
Звiт

про виконання Плану заходiв

щодо запобiгання корупцiйним правопорушеннrIм у ЩeprrtaBHoMy пiдприемствi

<Тростянецьке лiсове господарство>
за 2021 piK.

м. Тростянець 12,01.2022

з метою впровадження антlrкорупцiйгrих заходiв 1, !п <тростянецьке лlсове

гослодарство)) за 202l piK провелено насryпне:

1. Розробленi, затвердrкенi та оприлюдненi або доведенi до вiдома наступнi док}N,lентIl

пiдприемства:
- Типове поло)ttення про уповнова}кений пiдроздiл (1,повновалtену особу) з питань

запобiгання корупuii;
- Антикорупцiйна програма.ЩП "Тростянецький лiсгосп" на 2022 piK;
_ план заходiв щодо запобiганrrя тtорупцiйним правопорушенняп{ rlа 2022 piK.

передбачених Антикорупuiйною програ\[ою ;

- Пам'ятка щодо застосування антикорупцiйного закоFIодавства;

- Пам'ятка декларанта.
2. Забезпечено роботу веб-сайry на головнiй сторiнцi пiлприсtлства rr.rvrv.trostles.coпr.ua з

посиланням на загальнодосту пну, спешiальt,tу та ol(peN{o вtлзна,lеноi рубрики <Повiдомl,tти

про корупчiйне правопорушення).
3. Забезпечено робоry електроrпlоi поштовоТ cKpIiIIbKll д.ця звернення (електронним

листом) про порушення вимог Закону УкраIни <Про запобiгання корупшii> -

rrovidom.trostles.@ukr.net.
4. Забезпечено робоry телефоtIного tloNlep)r для повiдоптле[Iь п]]о порушення вtlпtог Законl'
УкраТни кПро запобiгаtтгtя корупцiТ> - (05458) 6-49-90.

5. Протягом звiтного перiолу здiйснтовалося ознайомлення осiб, якi претендуюr,ь на

зайняття посад у ЩП <Тростянецький лiсгосп), з поло)l(енLlями аrtтикорупцiйгtого
законодавства, проводилися перевiрки фактичлтого подання декларачiй та

здiйснtовалася допомога при складаIIFIi та подаtrIIi дектtараt{iл"t посадовими особами.
6. Протягом звiтного перiол1 здiйсttlоt.алос)l сl,осч]сllе налання звi t,Hocri шtодо

дlяльностl з питань запооlгання l ви'II]JIеLIIIrl IiopylI]lll.
7. Протягом звiтного перiолу було виявлеъlо факт неподilLlltя суб'сктом декларува!Iня
декларацii за попереднiй перiод вiдповiдно до Заttоttу УкраТrrи <Про запобil,ання
корупцii> та письмово повiдомлено I-Iat(ioгrlt.llr,lIe al,elI,Ic,I,I]o з tll.],l,atllb запобit,аIlILlt

кор1 пчiТ про випадок 1-1епод:llIIIя Jcti,,tltlrltttiT.
8. СтанопI на З1.12.202 l р. не BclaHoB.leHo l}raltriB пptrtlttttcttttя гt1_1ltuiBtlttKiB ttiдп1_1исvсrва

до вiдповiдатьностi за рiшеттнял,I сl,ду або до адNr iII icTpaTttBHoi вiдповiлаr ь н oct i за

корупuiйнi правопорушення або iгrшi правопорушеl Irtя. ttоtз'язаtti з ttорl,пцiсtо.
9. Протягом 2021 року на офiцiriном1, caliTi п iдпрr,rс}.1сl,ва огц]IL.rIодIIIовалlIся,га доводIlлrlся
до вiдома прачiвникiв пiдприсп,Iства злlitlt.t до Заl<опу YiqэaT1,lll <ГIро запобiгання rtopyrlLLi'i,,,

10. Органiзованi роз'яснення с,госовно tIlорiчноТ подачi Е - деrtларачiй та проводяться
заходи щодо забезпечення умов виконання суб'сI<тал,tи деl{ларуваIIня обов'язt;у податtt



електроннi декларацii до Сдиного держаного ресстру декларацiЙ осiб, уповноваженI,Iх
на виконання функцiй держави або мiсцевого саNlоврядуваIItIя за 2021 piк.

11, Протягом усього року на пiдприспtствi здii,tснlовалась дiяльнiсть, направлена IIа

збереження майна. цiльовоlо виl(орlIсгаIllIя ttotlltiB. доlри]uаtlItя фiнrнсовоi'

дисциплiни, забезпечення прозоростi. в ToI\l} ,tислi при здiйсненнi зак1 пiвель.

укладаннi угод.
12. Станом на З|.|2.2О2| р. на пiдприсмствi за 2021 1liK б1,.rуть подав.tти Е-декларачiю

48 осiб, що с суб'сttтами докларуваIjЕIя.

Уповноважений з антикорупцiliгtоi дiяльностi Т,В. Ганеева


