
ПРОТОКОЛ № 1 

наради  з в.о.старостами , керівниками комунальних установ та підприємств 

Дунаєвецької міської ради   щодо запобігання корупції  

 

 

 16.02.2016 р.      м.Дунаївці  

 

 

Присутні:  в.о.старост, керівників комунальних установ, керівники 

підприємств (згідно списку). 

Запрошені : 

Островський Микола  Гелярдович – секретар Дунаєвецької міської  ради;  

 

Панасевич Галина Іванівна – керуюча справами виконавчого комітету 

Дунаєвецької міської ради, головуючий наради; 

 

Григор’єв Олег Васильович – начальник юридичного відділу  виконавчого апарату 

Дунаєвецької міської ради ради, секретар наради. 

  

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Ознайомлення з Планом заходів Дунаєвецької міської ради щодо 

запобігання корупції на 2016 рік. 

2.  Про повідомлення про подачу з 1.01.2016 року  декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік 

суб’єктами, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання 

корупції» . 

 

СЛУХАЛИ: 

 

1., Григор’єва О.В. начальника юридичного відділу апарату виконавчого 

комітету міської ради, який  проінформував  про заходи Дунаєвецької міської  

ради щодо запобігання корупції на 2016 рік. 

2. Григор’єва О.В. начальника юридичного відділу апарату виконавчого 

комітету міської ради , який  проінформув про необхідність подання до 01 

квітня 2016 року посадовими особами місцевого самоврядування , 

депутатами міської ради , керівникам установ та підприємств декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік за 

формою, що додається до Закону України «Про засади запобігання і протидії 

корупції». 

 

 

 



ВИРІШИЛИ: 

 

 1. Інформацію про заходи Дунаєвецької міської  ради на 2016 рік щодо 

запобігання корупції прийняти до відома та використання в роботі. 

2. Письмово попередити в.о.старост, керівників комунальних установ 

та підприємств  про необхідність подання до 01 квітня 2016 року в відділ 

організаційної та кадрової роботи   декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік (додається). 

3. Зобов’язати в.о.старост  під розписку довести до відома посадових 

осіб місцевого самоврядування , які були звільнені у 2016 році (бухгалтери, 

секретарі виконавчого комітету, землевпорядники сільських рад), 

інформацію щодо  своєчасного подання ними декларацій про майно, доходи, 

витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.   Щодо колишніх 

депутатів сільських рад, то інформацію  повідомити в телефонному режимі. 

  

 

Головуючий          Г.Панасевич 

 

Секретар           О.Григор’єв 

 
 
 

 


