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Про затвердження Положення 
про сектор взаємодії з 
правоохоронними органами,
запобігання та виявлення
корупції апарату Святошинської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України 
від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про 
структурний підрозділ місцевої державної адміністрації» (із змінами) та від 
04 вересня 2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» 
(із змінами):

1. Затвердити Положення про сектор взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції апарату Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації від 11 липня 2017 року № 348 
«Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними 
органами, запобігання та виявлення корупції апарату Святошинської районної 
в місті Києві державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

Г олова

Згідно з оригіналом: 
Начальник відділу 
організації діловодства 
Оригінал знаходиться у

Т. Лозова

В. Каретко



Розпорядження Святошинської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації

У2/£Лс /7?s/jr 2018 р. № 2 2 .3

ЗАТВЕРДЖЕНО

про сектор взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції апарату Святошинської районної в місті Києві

державної адміністрації

1. Сектор взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та 
виявлення корупції апарату Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації (далі -  сектор) є структурним підрозділом Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, який створено з метою 
координації взаємодії Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації з правоохоронними органами, виконання завдань у сфері 
правоохоронної діяльності та здійснення контролю за дотриманням 
антикорупційного законодавства у Святошинській районній в місті Києві 
державній адміністрації.

2. З питань виконання основних завдань та функцій сектор безпосередньо 
підпорядкований голові Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, з питань проходження державної служби, трудових відносин -  
керівникові апарату, підзвітний і підконтрольний управлінню з питань 
запобігання та виявлення корупції виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), а також управлінню з питань 
взаємодії з правоохоронними органами по забезпеченню правопорядку та 
муніципальної безпеки виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації).

3. У своїй діяльності сектор керується Конституцією України, законами 
України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, 
актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, 
розпорядженнями Київського міського голови, виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, іншими нормативно-правовими 
актами та цим Положенням.

4. Основними завданнями сектору є:
4.1. Здійснення заходів щодо реалізації державних та регіональних 

програм зміцнення законності та правопорядку в районі.
4.2. Забезпечення координації дій та сприяння правоохоронним органам 

району, на які покладено обов’язки здійснювати боротьбу зі злочинністю, її 
організованими формами, виконання вимог чинного законодавства України з 
питань зміцнення правопорядку та законності.



4.3. Організація взаємодії Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації з правоохоронними органами в частині забезпечення 
законності та правопорядку в районі.

4.4. Здійснення координації спільних дій з обслуговування території 
Святошинського району міста Києва Київським міським громадським 
формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону 
«Муніципальна варта» та Святошинським управлінням поліції Головного 
управління Національної поліції в місті Києві у частині виконання вимог 
Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону».

4.5. Підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо 
запобігання корупції.

4.6. Надання методичної та консультаційної допомоги з питань 
дотримання вимог антикорупційного законодавства.

4.7. Участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні 
здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції.

4.8. Проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, 
виявлення і протидії корупції.

4.9. Проведення перевірки факту подання декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

4.10. Здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо 
врегулювання конфлікту інтересів.

4.11. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного 
законодавства.

5. Сектор відповідно до покладених на нього завдань:

5.1. Узагальнює та аналізує інформацію про стан протидії злочинності, 
забезпечення законності і правопорядку в районі, додержання прав і свобод 
громадян та подає пропозиції щодо покращення роботи у цій сфері.

5.2. Розглядає за дорученням керівництва Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації звернення громадян, підприємств, установ, 
організацій, запити на публічну інформацію з питань, що належать до 
компетенції сектору.

5.3. Взаємодіє в межах своєї компетенції з правоохоронними органами з 
питань запобігання корупційним і злочинним проявам, забезпечення 
громадського порядку.

5.4. Бере участь у підготовці матеріалів з питань профілактики та 
боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку в районі, 
підготовлених для публікації у засобах масової інформації.
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5.5. Подає пропозиції щодо організації взаємодії Святошинської районної 

в місті Києві державної адміністрації з територіальними підрозділами 
правоохоронних органів району.

5.6. Розробляє та проводить заходи щодо запобігання корупційним 
правопорушенням і здійснює контроль за їх проведенням в апараті 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

5.7. Надає структурним підрозділам Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації роз’яснення щодо застосування 
антикорупційного законодавства.

5.8. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його 
усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання 
конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних 
правопорушень ризики в діяльності посадових та службових осіб апарату 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

5.9. Надає допомогу в заповненні декларацій осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

5.10. У разі виявлення під час перевірки факту неподання чи 
несвоєчасного подання декларації суб’єктами декларування, повідомляє про це 
у встановленому законодавством порядку.

5.11. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи 
службовими особами Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, інформує в установленому порядку про такі факти голову 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, а також 
правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

5.12. Веде облік працівників Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення 
корупційних правопорушень.

5.13. Взаємодіє з підрозділами з питань запобігання та протидії корупції 
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 
організацій, спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції.

5.14. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності 
працівників Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації до 
вчинення корупційних правопорушень.

5.15. Повідомляє у письмовій формі голову Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації та спеціально уповноважених суб’єктів у 
сфері протидії корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення 
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.



5.16. Розробляє проекти наказів апарату та розпоряджень Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації з питань, що належать до 
компетенції сектору.

5.17. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами 
інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації.

5.18. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань 
мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог 
законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

5.19. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Сектор має право:

6.1. За дорученням голови Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації брати участь у засіданнях колегій, нарадах та інших 
заходах, що проводяться правоохоронними органами.

6.2. Залучати в установленому порядку спеціалістів управлінь, відділів та 
інших структурних підрозділів Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, науковців, експертів, спеціалістів підприємств, установ, 
організацій та громадських об’єднань, за погодженням з їх керівниками, для 
вивчення та опрацювання питань правоохоронної діяльності у Святошинському 
районі міста Києва.

6.3. Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до 
компетенції сектору.

6.4. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 
роботи Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації у галузі 
взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та виявлення корупції.

6.5. Отримувати від інших структурних підрозділів Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації інформацію і матеріали, 
необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому 
законом порядку інформацію з обмеженим доступом або таку, що містить 
державну таємницю.

6.6. Отримувати від працівників Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації усні та письмові пояснення з питань, які виникають під 
час проведення службових розслідувань (перевірок).

6.7. Ініціювати перед керівництвом Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації питання щодо надсилання запитів до державних 
органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної 
інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на сектор 
завдань.
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7. Працівники сектору проводять або мають право брати участь у 
проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) у 
Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації з метою 
виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного чи 
пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог 
антикорупційного законодавства.

8. Працівники сектору під час проведення службових розслідувань 
(перевірок) мають право, з урахуванням обмежень, установлених 
законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій 
Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, документів та 
матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

9. Працівники сектору можуть залучатись до:
проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, 

організаційно-розпорядчих документів, що видаються Святошинською 
районною в місті Києві державною адміністрацією, з метою виявлення причин, 
що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з 
корупцією правопорушень;

проведення внутрішнього аудиту Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації у частині дотримання вимог антикорупційного 
законодавства.

10. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється 
з посади керівником апарату на підставі наказу апарату Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації відповідно до законодавства про 
державну службу, за наявності погодження виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації).

На посаду завідувача сектору призначається повнолітній громадянин 
України, який вільно володіє державною мовою та якому присвоєно ступінь 
вищої освіти не нижче магістра, має досвід роботи на посадах державної 
служби категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого 
самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ 
та організацій незалежно від форм власності не менше одного року.

11. Завідувач сектору:

11.1. Здійснює керівництво діяльністю сектору і несе персональну 
відповідальність за виконання покладених на сектор завдань, сприяє створенню 
належних умов праці в секторі.

11.2. Подає на затвердження голові Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації положення про сектор.

11.3. Визначає завдання і розподіляє обов’язки між працівниками 
сектору.
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11.4. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення 

ефективності роботи сектору.

11.5. Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими 
структурними підрозділами Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації, структурними підрозділами виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), з територіальними 
органами міністерств, іншими центральними органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 
організаціями -  за дорученням керівництва Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

11.6. Вносить на розгляд керівництва Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації пропозиції з питань, що належать до компетенції 
сектору.

11.7. Подає пропозиції керівникові апарату Святошинської районної в 
місті Києві державної адміністрації щодо звільнення з посади, заохочення та 
притягнення до відповідальності працівників сектору.

11.8. Забезпечує дотримання працівниками сектору правил внутрішнього 
трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

11.9. Здійснює інші повноваження визначені законом.

12. Втручання у діяльність сектору під час здійснення ним своїх 
повноважень, а також покладення на сектор обов’язків, що не належать або 
виходять за межі його повноважень чи обмежують виконання покладених на


