльності постійної комісії Київської міської ради з питань 
бюджету та соціально-економічного розвитку, керівник управління 
фінансового забезпечення та звітності

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

44. Недотримання депутатами Київської 
міської ради, які є державними 
службовцями або посадовими осо-
бами органів місцевого самовряду-
вання, обмежень щодо сумісництва 
та суміщення з іншими видами 
діяльності

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) про щорічне підтвердження депутатами та працівниками 
Київської міської ради інформації про наявність/відсутність сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності.
Запровадження розгляду питань фактів порушення депутатами Київської міської ради, які є державними службовцями 
або посадовими особами органів місцевого самоврядування, обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими вида-
ми діяльності постійною комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання 
корупції за зверненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.
Розробка пам’ятки про встановлені антикорупційним законодавством обмеження щодо сумісництва та суміщен-
ня з іншими видами діяльності для депутатів і працівників секретаріату Київської міської ради та розміщення на 
офіційному веб-сайті Київської міської ради

Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, голо-
ви постійних комісій Київської міської ради, керуючий справами 
секретаріату Київської міської ради, керівник управління з питань 
контролю та запобігання і протидії корупції секретаріату Київської 
міської ради, керівник відділу кадрової роботи та з питань служби в 
органах місцевого самоврядування

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

45. Спотворення тендерної документації 
для закупівлі товарів, робіт чи по-
слуг задля обмеження конкуренції 
чи надання незаконних переваг чи 
створення умов для встановлення 
завищених цін на товари, роботи чи 
послуги, що закуповуються за кошти 
бюджету, виділені на вирішення 
депутатами Київської міської ради 
соціально-економічних проблем, 
виконання передвиборних програм 
та доручень виборців коштом Київ-
ської міської ради

Висока Розробка і затвердження нормативно-правового акта (актів) щодо порядку використання коштів (розподіл ко-
штів бюджетних асигнувань) на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, 
виконання передвиборних програм та доручень виборців.
Запровадження розгляду питань фактів порушення процедур закупівлі товарів, робіт чи послуг, що закупо-
вуються за кошти бюджету, виділені на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних 
проблем, виконання передвиборних програм та доручень виборців коштом Київської міської ради, постійною 
комісією Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції за звер-
ненням посадових осіб секретаріату, депутатів Київської міської ради, представників громадськості.
Не рідше ніж двічі на рік проведення тренінгу з рекомендованим залученням працівників НАЗК та Національ-
ної поліції з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Створення умов щодо розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської ради звітів про використання коштів 
на вирішення депутатами Київської міської ради соціально-економічних проблем, виконання передвиборних про-
грам та доручень виборців на індивідуальних сторінках кожного депутата Київської міської ради відповідно

Голова постійної комісії Київської міської ради з питань дотримання 
законності, правопорядку та запобігання корупції, голова постійної 
комісії Київської міської ради з питань регламенту та депутатської 
етики, керуючий справами секретаріату Київської міської ради, 
керівник управління фінансового забезпечення та звітності, керівник 
управління з питань контролю та запобігання і протидії корупції 
секретаріату Київської міської ради

ІІI-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

46. Необгрунтоване внесення пропо-
зицій щодо змін бюджетних асигну-
вань, затверджених кошторисами 
та планами асигнувань бюджетної 
установи

Дотримання вимог законодавства при внесенні змін до бюджетних асигнувань установи Заступник міського голови – секретар Київської міської ради, 
керуючий справами секретаріату Київської міської ради, керівник 
управління фінансового забезпечення та звітності

І-ІV 
квар-
тали

Не по-
требує 
додаткових 
фінансових 
витрат

Зменшення 
ймовірності 
виникнення 
корупційно-
го ризику

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Продовження додатка до рішення №7/4071 від 8 лютого 2018 року. 
Початок у номерах газети «Хрещатик» від 18, 20, 24, 25, 27, 31 липня, 1, 3, 7 та 8 серпня 2018 року.
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ØÀÍÎÂÍ² ÌÅØÊÀÍÖ²!
ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» ïîâ³äîìëÿº ïðî òå, ùî òàðèôè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè äëÿ ðîçðàõóíê³â ç³ 

ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ» òà «³íø³» ñïîæèâà÷³ ðîçðàõîâàí³, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 01.06.2011 ¹ 869 òà íàäàí³ äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè (Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) íà çàòâåðäæåííÿ. Äåòàëüíî ç³ ñòðóêòóðîþ òàðèô³â ìîæíà 
îçíàéîìèòèñÿ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ»: http://energys.com.ua/

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì íà ì³ñÿöü

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 1 157,92 25,23

ÏÄÂ 231,58 5,05

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1 389,50 30,28

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ³ç ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «íàñåëåííÿ»

Íàéìåíóâàííÿ

ãðí/êóá.ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøèëüíè-
ê³â äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

çà â³äñóòíîñò³ 
ðóøíèêîñóøèëüíèê³â

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 64,34 58,99

ÏÄÂ 12,87 11,80

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 77,21 70,79

Òàðèô íà ïîñëóãó ç öåíòðàëüíîãî îïàëåííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³»

Íàéìåíóâàííÿ çà 1 Ãêàë

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 1 545,37

ÏÄÂ 309,07

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 1 854,44

Òàðèô íà ïîñëóãó ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» 
äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç³ ñïîæèâà÷àìè êàòåãîð³¿ «³íø³»

Íàéìåíóâàííÿ ãðí/êóá.ì

Ïëàíîâ³ òàðèôè áåç ÏÄÂ 84,13

ïäâ 16,83

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ 100,96

Âêàçàí³ òàðèôè äëÿ ÒÎÂ «ÅÍÅÐÄÆÈÑÅÐÂ²Ñ» âñòàíîâëþþòüñÿ âïåðøå.

Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïëàíîâèõ òàðèô³â ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 êàëåíäàðíèõ äí³â (Íàêàçó 
¹ 390) â³ä ìîìåíòó ïóáë³êàö³¿ äàíîãî îãîëîøåííÿ çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, âóëèöÿ Äðàãîìèðîâà, 
áóä. 2-À, òåë. (044) 390-97-29 òà íà åëåêòðîííó àäðåñó: info@energys.com.ua

Äàðíèöüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ îãîëîøóº ïðî íàì³ð ïåðåäàòè 
â îðåíäó ìàéíî, ùî â³äíåñåíå äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ, òà ñòîñîâíî ÿêîãî íàä³éøëà çàÿâà:
– ×àñòèíà ïðèì³ùåííÿ çàãàëüíîþ ïëîùåþ 5,00 êâ. ì, ùî ðîçòàøîâàíà íà 1 ïîâåðñ³ áóä³âë³ ïàëàöó 

êóëüòóðè «Äàðíèöÿ» íà âóë. Çàñëîíîâà, 18, ç ìåòîþ ðîçì³ùåííÿ êàôåòåð³þ, ÿêèé íå çä³éñíþº ïðîäàæ 
òîâàð³â ï³äàêöèçíî¿ ãðóïè, òåðì³íîì íà 2 ðîêè 364 äí³. Îðåíäíà ñòàâêà ñòàíîâèòü 6% â³ä âàðòîñò³ îá’ºêòà 
îðåíäè. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè ñòàíîì íà 31.05.2018 ñòàíîâèòü 129 000,00 ãðí. Îðåíäíà ïëàòà çà ì³ñÿöü 
ñòàíîâèòü 645,00 ãðí áåç ÏÄÂ, ùî êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè 
Äàðíèöüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ (âóë. Î. Êîøèöÿ, 11). Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ ïðî 
íàì³ð âçÿòè ìàéíî â îðåíäó – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðèé-
ìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Î.Êîøèöÿ, 11, êàá. 301 àáî êàá. 323. Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà 
òåë.: 564-98-42,564-92-01.

Âòðà÷åíèé äèïëîì ìîëîäøîãî ñïåö³àë³ñòà óí³âåðñèòåòó «Êðîê» â ì. Êèºâ³ (êâàë³ô³êàö³ÿ 
– þðèñò), ñåð³ÿ ÊÂ ¹39123857 â³ä 02 ëèïíÿ 2010 ðîêó, äèïëîì áàêàëàâðà (êâàë³ô³êàö³ÿ 
– áàêàëàâð ç ïðàâà), ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 43867542 â³ä 25 æîâòíÿ 2012 ðîêó, äèïëîì ñïåö³àë³ñòà 
(êâàë³ô³êàö³ÿ – þðèñò), ñåð³ÿ ÊÂ ¹ 45883569 â³ä 20 ãðóäíÿ 2013 ðîêó òà äîäàòîê äî íüîãî, 
ñåð³ÿ 12 ÂÑ ¹ 399968 íà ³ì’ÿ Ïèëèïåíêî Êàòåðèíè Âëàäèñëàâ³âíè, ââàæàòè íåä³éñíèìè.

Îãîëîøåííÿ ïðî íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó îá’ºêòè, ùî íàëåæàòü äî ñôåðè óïðàâë³ííÿ Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ 
â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿. Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Óïðàâë³ííÿ îñâ³òè Äåñíÿíñüêî¿ ðàéîííî¿ â ì³ñò³ Êèºâ³ 
äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ðîçòàøîâàíà çà àäðåñîþ: âóë. Çàêðåâñüêîãî, 15-à:

1) âóë. Çàêðåâñüêîãî, 89-à, çàãàëüíà ïëîùà – 27,00 êâ.ì, 1 òà 2 ïîâåðõè, ìåòà âèêîðèñòàííÿ çà çàÿâîþ ³í³ö³àòîðà 
îðåíäè – ðîçì³ùåííÿ ñóá’ºêòà ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé ïðîâàäèòü ä³ÿëüí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè (ïîãîäèííî), âàðò³ñòü 
îá’ºêòà îðåíäè – 463 000,00 ãðí, ñòàâêà îðåíäíî¿ ïëàòè – 15 %, ì³ñÿ÷íà îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) – 1 061,28 ãðí, 
òåðì³í îðåíäè 2 ðîêè 364 äí³. Â³äïîâ³äíî äî ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.04.2015 ¹415/1280, ì³ñÿ÷íà 
îðåíäíà ïëàòà (áåç ÏÄÂ) ó ãðí êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿.

Ïðèéîì çàÿâ ïðî îðåíäó íåæèòëîâèõ ïðèì³ùåíü ïðîâîäèòüñÿ – 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ 
ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ. Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: 02225, ì. Êè¿â, ïðîñï. Ìàÿêîâñüêîãî, 
29, Äåñíÿíñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ, êàá. 220. Îòðèìàòè äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà 
çà òåë. 546-20-51.

Øåâ÷åíê³âñüêà ðàéîííà â ì³ñò³ Êèºâ³ äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàº íàì³ð ïåðåäàòè â îðåíäó íåæèòëîâå ïðèì³ùåííÿ 
çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Ì.Æèòîìèðñüêà, 11/5 ë³ò. À (àíòðåñîëü), çàãàëüíîþ ïëîùåþ 10,0 êâ.ì. Ö³ëüîâå âèêîðèñ-
òàííÿ – âèêîðèñòàííÿ ïðèì³ùåíü ô³çè÷íèìè îñîáàìè, ùî ïðîæèâàþòü ó áàãàòîêâàðòèðíîìó áóäèíêó, äëÿ ïîáóòîâèõ 
ïîòðåá íà ïëîù³, ùî íå ïåðåâèùóº 12 êâ. ì (çàÿâíèêîì íà ïðàâî îðåíäè ìîæóòü áóòè çàïðîïîíîâàí³ ³íø³ âàð³àíòè 
ö³ëüîâîãî ïðèçíà÷åííÿ, â òàêîìó âèïàäêó ñòàðòîâà îðåíäíà ïëàòà áóäå ðîçðàõîâóâàòèñü â³äïîâ³äíî äî á³ëüøî¿ 
îðåíäíî¿ ñòàâêè). Ñòðîê îðåíäè – 2 ðîêè 364 äí³. Âàðò³ñòü îá’ºêòà îðåíäè – 241 380,00 ãðí. Îðåíäíà ñòàâêà – 1%.

Îðåíäíà ïëàòà – 201,15 ãðí áåç ÏÄÂ (êîðèãóºòüñÿ íà ³íäåêñ ³íôëÿö³¿).
Áàëàíñîóòðèìóâà÷ – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Êåðóþ÷à êîìïàí³ÿ ç îáñëóãîâóâàííÿ æèòëîâîãî ôîíäó Øåâ-

÷åíê³âñüêîãî ðàéîíó ì. Êèºâà».
Òåðì³í ïðèéíÿòòÿ çàÿâ íà îðåíäó – ïðîòÿãîì 10 ðîáî÷èõ äí³â ç äíÿ, íàñòóïíîãî ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåííÿ.
Çàÿâè ïðî îðåíäó ïðèéìàþòüñÿ çà àäðåñîþ: âóë. Á.Õìåëüíèöüêîãî, 24, êàá. 512 àáî êàá. 208.
Äîâ³äêîâó ³íôîðìàö³þ ìîæíà îòðèìàòè çà òåëåôîíîì 235-00-77.

ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß
ïðî íàì³ð çì³íè òàðèô³â íà ïîñëóãè ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ

Òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Êîìïàí³ÿ ç óïðàâë³ííÿ òà æèòëîâî¿ åêñïëóàòàö³¿ «Íîâîñåðâ³ñ» ïðîâåäåíî ïîâíèé ïåðåãëÿä òàðèô³â íà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, öåíòðàë³çîâàíå 
îïàëåííÿ òà öåíòðàë³çîâàíå ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè â çâ’ÿçêó ³ç çì³íîþ ö³íè íà ïàëèâî, çá³ëüøåííÿì ð³÷íîãî îáñÿãó ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿,  ï³äâèùåííÿì ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè (íà 9,3%) 
³  òàðèô³â íà õîëîäíå âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ (íà 11,2%). 

Òàðèôè ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ðîêó ¹ 869 (ç³ çì³íàìè) òà  íàäàíî äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ íà çàòâåðäæåííÿ. 
Äàòà, êîëè òàðèôè âîñòàííº ïåðåãëÿäàëèñÿ – 12.12.2017 ð. Ä³þ÷³ òàðèôè çàòâåðäæåí³ 12.12.2017 ð. ðîçïîðÿäæåííÿì ÊÌÄÀ ¹ 1601.
ÒÎÂ «ÊÓÆÅ «Íîâîñåðâ³ñ» ïðîòÿãîì 14 êàëåíäàðíèõ äí³â ïðèéìàº ïèñüìîâî âñ³ çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿ â³ä ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á, ¿õ îá’ºäíàíü ñòîñîâíî çàïðîïîíîâàíèõ íà ðîçãëÿä òàðèô³â 

çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, âóë. Äðàãîìèðîâà, áóä. 16, ïðèì. 270, êîíòàêòíèé òåëåôîí 596-18-00.
Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíîãî òàðèôó íà òåïëîâó åíåðã³þ

Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â
Äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì Äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â

Âàðò³ñòü, òèñ. ãðí íà ð³ê ãðí/çà 1 Ãêàë Âàðò³ñòü, òèñ. ãðí íà ð³ê ãðí/çà 1 Ãêàë

Âèðîáíè÷à ñîá³âàðò³ñòü âèðîáëåíî¿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ âñüîãî, ó ò.÷. 51 233,84 1 100,63 6 471,48 1 556,55

ïðÿì³ ìàòåð³àëüí³ âèòðàòè 51 108,62 1 097,94 6 460,30 1 553,86

ïðÿì³ âèòðàòè íà îïëàòó ïðàö³ 102,64  2,21 9,17 2,21

³íø³ ïðÿì³ âèòðàòè 22,58 0,48 2,01 0,48

çàãàëüíîâèðîáíè÷³ âèòðàòè 0,0043 0,0001 0,0004 0,0001

Àäì³í³ñòðàòèâí³ âèòðàòè 13,10 0,28 1,17 0,28

Âèòðàòè íà çáóò 0,00 0,00 0,00 0,00

²íø³ îïåðàö³éí³ âèòðàòè 0,00 0,00 0,00 0,00

Ô³íàíñîâ³ âèòðàòè 0,00 0,00 0,00 0,00

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 51 246,94 1 100,91 6 472,65 1 556,83

Âàðò³ñòü òåïëîâî¿ åíåðã³¿ çà â³äïîâ³äíèì òàðèôîì 51 246,94 1 100,91 6 472,65 1 556,83

Òàðèô íà òåïëîâó åíåðã³þ, ãðí áåç ÏÄÂ  õ 1 100,91  õ 1 556,83

Ïðèáóòîê 0 0 0 0

ÏÄÂ 0 220,18 0 311,3

Ïëàíîâ³ òàðèôè ç ÏÄÂ õ 1 321,09 õ 1 868,20

Ä³þ÷èé òàðèô (ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ¹1601 â³ä 12.12.2017) õ 1 386,89 õ 1 843,93

Â³äñîòîê â³äøêîäóâàííÿ ñîá³âàðòîñò³ çàòâåðäæåíèì òàðèôîì  õ 100% õ 98,7%

Â³äñîòîê ï³äâèùåííÿ òàðèôó %   -4,7% % 1,3%

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ 

Íàéìåíóâàííÿ ïîêàçíèê³â

Âàðò³ñòü, ãðí 

Äëÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì Äëÿ ³íøèõ ñïîæèâà÷³â

çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì çà 1 Ãêàë çà 1 êâ. ì

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 1 100,91 150,98 1 556,83 232,41

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè 3,98  0,55 3,98 0,59

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 16,98   2,32 16,98 2,53

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 1 121,87 153,85 1 577,79 235,53

Ïîñëóãè áàíêó 0 0 0 0

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 1 121,87 153,85 1 577,79 235,53

Ïðèáóòîê 0 0 0 0

ÏÄÂ 224,37 30,77 315,56 47,11

Ïëàíîâ³ òàðèôè, ãðí ç ÏÄÂ 1 346,24 31,91 1 893,35 48,85

Ä³þ÷èé òàðèô (ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ¹1601 â³ä 12.12.2017) 1 413,15    ---- 1 874,69 ---

Â³äñîòîê â³äøêîäóâàííÿ ñîá³âàðòîñò³ çàòâåðäæåíèì òàðèôîì  õ 100% õ 99%

Â³äñîòîê ï³äâèùåííÿ òàðèôó -4,7%    ---- 1,0%    ----

Ñòðóêòóðà ðîçðàõîâàíèõ òàðèô³â íà ïîñëóãè ç öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè ÒÎÂ «ÊÓÆÅ «ÍÎÂÎÑÅÐÂ²Ñ» äëÿ çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â ç íàñåëåííÿì

Íàéìåíóâàííÿ
Âàðò³ñòü, ãðí/êóá. ì

çà óìîâè ï³äêëþ÷åííÿ ðóøíèêîñóøîê äî ñèñòåì ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ çà â³äñóòíîñò³ ðóøíèêîñóøîê

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ 54,64 45,54

Âèòðàòè íà óòðèìàííÿ àáîíåíòñüêî¿ ñëóæáè  0,20 0,16

Âèòðàòè íà ïðèäáàííÿ âîäè äëÿ ïîñëóãè ç ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ 6,91 6,91

Âèòðàòè íà ïåð³îäè÷íó ïîâ³ðêó êâàðòèðíèõ çàñîá³â îáë³êó 0 0

Ðåøòà âèòðàò, êð³ì ïîñëóã áàíêó 0,84 0,70

Ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã, áåç óðàõóâàííÿ ïîñëóã áàíêó 62,59 53,31

Ïîñëóãè áàíêó 0 0

Ïîâíà ïëàíîâà ñîá³âàðò³ñòü ïîñëóã ç óðàõóâàííÿì ïîñëóã áàíêó 62,59 53,31

Ïðèáóòîê 0 0

ÏÄÂ 12,52 10,66

Ïëàíîâ³ òàðèôè, ãðí ç ÏÄÂ 75,11 63,97

Ä³þ÷èé òàðèô (ðîçïîðÿäæåííÿ ÊÌÄÀ ¹1601 â³ä 12.12.2017) 77,74 66,05

Â³äñîòîê â³äøêîäóâàííÿ ñîá³âàðòîñò³ çàòâåðäæåíèì òàðèôîì 100% 100%

Â³äñîòîê ï³äâèùåííÿ òàðèôó -3,4%  -3,1%

Ç óñ³ºþ íåîáõ³äíîþ  ³íôîðìàö³ºþ ìîæíà îçíàéîìèòèñÿ  çà àäðåñîþ: 01103, ì. Êè¿â, âóë. Ì.Äðàãîìèðîâà, 16, ïðèì. 270, òåë. 596-18-00 òà íà ñàéò³ ÒÎÂ «ÊÓÆÅ «Íîâîñåðâ³ñ».
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Çàñíîâíèê – Êè¿âñüêà ì³ñüêà Ðàäà
Â. î. ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà Ìàêñèì Ô³ë³ïïîâ

Ãàçåòà çàñíîâàíà 7 âåðåñíÿ 1990 ðîêó. 
Ïåðåðåºñòðîâàíà â Ì³í³ñòåðñòâ³ ³íôîðìàö³¿ Óêðà¿íè 10 ñ³÷íÿ 1999 ðîêó. 
Ñâ³äîöòâî ñåð³¿ ÊÂ ¹3620
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

У КИЄВІ з’являться 30 спеціаль-
них майданчиків, де можна буде 
орендувати велосипед. Про це в 
ефірі радіо «Київ 98 FM» розповів 
заступник директора Департа-
менту транспортної інфраструк-
тури КМДА Дмитро Рахматуллін. 

«15 серпня стартує проект «Bike 
sharing», завдяки якому можна 
буде брати велосипеди напрокат. 
Він розрахований здебільшого 
на киян. Зараз ведуться фінальні 
приготування, налагоджується 
мобільний додаток. Нововведення 
орієнтоване на теплий сезон, коли 
зручно пересуватися містом дво-
колісними. Люди можуть їздити 
від майданчика до майданчика, 
користуючись картою в мобіль-
ному додатку. Велосипед буде 

дуже важко вкрасти, адже він 
облаштований GPS-навігатором 
та системою дистанційного бло-
кування. До того ж, на нього на-
несене спеціальне маркування, 
яке легко впізнати», – зазначив 
Дмитро Рахматуллін. – Вело-
інфраструктура столиці почала 
розвиватися. Вже ухвалено кон-
цепцію, триває розробка проектів 
та поетапна їх реалізація». 

Заступник директора Де-
партаменту додав, що цьогоріч 
почалася реалізація спільного 
використання смуги громад-
ського транспорту разом із 
велосипедною доріжкою. Ця 
ініціатива стосується доріг, де 
немає можливості побудувати 
велодоріжку 

У столиці стартує проект 
із прокату велосипедів 
«Bike sharing» 

У 150 закладах бюджетної 
сфери встановлять системи 
диспетчеризації та моніторингу 
енергоспоживання
ЦЬОГОРІЧ у Києві системою 
диспетчеризації та моніторин-
гу енергоспоживання планують 
оснастити 150 закладів бюджет-
ної сфери, а саме: 120 закладів 
охорони здоров’я, 13 закладів 
культури та 17 – соціальної сфери. 
Підписано відповідне розпоря-
дження КМДА. 

«Система диспетчеризації та 
моніторингу енергоспоживання – 
це унікальна для України система, 
яка встановлюється, насамперед, 
із метою забезпечення ефектив-
ного використання бюджетними 
установами енергетичних ресур-
сів. Торік у місті її впроваджено 
у 188 закладах освіти. Загалом 
вона ефективно працює вже у 
400 закладах бюджетної сфери та 
дає значний економічний ефект, 
тому ми продовжуємо роботу в 
цьому напрямі», – зазначив ди-
ректор Департаменту ЖКІ КМДА 
Дмитро Науменко. 

За його словами, системи 
диспетчеризації та моніторин-
гу енергоспоживання передба-
чають дистанційне зчитування 

даних щодо споживання тепло-
вої енергії та води, дозволяють 
здійснювати аналіз та контроль 
параметрів внутрішнього мікро-
клімату у приміщеннях закла-
дів, а раціональне споживання 
енергетичних ресурсів забез-
печується шляхом оптимізації 
режимів енерго споживання. Це 
дає можливість досягти еконо-
мії для місцевого бюджету на 
оплаті енергоносіїв та послуг із 
обслуговування вузлів обліку. 
Також система знизить ймовір-
ність появи аварійних ситуацій у 
майбутньому, підвищить надій-
ність теплопостачання закладів 

Поштову площу можуть включити 
до Держреєстру нерухомих пам’яток 
національного значення

У парку Шевченка проведуть ярмарок майстрів 
«Мистецтво лікує»

Недобросовісний орендар повернув ділянку 
вартістю понад 46 млн грн

ДЕПАРТАМЕНТ культури КМДА 
рекомендує Мінкульту України 
занести об’єкт «Ділянка прибе-
режного міського кварталу Се-
редньовічного Києва (XI - XIX ст.) 
на Поштовій площі в м. Києві» до 
Державного реєстру нерухомих 
пам’яток України за категорією 
національного значення. 

Відповідний лист за підписом 
заступника директора Депар-
таменту культури – начальника 
управління збереження історично-
го середовища та охорони об’єктів 
культурної спадщини Олександра 
Никоряка було направлено до Мін-
культури 7 серпня. Разом із листом 
також надіслали обліковий паспорт 

об’єкта, коротку історичну довідку 
та акт його технічного стану. 

«Окрема дяка громадськості, яка 
звернулася до управління охорони 
культурної спадщини за консуль-
тацією та оперативно виправила 
технічні помилки, що були допу-
щені при складанні документації, 
і які могли спричинити затримку у 
поданні документів. Саме завдяки 
спільній роботі і врешті налаго-
дженому діалогу ми уникнули цих 
затримок. Усі помилки були ви-
правлені оперативно, і на сьогодні 
маємо подання до Мінкультури 
щодо надання Поштовій площі 
статусу національного значення. 
Тепер у якомога швидші строки, 

сподіваємось, Міністерство на-
править відповідне подання до 
уряду і питання «націоналізації» 
пам’ятки буде вирішене», – зазна-
чили в управлінні. 

Нагадуємо, 5 липня своєю По-
становою ВРУ доручила Кабміну 
вжити заходів для збереження 
об’єктів історико-культурної спад-
щини на Поштовій площі. Зокрема 
внести «Ділянку прибережного 
міського кварталу середньовічно-
го Києва» на Поштовій площі до 
Держреєстру нерухомих пам’яток 
України за категорією «пам’ятки 
національного значення». 

У 2015 році 28 жовтня за під-
писом Віталія Кличка видане роз-
порядження КМДА № 1055 про 
збереження, дослідження та кон-
сервацію археологічних знахідок 
на Поштовій, а вже 2016 -го КП 
«Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м. Києва» 
проведено процедуру закупівель 
та укладено договір на проведення 
наукового дослідження та екс-
периментального розроблення у 
сфері інших природничих наук та 
виконання комплексу досліджень 
та наукової обробки археологічних 
знахідок для створення підземного 
музею на Поштовій площі. 

З усією документацією, що сто-
сується Поштової площі, можна 
ознайомитися за посиланням: 
http://post.knmc.org.ua/node/138 

ЦИМИ ВИХІДНИМИ 11-12 серпня у столичному 
парку імені Тараса Шевченка вже вдруге організують 
тематичний ярмарок «Мистецтво лікує». Метою про-
екту є допомога онкохворим дітям через залучення 
киян до мистецтва. 

На гостей заходу очікуватимуть майстер-класи із 
живопису та декоративно-прикладного мистецтва, 
виступи народних артистів, а також конкурси для 
дітей і дорослих. 

Нагадуємо, що тематичні ярмарки відбудуться у 
парку імені Тараса Шевченка і восени: 8-9 вересня; 
20-21 жовтня та 3-4 листопада. 

Організаторами заходу є КП «Київська спадщина» 
та ГО «Барви життя» 

ЗА СПРИЯННЯ прокуратури 
міста з незаконної оренди у ко-
ристування громади поверну-
то територію площею 0,9 га та 
вартістю понад 46 млн грн, що 
розташована на Броварському 
проспекті у Дніпровському район. 

Вказана земля 10 років перебува-
ла в оренді приватного товариства 
для будівництва, експлуатації та 
обслуговування оздоровчо-спор-

тивного комплексу з підприємством 
громадського харчування та закла-
дами громадського харчування. У 
грудні 2017 року товариство поно-
вило договір оренди ще на 10 років. 

Проте з’ясувалося, що приват-
на структура систематично не 
сплачувала кошти за оренду. Крім 
того, всупереч умовам договору 
товариство так і не приступило до 
забудови вказаної ділянки. 

Зважаючи на виявлені пору-
шення, столична прокуратура 
звернулась до Господарського 
суду міста з позовом про визна-
ння незаконним та скасування 
рішення про поновлення това-
риству договору оренди вказаної 
землі. Суд погодився з доводами 
прокурора та своїм рішенням 
задовольнив у повному обсязі 
позовні вимоги 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 200
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.25000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /UKR ()
    /RUS ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


