
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про антикорупційні заходи 
на 2019-2020 рр.  
 
 

З метою поступового створення умов та правил, які запобігають проявам 
корупційних та пов’язаних з корупцією порушень, відповідно до Статуту 
територіальної громади м. Львова, Закону України “Про запобігання корупції“, 
розпорядження Львівського міського голови від 09.07.2018 № 348 “Про 
утворення робочої групи для напрацювання проекту антикорупційної стратегії 
Львова“ виконавчий комітет вирішив:  

1. Реалізувати на 2019-2020 рр. антикорупційні заходи, які стосуються 
діяльності виконавчих органів Львівської міської ради та підпорядкованих 
комунальних підприємств, установ, організацій, напрацьовані робочою групою, 
утвореною згідно з розпорядженням Львівського міського голови від 09.07.2018 
№ 348: 

1.1. Запровадження (у разі відсутності), популяризація та використання 
виконавчими органами міської ради інструментів участі громадян у питаннях, які 
передбачають їх залучення у порядку, визначеному законодавством України. 

Відповідальні: керівники виконавчих 
органів міської ради. 

1.2. Підготовка концепції функціонування підрозділу внутрішнього 
контролю та аудиту у структурі виконавчих органів міської ради за стандартами 
Косо Інтосай (COSO INTOSAI). 

Відповідальний: директор департаменту 
“Адміністрація міського голови“. 

1.3. Впровадження стандартів Добровільної ініціативи широкого кола 
зацікавлених сторін – CoST (Construction Sector Transparency Initiative).  

Відповідальні: керівники виконавчих 
органів міської ради, які є замовниками 
у сфері будівництва. 

1.4. Розробка та впровадження порядку проведення антикорупційної та 
регуляторної екcпертизи актів виконавчих органів та посадових осіб Львівської 
міської ради. 

Відповідальний: директор департаменту 
“Адміністрація міського голови“. 

1.5. Розширення функціоналу інструментів електронного врядування 
(внутрішнього документообігу та електронних адміністративних послуг (“Портал 
мешканця“) з метою підвищення прозорості процедур, їх пришвидшення та 
зменшення корупційних ризиків. 

Відповідальний: директор департаменту 
розвитку. 

 



1.6. Налагодження міжвідомчої співпраці з правоохоронними, 
фіскальними, судовими та іншими органами з метою об’єднання зусиль для 
запобігання корупції. 

Відповідальні: директор юридичного 
департаменту, директор департаменту 
“Адміністрація міського голови“. 

1.7. Забезпечення прозорості через публікації на сайті Львівської міської 
ради порядку денного, часу та місця засідань, протоколів засідань 
консультативно-дорадчих органів, утворених виконавчим комітетом: 

1.7.1. Архітектурно-містобудівної ради управління архітектури 
департаменту містобудування Львівської міської ради. 

1.7.2. Комісії зі встановлення відкритих літніх майданчиків у м. Львові біля 
об’єктів ресторанного господарства для здійснення підприємницької діяльності. 

1.7.3. Комісії з найменування та перейменування назв вулиць, провулків, 
проспектів, площ, скверів та споруд у м. Львові.  

1.7.4. Міської комісії з безпеки дорожнього руху. 
Відповідальні: керівники 
консультативно-дорадчих органів. 

1.8. Використання електронного сервісу Prozorro Продажі для надання в 
оренду та продажу комунального майна і майна комунальних підприємств, 
установ та організацій, а також на такі види діяльності: сезонна торгівля, 
пересувна торгівля, розміщення тимчасових споруд для здійснення 
підприємницької діяльності. 

Відповідальні: директор департаменту 
економічного розвитку, директор 
департаменту містобудування. 

 1.9. Забезпечення оприлюднення на офіційному веб-сайті Львівської 
міської ради інформації про розподіл видатків бюджету (у тому числі загального 
фонду) пооб’єктно. 
      Відповідальні: розпорядники бюджетних 
      коштів, завідувач сектору з питань 
      доброчесності та запобігання корупції 

департаменту “Адміністрація міського  
голови“. 

 1.10. Забезпечення відкритого доступу до офіційної електронної 
платформи для допомоги людям у відкритті та здійсненні підприємницької 
діяльності. 
      Відповідальний: начальник управління  
      економіки департаменту економічного  
      розвитку. 
 1.11. Врегулювання питання конфлікту інтересів членів виконавчого 
комітету нормативно-правовим актом міської ради. 
      Відповідальний: завідувач сектору з 
      питань доброчесності та запобігання  

корупції департаменту “Адміністрація  
міського голови“. 

2. Затвердити склад робочої групи для координації впровадження 
антикорупційних заходів, зазначених у пункті 1 цього рішення, згідно з додатком. 

3. Керівникам виконавчих органів міської ради: 



3.1. Забезпечити виконання антикорупційних заходів. 
3.2. Надання проміжного звіту про виконані заходи на засіданні 

виконавчого комітету та розташування цього звіту на сайті Львівської міської 
ради перед виконавчим комітетом. 

Термін: до 01.11.2019 
3.3. Надання повного звіту про виконані заходи на засіданні виконавчого 

комітету та розташування цього звіту на сайті Львівської міської ради. 
Термін: до 01.03.2020 
Відповідальні: керівники виконавчих 
органів міської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на директора юридичного 
департаменту. 
 
 
 
Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток  
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 

 
СКЛАД 

робочої групи для координації впровадження 
антикорупційних заходів 

 
А. Москаленко   - заступник міського голови з питань розвитку 
І. Маруняк    - заступник міського голови з питань житлово- 
     комунального господарства 
Г. Пайонкевич   - директор юридичного департаменту 
Ю. Лукашевський  - начальник управління “Секретаріат ради“ 
І. Свистун    - начальник управління комунальної власності 

 департаменту економічного розвитку 
О. Кобзарев  - директор комунальної установи Інституту міста 
C. Гурняк    - головний спеціаліст сектору доброчесності та 

 запобігання корупції департаменту “Адміністрація 
 міського голови“ 

У. Федорович   - головний спеціаліст сектору доброчесності та 
 запобігання корупції департаменту “Адміністрація 
 міського голови“ 

Ю. Гвоздович   - депутат міської ради, голова постійної комісії 
 законності, депутатської діяльності та свободи 
 слова (за згодою) 

О. Остимчук   - представник ГО “Всеукраїнський антикорупційний  
 центр“ (за згодою) 

А. Рождественський  - виконавчий директор Центру лідерства 
 Українського католицького університету  
 (за згодою) 

Ю. Тиркало   - керівник ГО “Всеукраїнський антикорупційний  
     центр“ (за згодою) 
Т. Хавунка    - керівник Львівського регуляторного хабу 

 (за згодою)  
Д. Шеренговський  - керівник академічного відділу Українського 

 католицького університету (за згодою) 
К. Шуварська   - координатор клубу “Е-дем“ при Львівському 

 регуляторному хаб” (за згодою).  
 
 
Керуючий справами виконкому     М. Литвинюк 
 

Віза: 
 
Завідувач сектору з питань 
доброчесності та запобігання 
корупції         Л. Гудима-Місеюк 
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