
 

 

ЦІЛІ ТА ЗАХОДИ 
Рамкової програми управлінських реформ та впровадження заходів із 

запобігання корупції для м. Києва: 
 
Ціль 1. Зниження корупції, обумовленої організаційною структурою, недосконалими 

процесами, системою менеджменту та управлінням людськими ресурсами на рівні 
Київради, КМДА, РДА: 

− оптимізація системи управління  
− створення умов для впровадження системи оплати праці, що 

залежить від досягнення показників ефективності, відсутності корупційних та 
пов`язаних з корупцією правопорушень 

− впровадження ефективної системи уникнення та врегулювання конфлікту інтересів у  
КМДА, РДА, секретаріаті Київради, КП, установах та організаціях 

Ціль 2. Покращення доступу до інформації: 
 

− створення єдиного реєстру – переліку видів публічної інформації та 
інформації з обмеженим доступом, що знаходиться у володінні КМДА, РДА, 
секретаріату Київради 

− забезпечення актуальності, релевантності, достовірності та повноти 
публічної інформації 

Ціль 3. Спрощення адміністративних процедур, що створюють передумови для корупції: 
 

− оприлюднення вичерпної інформації про усі адміністративні послуги що 
надаються міською владою 

− спрощення процедур надання послуг 
− впровадження механізму аналізу корупційних ризиків під час надання 

адміністративних послуг 
− запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі 

Ціль 4. Підвищення рівня правової культури та рівня зацікавленості громадян у питаннях 
боротьби з корупцією: 

 
− впровадження у роботу Київради, КМДА, РДА проведення постійних 

навчальних заходів з питань запобігання та виявлення корупції 
− запровадження на постійній основі популяризації антикорупційної 

тематики в ЗМІ 

−  

Ціль 5. Впровадження механізмів контролю за діяльністю юридичних осіб, що засновані на 
комунальній власності територіальної громади м. Києва: 

 
− проведення аналізу діяльності кожної юридичної особи, що перебуває 

у комунальній власності  
− розробка ефективних механізмів контролю та аудиту діяльності КП, 

установ та організацій з високими корупційними ризиками 



 

 

− створення єдиного публічного реєстру КП, установ та організацій, що 
містить повну інформацію про їх статус і діяльність 

− розробка та впровадження системи оплати праці керівників КП, установ 
та організацій, яка б знизила стимули для корупції 

− впровадження системи фінансування КП, установ та організацій, яка 
стимулює до ефективного управління ресурсами і яка враховує принципи ринкової 
економіки 
 

Ціль 6. Впровадження ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього контролю, 
одержання та аналізу повідомлень про факти корупції, посилення взаємодії з правоохоронними органами, 
доведення справ до суду та їх належне супроводження: 

− посилення спроможності інституцій, що забезпечують антикорупційний 
контроль 

− посилення взаємодії з правоохоронними органами та захист інтересів 
територіальної громади м. Києва в судах 

− розроблення та впровадження системи проведення антикорупційної 
експертизи, в тому числі громадської, нормативно-правових актів та проектів 
нормативно-правових актів Київради та КМДА 

Ціль 7. Формування інституційного середовища у м. Києві, що забезпечить зниження 
корупційних ризиків на всіх стадіях закупівель за бюджетні кошти: 

− підвищення рівня відкритості та прозорості всіх етапів закупівель за 
бюджетні кошти 

− покращення конкурентного середовища у сфері закупівель за бюджетні 
кошти 

Ціль 8. Створення механізмів упередження корупційних ризиків в рамках бюджетного 
процесу, планування і виконання МЦП та бюджетних програм: 

− узгодження бюджетного процесу зі стратегічними документами розвитку 
міста Києва  

− врегулювання процедури оприлюднення бюджетних документів, 
публічних консультацій із зацікавленими сторонами (громадськість та бізнес) на всіх 
стадіях бюджетного процесу 

− підвищення рівня підзвітності всіх суб’єктів бюджетного процесу, 
розпорядників бюджетних коштів 

− підвищення спроможності КМДА здійснювати публічні консультації із 
зацікавленими сторонами на всіх стадіях бюджетного процесу 

− підвищення спроможності головних розпорядників бюджетних коштів 
реагувати на виявлені корупційні ризики у сферах з найбільшими корупційними 
ризиками 

 

Ціль 9. Інституціоналізація і регулярний моніторинг ефективності впровадження 
антикорупційних заходів у розрізі досягнення конкретних цілей та результатів Програми: 

− впровадження методології та інструментів достовірного вимірювання рівня 
сприйняття корупції 

− проведення регулярного моніторингу ефективності впровадження Програми 

 


