
 
БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

12 травня 2022 року м. Бережани №125-р 

 

Про внесення змін в План заходів щодо 

запобігання і виявлення корупції в  

Бережанській міській раді на 2022 рік 

 

У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та 

Указом Президента України від 24.02.2022 року №64 «Про введення воєнного 

стану в Україні», Закону України від 03.03.2022 року № 2115-ІХ «Про захист 

інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного 

стану або стану війни»,  лист Тернопільської обласної військової адміністрації 

«Про особливості організації кампанії декларування 2022 року в умовах 

воєнного стану» (вих.№ 06-3625/16 від 04.05.2022р.), керуючись  ст.12, ст.42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про 

запобігання корупції»: 

 

1. Внести зміни в «План заходів щодо запобігання і виявлення корупції в 

Бережанській міській раді на 2022 рік» затверджений розпорядженням 

міського голови від 23.12.2021 року №359, а саме пункти 11, 12, 13, 15, 16, 

19 План заходів скасувати та викласти в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова       Ростислав БОРТНИК 



Додаток   

до розпорядження  міського голови 

від «12»  травня 2022 року № 125-р 
 

 

Внесення змін в План  

заходів щодо запобігання і виявлення корупції    

 в Бережанській міській раді на 2022 рік, а саме : 
№ 

з/п 
Назва заходу Виконавці Термін   виконання 

11. Забезпечення своєчасного подання  посадовими особами 

міської ради  шляхом заповнення на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції  

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування   за 2021  рік за 

формою, що визначається  Національним агентством 

посадові особи  міської ради    

Протягом 3-х місяців 

після припинення чи 

скасування воєнного 

стану або стану війни 

12. Письмове інформування Національного агентства з питань 

запобігання корупції про  суттєві зміни у майновому стані 

суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, 

придбання майна на суму, яка перевищує 113,500  грн. 

суб’єкти декларування  

Протягом 3-х місяців 

після припинення чи 

скасування воєнного 

стану або стану війни 

13. Подання посадовими особами Бережанської міської ради 

письмового повідомлення про відкриття валютного 

рахунка в установі банку-нерезидента   у встановленому 

Національним агентством  з питань запобігання корупції 

порядку (у разі відкриття суб’єктом декларування або 

членом його сім'ї валютного рахунка в установі банку-

нерезидента)    

посадові особи  міської ради    

Протягом 3-х місяців 

після припинення чи 

скасування воєнного 

стану або стану війни 



15. Подання  посадовими особами міської ради,  які 

припиняють діяльність, пов’язану виконанням функцій 

місцевого самоврядування,  шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 

запобігання корупції  декларації  особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування   за період, не охоплений раніше 

поданими деклараціями 

посадові особи  міської ради      

 Протягом 3-х місяців 

після припинення чи 

скасування воєнного 

стану або стану війни 

16. Перевірка факту подання електронних декларацій 

посадовими особами міської ради шляхом пошуку та 

перегляду інформації в публічній частині Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції 

головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції 

Додаткові 

роз'яснення щодо 

фінансового 

контролю за 

деклараціями  

19.  Проводити роботи з організації навчання та проведення 

роз’яснювальної роботи серед посадових осіб з питань 

дотримання вимог законів України з набранням чинності 

та внесенням змін до нормативно-правових актів 

антикорупційної спрямованості.* 

головний спеціаліст з питань запобігання та 

виявлення корупції  

Протягом 3-х місяців 

після припинення чи 

скасування воєнного 

стану або стану війни 

 

*Організаційні навчання (тренінги) з питань електронного декларування перенесено після припинення чи скасування воєнного стану або 

стану війни,  проводиться тільки роз'яснювальна та консультаційна робота на особистому прийомі працівників. 

 

 

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції       Наталія ТКАЧ 


