
 Додаток до рішення 
     виконавчого комітету
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про роботу відділу  взаємодії з правоохоронними органами, 
запобігання корупції та мобілізаційної роботи

 
Пріоритетними напрямками роботи відділу взаємодії з правоохоронними 

органами запобігання корупції та мобілізаційної роботи є забезпечення взаємодії 
виконавчих органів Тернопільської міської ради з правоохоронними органами, 
судами, органами юстиції, Головним управлінням ДПС у Тернопільській області,  
підрозділами Збройних Сил України, територіальним підрозділом Національної 
гвардії України. Запобігання та недопущення проявів корупційних діянь посадовими 
особами Тернопільської міської територіальної громади, виконання заходів з 
мобілізаційної роботи і військово-облікової дисципліни.   

Відділ взаємодії з правоохоронними органами запобігання корупції та 
мобілізаційної роботи є виконавчим органом Тернопільської  міської ради, 
підпорядкований безпосередньо міському голові  та здійснює свою діяльність на 
підставі затвердженого Положення.

Інформація про штат відділу: 

2020 рік 10 місяців 
2020 року

10 місяців 
2021 року

Кількість працівників у відділі 3 3 3

Фонд оплати праці відділу:

2020 рік 10 місяців 
2020 року

10 місяців 
2021 року

Фонд оплати праці відділу - 554798.42 960880.76  
 В т.ч. премія - 83032.11  243614.67 

Відділом постійно здійснюється сприяння правоохоронним органам  міста в 
питаннях організації та забезпеченні охорони громадського порядку під час 
проведення масових заходів різних напрямків (свят, мітингів, акцій протесту,  інших). 
Розглянуто та прийнято рішення  по 245 листах, зверненнях, повідомленнях та заявах 
громадян, громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності щодо 
надання дозволів, погоджень, сприяння в організації  спортивних, культурно-масових 
заходів чи протестних заходів з повідомленням Управління Національної поліції в 
Тернопільській області, Тернопільського відділу поліції щодо забезпечення охорони 
прав та свобод  учасників акцій та громадян. Завдяки вжитим заходам порушень 
громадської безпеки та конституційних прав громадян не допущено.
                                                 
                                                                      



2

Керівникам виконавчих органів міської ради, керівникам підприємств, установ, 
організацій, що перебувають у комунальній власності міської ради депутатам міської 
ради VIII скликання надіслано інформацію щодо:
-    типових помилок декларування, основних переваг оновленого Реєстру декларацій 
та повідомлено про відповідальність за декларування недостовірної інформації, 
неподання/несвоєчасне подання декларацій;
-  роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про 
запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю (подання декларацій та 
повідомлень про суттєві зміни в майновому стані) від 03.02.2021 №1;
-  безкоштовного онлайн-курсу “Просто про е-декларування”, розроблений НАЗК 
спільно з платформою онлайн-курсів Prometheus;
-  пам’ятку НАЗК «Декларуйся в чергове: що треба пам’ятати»;
-  проведено для органів місцевого самоврядування відеосемінару з питань 
роз’яснення особливостей е-декларування майна, доходів витраті зобов’язань 
фінансового контролю.

Особам, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а 
також, суб’єктам декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем 
корупційних ризиків повідомлено про необхідність повідомлення НАЗК про суттєві 
зміни в майновому стані та відкриття валютного рахунка в установі банку-
нерезидента ними та членами їх сімей  на протязі звітного періоду.

Направлено нагадування про обов’язок подання е-декларації суб’єктам 
декларування виконавчих органів міської ради без статусу юридичних осіб та 
керівникам підприємств, які припинили діяльність у 2021 році.

На виконання Закону України «Про запобігання корупції», інших актів 
антикорупційного законодавства, з метою недопущення проявів корупції відділом 
взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної 
роботи:

- виконано комплекс заходів, пов’язаних з системою електронного 
декларування, забезпечено отримання суб’єктами декларування послуг електронного 
цифрового підпису;

- проведена відповідна роз’яснювальна робота щодо порядку та строків подання 
електронних декларацій;

- організовано подання службовими особами щорічних декларацій за 2020 рік 
шляхом їх заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань 
запобігання корупції;

-  19.01.2021 року та 25.03.2021 року  керівникам виконавчих органів та 
депутатам міської ради розіслано нагадування про персональну відповідальність 
кожного, щодо своєчасного подання декларацій, дотримання вимог антикорупційного 
законодавства в частині своєчасного внесення відомостей про суттєві зміни в 
майновому стані суб’єкта декларування;
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- 10.03.2021 року проведено навчання щодо своєчасного подання декларацій 
про доходи і видатки… для посадових осіб, керівників виконавчих органів та 
депутатів міської ради. 

Проводилась методична та роз’яснювальна робота щодо забезпечення 
дотримання посадовими особами антикорупційного законодавства та заповнення 
посадовими особами виконавчих органів міської ради, депутатами міської ради та 
керівниками комунальних підприємств, установ, організацій міста декларації особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 
поточний рік.

На виконання вказівок міського голови щодо своєчасності подання електронних 
декларацій шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з 
питань запобігання корупції відділом під час моніторингу електронних декларацій 
перевірено декларації працівників ТМР.  

Проведено перевірку фактів своєчасності подачі звільнених  посадових осіб 
ТМР  у  2021 році - 11 осіб - порушень не виявлено.

На виконання «Порядку перевірки факту подання суб’єктами декларування 
декларацій відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення 
Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи 
несвоєчасного подання таких декларацій», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15.11.2016 року № 1479/29609, повідомляємо, що відділом взаємодії з 
правоохоронними органами, запобігання корупції та мобілізаційної роботи 
Тернопільської міської ради  не виявлено фактів  порушень щодо подання декларацій.

Сформовано та ведеться електронна база даних про осіб, притягнутих до 
відповідальності  за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Надана інформація до Національного агентства з питань запобігання корупції 
щодо уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та 
виявлення корупції та анкета самооцінки діяльності уповноваженого підрозділу за 1 
півріччя 2021 року.

Забезпечено координацію діяльності виконавчих органів міської ради щодо 
сприяння правоохоронним органам міста з питання організації  та забезпечення 
охорони громадського порядку під час проведення масових заходів різних напрямків з 
урахуванням Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» з метою 
запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у тому числі за участю працівників 
відділу. З цією метою  до правоохоронних органів направлено37 повідомлень.

Завдяки вжитим заходам  порушень   безпеки не допущено.
Розглянуто та опрацьовано 192 листа, звернення, подання,  запити тощо з 

Тернопільської окружної та обласної прокуратур,  Головного управління Національної 
поліції в Тернопільській області та інших правоохоронних органів.

З метою запобігання  корупційних проявів, забезпечення доступу громадськості 
до реалізації державної антикорупційної політики та своєчасного виявлення і 
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припинення корупційних проявів, у Тернопільській міській раді діє «Гаряча 
телефонна лінія» тел. 0674473710, також функціонує електронна скринька 
skargatmr@gmail.com для скарг чи зауважень щодо дій, бездіяльності посадових осіб 
Тернопільської міської ради, комунальних підприємств, депутатами Тернопільської 
міської територіальної громади антикорупційного законодавства, Законів України 
«Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації».

Протягом 2021 року, на виконання розпорядження міського голови Тернополя 
від 27.01.2021 року № 14 «Про організацію військово-облікової роботи в м. Тернополі 
в 2020 році та завдання щодо його поліпшення в 2021 році», згідно постанови 
Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 «Про затвердження Порядку 
організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних», 
спільно з Тернопільським ОМТЦК та СП, проведено 36 перевірок організації, ведення 
військового обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку на 
підприємствах, в організаціях та установах м. Тернополя .

Розглянуто та прийнято рішення  по 35 листах, зверненнях, запитах тощо з 
Тернопільського ОМТЦК та СП, Національної гвардії України, підрозділів Збройних 
Сил України дислокованих в м. Тернопіль.

Підготовлено 9 розпоряджень міського голови: щодо здійснення військових 
призовів (весняний) жителів м. Тернополя на строкову службу в Збройних Силах 
України, на строкову військову службу до Національної гвардії України, на військову 
службу за контрактом; щодо створення позаштатної постійно діючої військово-
лікарської комісії Тернопільського ОМТЦК та СП та змін у їх складі; щодо перевірок 
на підприємствах, в організаціях та установах м. Тернополя здійснення військового 
обліку та забезпечення функціонування системи військового обліку.

Як співпраця з правоохоронними органами, розглянуто та належним чином 
відреаговано щодо 75 листів СУ ГУНП в Тернопільській області, ухвал суду в 
кримінальних провадженнях.

Розглянуто 245 звернень юридичних та фізичних осіб щодо проведення масових 
заходів та акцій в межах ч.1  ст.39 Конституції України в чому надано допомогу в 
організаційних питаннях та забезпечено дотримання прав і свобод передбачених 
Основним Законом України.

В межа компетенції відділу розглянуто 95 звернень громадян, підприємств, 
установ, організацій.

Ведеться постійний моніторинг Єдиного реєстру судових рішень щодо 
притягнення до відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування, 
керівників комунальних підприємств, установ, організацій до відповідальності за 
вчинення корупційного або  пов’язаного   з корупцією правопорушення з подальшим 
відповідним реагуванням в межах чинного законодавства.

Посадовими особами відділу постійно проводиться робота щодо вивчення 
законодавства України та нормативно-правових документів, які регламентують 
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роботу відділу запобігання корупції та взаємодії  з правоохоронними органами міської 
ради.
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З метою забезпечення належної трудової дисципліни, недопущення фактів 
порушення вимог правил етичної поведінки, запобігання та протидії корупції, 
постійно зверталась увага посадових осіб відділу на дотримання ними Правил 
внутрішнього трудового розпорядку у виконавчих органах міської ради, вимог 
антикорупційного законодавства.
  

Порівняльна таблиця роботи 
відділу взаємодії з правоохоронними органами, 
запобігання корупції та мобілізаційної роботи

№п/п Назва заходу 2020 10 місяців 
2020 року

10 місяців 
2021 року

1 Розглянуто звернення, повідомлення та 
заяви громадян, громадських організацій, 
суб’єктів підприємницької діяльності 
щодо надання дозволів, погоджень, 
сприяння в організації  спортивних, 
культурно-масових заходів чи протестних 
заходів з повідомленням Управління 
Національної поліції в Тернопільській 
області, Тернопільського відділу поліції 
щодо забезпечення охорони прав та 
свобод  учасників акцій та громадян.

207 189 245

2 На виконання вказівок міського голови 
щодо своєчасності подання електронних 
декларацій шляхом заповнення на 
офіційному веб-сайті Національного 
агентства з питань запобігання корупції 
відділом перевірено подачі декларацій 
працівників ТМР.

505 505 505

3 Відділом  виявлені  декларації  з  
порушенням терміну подачі, за фактами 
яких належним чином проінформовано 
НАЗК.

       0  0          0

4 Проведено перевірку фактів своєчасності 
подачі декларацій звільнених  посадових 
осіб ТМР.

11 11 11

5 Прийнято участь у робочих нарадах, 
засіданнях комісій з питань організації 
роботи виконавчих органів міської ради.

12 12 11

6 Розглянуто звернення, подання,  запити 118 114  192



тощо з Тернопільської окружної  та 
обласної прокуратур, Головному 
управління Національної поліції в 
Тернопільській області.  

7 На виконання  розпорядження міського 
голови Тернополя від 27.01.2021 року 
№ 14 «Про організацію військово-
облікової роботи в м. Тернополі в 2020 
році та завдання щодо його поліпшення в 
2021 році», згідно постанови Кабінету 
Міністрів України від 07.12.2016 року № 
921 «Про затвердження Порядку 
організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних», 
спільно з Тернопільським ОМТЦК та СП, 
проведено   перевірки організації, ведення 
військового обліку та забезпечення 
функціонування системи військового 
обліку на підприємствах, в організаціях та 
установах м. Тернополя.

45 43 36

8 Розглянуто звернення, запити тощо з 
Тернопільського ОМТЦК та СП, 
Національної гвардії України, підрозділів 
Збройних Сил України дислокованих в м. 
Тернопіль.

42 41 35

9 Підготовлено   розпорядження міського 
голови: щодо здійснення військових 
призовів (весняний, осінній) жителів м. 
Тернополя на строкову службу в 
Збройних Силах України, на строкову 
військову службу до Національної гвардії 
України, на військову службу за 
контрактом; щодо створення позаштатної 
постійно діючої військово-лікарської 
комісії Тернопільського ОМТЦК та СП і 
змін у їх складі; щодо перевірок на 
підприємствах, в організаціях та 
установах м. Тернополя здійснення 
військового обліку та забезпечення 
функціонування системи військового 
обліку.

12 11 9

 
Міський голова                                                                                      Сергій НАДАЛ


