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АТВЕРДЖУЮ  » 
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В.М. Сасюк

2018 року

ПЛАН

заходів щодо запобігання корупції в ДП «Ш епетівський лісгосп» 
у відповідності до Закону України «Про запобігання корупції» на 2019 рік

№
з/п

Організаційні заходи Відповідальні
виконавці

Термін
виконання

1.

V/

Здійснювати профілактичну роботу в 
ДП «ТТЇепетівський лісгосп» з питань 
дотримання вимог антикорупційного 
законодавства.

Головний
лісничий,
керівники
структурних
підрозділів,
уповноважений
3 антикоруп-
ційної
діяльності

Один раз в 
квартал

2.

\І

Забезпечити надання методичної 
допомоги в заповненні декларацій про 
майно , доходи, витрати і зобов'язання 
фінансового характеру за 2018 рік.

у  повноважений
3 антикоруп-
ційної
діяльності,
провідний
юрисконсульт

За потребою

3.

V

Проінформувати працівників 
підприємства про об'язкове 
повідомлення та внесення змін про 
майно в деклараціях, в разі здійснення 
покупок, які перевищують 50 
прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб на протязі 10 днів. 
(Для 2019 МІ 1 становить: з 
0 1 . 0 1 . 2 0 1 9 *  50 =96050 ( грн.) 
01.07.2019-2007 * 50 =100350 (грн.) 
01.12.2012 - 2102 * 50= 105100 (грн.))

Посадові особи 
та державна 
лісова охорона 
підприємства

Протягом року 
за потребою

4. Проводити перевірку подання 
щорічних декларацій за 2018 рік 
відповідно до СТ.52 Закону України 
«Про запобігання корупції»

Уповноважений 
3 антикоруп- 
ційної 
діяльності

До 31 березня 
2019 року 
включно



5.

/

Відслідковувати своєчасність 
декларування майнового стану та 
доходів посадовими особами 
підприємства, державною лісовою 
охороною,відповідно до вимог чинного 
законодавства

Посадові особи 
та державна 
лісова охорона
підприємства

І :

Протягом року

6.

V

Забезпечити ознайомлення осіб, які 
претендують на зайняття посад ДП 
«Шепетівський лісгосп» із І 
спеціальними обмеженнями, 
встановленими Законом України «Про 
запобігання корупції».

Провідний 
інспектор 3 

кадрів

При прийнятті 
на роботу

7.

чУ

Організовувати обговорення питань 
дотримання законодавства в 
структурних підрозділах підприємства 
на технічних нарадах, здійснення 
заходів 3 реалізації державної 
антикорупційної політики.

Головні
спеціалісти

?•
1

Постійно

8.

\

Здійснювати своєчасне подання 
інформації адміністрації підприємства 
про існуючий конфлікт інтересів в 
структурних підрозділах підприємства

Головні
спеціалісти,
керівники
структурних
підрозділів

За потребою

г

9. Аналізувати скарги та звернення 
громадян, що надходять до 
підприємства, в яких вбачається 
порушення посадовими особами 
існуючого антикорупційного 
законодавства. Отримані результати 
розглядати на технічних нарадах із 
відповідними висновками та 
рекомендаціями.

Провідний
юрисконсульт,
уповноважений з
антикоруп-
ційною
діяльністі

Постійно

10. Забезпечувати постійний доступ 
громадськості до проектів рішень 
підприємства та прийнятих рішень, 
шляхом розміщення їх на офіційному 
веб-сайті підприємства.

Менеджер зі 
збуту

Постійно

11. У разі виявлення корупційного 
правопорушення чи одержання 
інформації про вчинення такого 
правопорушення посадовими особами 
підприємства своєчасно інформувати 
про це, за дорученням директора, 
НАЗК.

Провідний 
юрисконсульт, 
головний 
лісничий, 
уповноважений 
3 антикоруп
ційної діяльності

За потребою

12. У триденний строк 3 дня отримання 
копії відповідного судового рішення, 
яке набрало законної сили, повідомляти 
адміністрацію підприємства про

Уповноважений з
антикорупційної
діяльністі

За потребою

<



притягнення працівників 
підприємства до відповідальності за 
корупційні правопорушення 
передбаченими законом України «Про* 
запобігання корупції»___________

13.

V

Забезпечувати проведення службових 
розслідувань (перевірок) з метою 
виявлення причин та умов, що сприяли 
вчиненню корупційного 
правопорушення або невиконання 
вимог антикорупційного законодавства.

Провідний 
юрисконсульт, 
уповноважений 
з антикоруп
ційної 
діяльності

За потребою 
при отриманні 
інформації про 
порушення 
норм
антикорупцій
ного
законодавства

14. Висвітлювати кожний факт 
корупційних діянь, вчинених 
посадовими особами підприємства та 
своєчасно інформувати громадськість 
щодо застосування до 
правопорушників відповідних заходів з 
метою прозорості і відкритості у 
діяльності підприємства._____________

Менеджер зі 
збуту

За потребою

15. Забезпечити підвищення кваліфікації 
посадових осіб підприємства за 
програмами семінарів щодо 
запобігання корупції уповноваженими 
органами.

Провідний 
інженер з кадрів

В разі 
отримання 
запрошення від 
уповноважених 
органів на 
семінар

16. Довести до відома головних 
спеціалістів підприємства та керівників 
структурних підрозділів про 
вищезазначені заходи по запобіганню 
корупції на підприємстві.

Завідувач
канцелярією

Протягом 10 
днів

17. Вивчати та уточнювати списки 
працівників підприємства, які 
зобов'язані подати декларацію за 2019 
рік

Уповноважений 
з антикоруп
ційної діяльності

Грудень 
2019 року

18. Розробити за затвердити план заходів 
щодо запобігання і протидії корупції на 
підприємстві на 2020 рік.

Провідний
юрисконсульт

Грудень
2019року


