
ПЛАНЗАХОДIВ

щодо запобiгання корупцiйним правопорушенням у Щержавному пiдприсмствi
<<Тростянецьке лiсове господарств6>>

на 2021 piK.
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Змiст заходу TepMiH виконання Вiдповiдальнi
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1 Згiдно з вимогами Закону
Украiни <Про запобiгання
корупцii> забезпечити подання
особами, якi претендують на
зайнятгя посад у ЩI
<<Тростянецький лiсгосп>,
iнформацii щодо працюючих на
пiдприемствi близьких осiб

Протягом року Iнспектор з кадрiв

2 Здiйснювати ознайомлення
осiб, якi претендують на
зайнятля посад у ЩП
<Тростянецький лiсгосп>, з
положеннями антикорупцiйного
законодавства

Протягом року Iнспектор з кадрiв

з Ознайомлення працiвникiв
пiдприемства з пам'яткою щодо
застосування антикорупцiйного
законодавства

Щоквартально уповноважений з
антикорупцiйноi
дiяльностi

4 Забезпечення функцiонування
на офiцiйному сайтi
пiдприемства
заг€Lп ьнодоступ Hoi сторiнки
<Повiдом про корупцiю>

Протягом року Адмiнiстратор
системи

5 Забезпечення функцiонування
спецiальноi телефонноi лiнii та
електронноi скриньки, за якими
приймаються повiдомлення про
корупцiйнi правопорушення

Протягом року Адмiнiстратор
системи
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6 Проведення перевiрки

фактичного подання декларацiй
та допомога при складаннi та
поданнi декларацiй посадовими
особами

Щорiчнi
декларачii
суб'ектiв
декларування

уповноважений з

антикорупцiйноi
дiяльностi, ,

iнспектор з кадрiв

7 Повiдомляти прачiвникiв, якi
звiльняються з посади, про
необхiднiсть подання
декларачiй за перiод, не
охоплений ранiше поданими
декларацiями

У разi
необхiдностi

Iнспектор з кадрiв

8 Вживати заходiв щодо
виявлецня конфлiкту iHTepeciB
та сприяти його усуненню,
контролювати дотримання
вимог законодавства щодо
вреryлювання конфлiкту
iHTepeciB та забезпечувати
невiдкладне повiдомлення
керiвника про наявнiсть
конфлiкту iHTepeciB у разi його
виникЕення

Протягом року уповноважений
антикорупцiйноi
дiяльностi

9 Виявляти сприятливi для
вчинеЕня корупцiйних
правопорушеЕь ризики в
дiяльностi посадових осiб
пiдприсмства, вносити
пропозицii керiвнику щодо
усунення таких ризикiв

Протягом року уповноважений з

антикорупцiйноi
дiяльностi,
iнспектор з кадрiв

10 Взаемодiяти з пiдроздiлами з

питань запобiгання та
виявлення корупцii

Протягом року уповноважений з
антикорупцiйноi
дiяльностi

11 в межах повItоважень

розглядати повiдомлення щодо
причетностi працiвникiв
пiдприемства до вчинення
корупцiйних правопорушень

У разi
необхiдностi

.Щиректор
пiдприсмства,
чповноважений з

антикорупчiйноi
дiяльностi

l2 Проводити службовi
розслiдування щодо кожного

факту недодержання
посадовими особами
пiдприемсrва законодавства про
запобiгання корупцiТ, вчинення
корупцiйного правопорушення
з метою виявлення причин та

умов, шо сприяли
недодержанню вимог

У разi виявлення
ознак
корупцiйного
правопорушення

За поданням

уповноваженого з
антикорупuiйноi
дiяльностi у
порядку,
визначеному
законодавством



законодавства та вчиненню
вказаного правопорушення

13 Здiйснювати анмiз результатiв
проведених службових
розслiдувань (перевiрок) з
метою виrIвлення причин та

умов вчинення корупцiйних
правопорушень i порушень
вимог антикорупцiйного
законодавства

У разi виявлення
ознак
корупцiйного
правопорушення

уповноважений
антикорупцiйноi
дiяльностi

|4 Забезпечувати iнформування
керiвництва пiдприемства у разi
виявлення фактiв, що можуть
свiдчити про вчинення
корупцiйних або пов'язаних з
корупцiею правопорушень,
посадовими особаI,Iи
пiдприемства

У разi виявлення
ознак
корупцiйного
правоIlорушення

уповноважений
антикорупцlино1
дiяльностi

15 Здiйснювати монiторинг змiн,
що вiдбуваються у
антикорупцiйному
законодавствi, та, у разi
необхiдностi, проводити
iнформування працiвн икiв
пiдпри€мства

Протягом року уповноважений
антикорупцiйноi
дiяльностi

16 Забезпечувати виконання вимог
Закону УкраiЪи (Про доступ до
публiчноi iнформацii>

Протягом року Провiдний
юрисконсульт,
завiдувач
канцелярii

|7 Аналiз скарг та звернень
громадян (у разi надходження),
в яких вбачаеться порушення
працiвниками пiдприемства
Закону УкраiЪи <Про
запобiгання корупцii>

Протягом року у
разi надходження

уповноважений
антикорупцlиноl
дiяльностi

18 Забезпечення прозоростi
здiйснення тендерних процедур
та електронних закупiвель
шляхом розмiщення iх на
загмьнодоступних
iнформацiйних ресурсах

Протягом року Провiдний
юрисконсульт

19 Оновлення на офiцiйному веб-
сайтi пiдприемства iнформацii з
питань запобiганця та протидii
корупцii

Протягом року уповноважений
антикорупцiйноi
дiяльностi,
адмiнiстратор
системи



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

Протягом року уповноважений з

антикорупцiйноi
дiяльностi

21 Пiдготувати проект плану
заходiв щодо запобiгання
корупцiйним правопорушенням
серед працiвникiв пiдприсмства
Ha2022piK

.Що 31 грулня
2021 року

уповноважений
антикорупцiйноi
дiяльностi


