
Звiт

про виконання Плану заходiв
щодо запобiгання корупцiйним правопорушеншIм у .Щержавному пiдприемствi

<Тростянецьке лiсове господарство>
за 2020 piK.

м. Тростянець 12.01,2021

З метою впровадження антикорупцiйних заходiв у !П <Тростянецьке лiсове
господарство)> за 2020 piK проведено наступне:

1. Розробленi, затвердженi та оприлюдненi або доведеri оо "iooru 
насryпнi документи

пiдприсмства:
. Антикорупцiйна програма ЩП "Тростянецький лiсгосп" на 2021 piK;
о План заходiв щодо запобiгання корупшiйним правопорушенням на 2021 pik,

передбачених Антикорупцiйною програмою;
о Пам'ятка щодо застосування антикорупцiйного законодавства;
о Пам'ятка декларанта.

3. Забезпечено робоry веб-сайту на головнiй сторiнцi пiдприсмства www.trostles.com.ua з

посиланням на загальнодоступЕу, спецiальну та окремо визначеноi рубрики <Повiдомити
про корупчiйне правопорушення).
4. Забезпечено робоry електронноi поштовоi сIФиньки для звернення (електронним
листом) про порушення вимог Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупцii> -
povidom.trostles.@ukr.net.
5. Визначено телефонний номер для повiдомлень про порушення вимог Закону УкраТни
<Про запобiгання корупцiТ> - (05458) б-49-90.
б. Протягом звiтного перiолу отримане 1 (одне) повiдомлення про можливi факти

rtорупцiйних або пов'язаних з корупцiею правопорушень (порушення вимог фiнансового
контролю - допущенi порушення п.2 ч.1 Закону Украiни <Про запобiгання корупчii> при
поданнi щорiчних декларацiй осiб, уповновФкених на виконання функцiй лержави).
7. Протягом звiтного перiолу спецiально створеною комiсiсю перевiрено 1 (одне)
повiдомлення про моrrсливi факти корупцiйних або пов'язаних з корупцiсю
правопорушень. За резулыатами перевiрки винесенi поперед)кення про недопущення
подiбних випадкiв у майбутньому.
8. Протягом звiтного перiоду було виявлено факт неподання суб'ектом декларування
декларацii вiдповiдно до Закону УкраiнЙ <Про запобiгання корупцii>> та письмово
повiдомлено Нацiональне агентство з питань запобiгання корупцii про випадок
неподання декларац11.
9. Станом на 31.12.2020 р. не встановлено фактiв притягнення праuiвникiв пiдприсмства
до вiдповiдмьностi за рiшенням суду або до адмiнiстративноi вiдповiдальностi за
корупцiйнi правопорушення або iншi правопорушення, пов'язанi з корупцiсю.
10. Протягом 2020 року на офiцiйному сайтi пiдприемства оприлюднювалися та
доводилися до вiдома працiвникiв пiдприемства змiни до Закону УкраiЪи <Про
запобi гання корупчii>.
11. Органiзованi роз'яснення стосовно щорiчноi подачi Е - декjlарацiй та lIроводяться
заходи щодо забезпечення умов виконання суб'ектами декларування обов'язку подати



електроннi декпарацii до Сдиного держаного реестру декларацiй осiб, уповноважених
на виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування за 2020 piK.
12. Протягом усього року на пiдприсмствi здiйснювалась дiяльнiсть, направлена на
збереrкення майна, цiльового використання коштiв, дотримання фiнансовоi
Дисциплiни, забезпечення прозоростi, в тому числi при здiйсненнi закупiвель,
укладаннi угод.
13. Станом на 3\.12.2020 р. на пiлприсмствi за 2020 piK будуть подавати Е-декларацiю
4'7 осiб, що € суб'сктами декJIарування.

Уповноважений з антикорупцiйноi дiяльностi Т.В.Ганеева


