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НАкАЗУЮ:

1.Затвердити п;Iан заходiв шlодо заrrобit,аltIIя коругtцiй r tttr,l пра rlot]opytlleIJHяM
у ЩП <Трос,гянецький .lticгoclt>> uа 20)-2 pilt (/dода гок 1),

2.Контроль за виконанням даFIого паказу заJIишаIо за собоtо.

З.Зав.канцелярii rriсгоспу Овчаlэенко A.I. даrrий IlаI(.lз довссl.tl /lo вiдоп,rа
причетнIлх пiд розпис.

28.12.2021

Про забезпечення дотримаIIllя виN{о г

{иректор
ЩП <Тростяrrецький лiс

Погодlкено:
Пров.юрисконсульт



плАн зАходl|3

щодо запобiгання корупцiйним правопорушенням у,Ц,ержавному пiдприсмствi
<(Тростянецьке лiсове господарство>)

на 2022 piK.

Ns
з/п

Змiст заходу TepMiH виконаннrI Вiдповiдальнi

] 2 ] .l

1 Згiдно з вимогами Закону
Украiни <Про запобiгання
корупцii> забезпечити подаI]Еlя

особами, якi претендують на
зайняття посад у ДП
<Тростянецький лiсгосп>,
iнформачii щодо працIоючих на
пiдприемствi близьких осiб

Про,гягом року lнспектор з кадрiв

2 Здiйснювати ознайомлення
осiб, якi претеI]дують на
зайняття посад у ,ЩП
<Тростянецький лiсгосп>, з
положеIII,1ями антиrtорупчiйного
законодавс,гва

Протягом potty Iнспектор з кадрiв

J ОзнайомлеIrltя працiвrtикtв
пiдприемства з пам'ятколо щодо
застосуван I Iя аltтитtорупчiйlrого
законодавства

Щоквартально уповноваrкений з

антикорупшiйноi
дiяльностi

4 Забезпеченлtя функцiонування
на офiцiйноrчIу сайтi
пiдприемства
загальнодоступноi cTopi Llки
<повiдом про корупцiто>

Протягом року Адмiнiстратор
систеN,Iи

5 Забезпеченпя функчiонування
спецiальноi телефонноi лiнii та
елеttтронноТ скриньки, за якими
приймаtоться повiдоптлення про
корупцiйнi правопорушення

Протягом року Адмiлriстратор
системи
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6 Проведення перевiрки

фактичного подання деrtларацiй
та допомога при складаннi та
поданнi деклараuiй посадовими
особами

Щорiчнi
декларацiI
суб'ектiв
декларуваI,1ня

уповноваrкений з

ан,гикорупцiйноi
дiяльностi,
iнспектор з кадрiв

,7 Повiдомляти працiвникiв, якi
звiльняtоться з посади, про
необхiдгtiсть поданIIя
декларацiй за перiод, lre
охоплений ранiше поданими
декларацiями

У разi
необхi,цлlостi

Iнспектор з калрiв

8 Вrкивати заходiв щодо
виявлеItня конфлiкту iHTepeciB
та сприяти його ycyHellHto,
контролювати дотримання
вимог законодавства щодо
врегулIоваrIпя конфлiкту
iHTepeciB та забезпечувати
невiдttладне повiдомлення
керiвника про I,rаявнiсть
конфлiкту iгlтересiв у разi його
виникнення

Протягом року уповноважений з

антиrtорупчiйноi
дiяльностi

9 Виявляти сприятливi 21ля

вчинення корупцiйIrих
правопорушень ризиI(и в

дiяльностi посадових осiб
пiдприемства, вносити
пропозицii тtерiвгrику шlодо

усунення таких ризикiв

Про,r,ягом року уповноважений з

антикорупчiйноi
дiяльностi,
iнспектор з кадрiв

10 Взаемодiяти з пiдроздiлами з

питань запобiгання та
виявлення корупцii

Протягом року уповrtоважений з

антикорупцiйгrоТ
дiяльностi

11 в межах повноважень

розглядати повiдомлеltttя щодо
причетностi працiвниrtiв
пiдприсмства до вLIиIIе[Iня

корупцiйних правопорушень

У разi
необхiдностi

Щиректор
пiдприсмства,
чповновалtений з

аrr,гикоlэупuiйrтоi
дiяльностi

|2, Проводити слуrкбовi

розслiдування щодо Iiожного

факту недодержання
посадовим]4 особами
пiдприемства законо/Iавства IIpo

запобiгаIrня rtорупцii, вчинення
корупцiйного правопорушення
з меl,ою виявлення причин та

умов. шо спl]ияли
недодержанню виN4ог

У разi виявлення
ознак
корупuiйrrого
правопорушення

за поltанням

уповноважегlого з
aI lтикоруп uiйttоi
дiялыrостi у
порядку,
визнаr{еI]ому
законодавствоN{



законодавст]]а та вчиненню
вказаного правопорушення

1з Здiйснювати аналiз результатiв
проведених службових
розслiдувань (перевiрок) з
метою виявлення приLIин та

умов вчинеllItя кор1 пuiйних
правопорушень i порушеI.1ь
вимог аLIтиItорупцiйного
законодавства

У разi виявлення
ознак
корупцiйного
правопорушення

угtовно гзажен и й

антикорупцiйноi
дiяльностi

\4 Забезпечувати iнформування
lсерiвниц,t в:l пiлприспtс 1 зх v разi
виявлення фатtтiв, що N4 o)I(yTb
свiдчити про вчиненI]JI
rtорупцiйних або пов'язаних з
rtорупцiеIо правопор)/I цепr),
посадовими особами
пiдприемства

У разi виявленн.я
ознак
корупцiйrrого
правопорушення

уповноважений
антикорупuiйноТ
дiяльностi

15 Здiйсшовати монiториrlг змiн,
що вiдбуватоться у
антиttорупцiйлIому
законодавс,гвi, та, у разi
необхiднос,гi, проводиl,и
iнt|-rормуваrlrlя працiвllllI(i в

пiдприемства

Протягом року уповноважений
ан,гикорупшiйноi
дiяльностi

16 Забезпечувати виконаI]ня вимог
Закоtrу Уrсраiни <Про лоступ до
публiчноi iнформацii>

Протягом року Провiлний
юрисконсульт,
завiдувач
канцелярii

17 Аналiз скарг та звернень
громадяrI (у разi надходлtення),
в яких вбачасться поруI]Jення
працiвниками пiдприсмства
Закону Украiни <Про
запобiгання корупцii>

Протягом року у
разi надходrttеtrня

УповноваiкеI Iий
антиltоlэу пцiйноi
дiяльностi

18 Забезпечення прозоростi
здiйснеIIня тендерних процедур
та електронl!их закуп iвель
шляхом розмiщення ix на
загальнодоступних
iнформацiйних ресурсах

Протягом року Провiлний
IОРИСКОНСУЛЬТ

19 ОновлеIlt-тя на офiцiйному веб-
сайтi пiдприемства iнформацii з
питань запобiгапня та протидii
корупчii

Протягом року уповrtо ваrкеtrий з

ан,rикоругrцiйноi
дiяльностi,
адмirliстратор
системи



20 Забезпечувати своечасне
надання звiтностi щодо
дiяльностi з питань запобiгання
i виявлення корупцii

Протягом року уповноважений з
антикорупчiйноi
дiяльностi

2I Пiдготувати проект плану
заходiв щодо запобiгання
корупцiйним правопорушенням
серед працiвникiв пiдприемства
на 202З piK

Що З1 грулня
2022 року

уповновалtений
ан,гикорупцiйноi
дiяльностi


