
Щержавне пiдприемство <<Полiське лiсове господарство),

02.03.2021

нАкАз

Радинка J\b б9

Про затвердження Плану заходiв
щодо запобiгацня та протидii
корупцii у ДП <<Полiський лiсгосц>>
на 2021 piK

З MeToIo забезпечення систематичного здiйснення заходiв щодо
запобiганlrя та протидii коруrrцii, дотримання антикорупцiйного
Законодавства працiвниками ЩП <Попiський лiсгосп>> вiдповiдно до Закону
Украiни <Про запобiгання корупцiТ>>

НАItАЗУLо:

1. Затвердити План заходiв щодо запобiгання та протидii корупцiТ у
ЩП <Полiсъкий лiсгосп> на2021 piK, що додастъся.

2. Вiдповiдальним особам забезпечити виконання Плану заходiв у
визнаLIенi термiни.

З. Контроль виконання цього наказу з€Lлишаю за собою.

,Щиректор
ЩП <Полiський лiсгосп>> I. В. Бородасв



ЗАТВЕРДЖУЮ

План заходiв
державIIого пiдприемстВа <<Полiський лiсгосп>> щодо запобiгання та

протидii корупцii на 2021 piK

полiсьtсий лiс

лъ
п/п

Найменування заходу Строк
виконання

Вiдповiдальнi особи

1 1 3 4
1 Органiзацiя перiодичного

розгляду питань про стан
вико}Iання антиItорупцiйного
закоFIодавства та ефективностi
реалiзацii заходiв, спрямованих
ша запобiгання та протидiю
корупцii на заоiданнях техради
пiдприемства

Техрада: KBiTeltb
2021 року

Техрада:
грудень

2021 року

уповновахсена особа з
питань запобiгання та

виявJIення tсорупцii

a забезпе.rення в.асrодiт
кеlэiвниIсiв структурЕIих
пiдроздiлiв пiдприемства з
уповноваженою особото з пи.гаFIь
зашобiгання та виявлення
корупцii ДП кПолiсъкий
лiсгосtl), щодо попередження,
заtrобiгання та виявJIеI]ня
lсорупцiйних правопорушень та
правопорушеIfI), пов'язаних з
rсорупцiсrо,

Про,гягом
2021 року

Щиректор пiдприсмства,
уповноважена особа з
питань запобiгання та

виявленнrI lсорупцii

a FIаданпя методичноi та
i(онсультацiIlноi допомоги з
питань додержання
закоподавства щодо запобiгання
д9рудцlТ

Протягом
2021 року

уповноваlrсена особа з
питань запобiгання та
виявлення lсорупцii

4. Перевiрка фаrсту пода}Iня
суб'сктами декларуван[Iя
декларацiй та повiдомлеriпя
Нацiолtального агентства про
випадки неподання rIи
IIесвоечас}iого подання таких
лск.llаlэацiй у визFIаIIеIlому

дiдцqвiдно до Закону порядку

Вiдповiдrrо до
Поряrдку J\Ъ 19
затвердже}Iого

FIАЗi( вiд
06.09,201б року

уповповалtеrrа особа з
питань запобiгання та

виявлення корупцii

5. Здiйсненлля заходiв з виявлепня
конфлilсту iltTepeciB, сприяння
його врегулIован}IIо,
iнформуванrrя керiвника

Протягом
2021 року

Щиреrстор пiдприемства,
уповноважеiла особа з
питань запобiганн.я та
виявлеI]ня тсопуппii-



вlдповiдального суб'скта та
Наrдiонального аг9нтства про
виявлення конфлiкту iHTepeciB та
заходи, вlкитi для його
врегулщваI]ня

iнспеtстор з кадрiв,
tсерiвники структурних

пiдроздiлiв

6, Забезпе.rелrня якiсrlого добору та
розстановItи rсадрiв на
пiдприемствi з недопущенням
rсонфлiкту iHTepeciB та
дотрима}Iня iнших заборон та
обмежеlль, визнаLIених ЗУ <Про
запобiгання itоруrrцii>

Протягом
2021 року

Щиреrстор пiдшриемства,
iнспектор з кадрiв,

керiвниtси структурних
пiдроздiлiв

], ЗабезпеченIIя дотримаIIня
загаJII)них правил етичноi
поведiнки працiвниками
пiдпрлtемства

Протягом
2021 року

IHclleKTop з кадрiв,
tсерiвники структурних

пiдроздiлiв

8. повiдlомити керiвника
пiдгtрисмства у разi виявлення
фаlстiв, що можуть свiдчити про
намагання або вLIиIIенIIя
rсорупцiйних правопоруше}Iь
lIосадовими особами
пiдприсмства

У разi виrIвлеIlця

фактiв
уповновахtена особа з
питань запобiгання та
виявJIення корупцii,
iнспеlстор з tсадрiв,

керiвниtси структурних

9, ЗдiйсIlелtня контролю за
дотриманFIям антикорупцiйного
законодавства, розгляд
повiдомлень про порушешня
вимог ЗУ кПро запобiгання
lсорупцii>

Протягом
2021 року

{иректор пiдприсмства,
уповноважена особа з
питань запобiгання та
виявлення lсорупцii,
irrспеltтор з кадрiв,

керiвниtси стDчктчпI-]их
10. Проводити слухсбовi

розслiдуванiтя (перевiрки) з
MeToIo виявлення причин та
умов, що сприяли вчиненЕIIо
коруlrцiйних порушень, або
невиконання вимог
антикорупцiйно го з аконодав ств а

У разi
необхiдrrостi

Щиректор пiдприемства,
уповlIоважепа особа з
питаIль запобiгання та

виявлення корупцii

11 забезпечення захисту
працiвлtикiв, яtсi повiдомили про
порушення вимог Закоlrу, вiд
застосування }Iегативних заходiв
вIlлиIJу з боку lсерiвника або
роботодавщt вiдповiдно до
законодавства щодо захисту
викривачiв

У разi
необхiдностi

уповновахtена особа з
питаI]ь запобiгання та

вия]]лення rсорупцii

L2, Аналiзувати зверI{ення громадян,
в яких вба.rастъся iнформацiя
про порушення посадовими
особами 1снуючого
антикорупцiйного законодавства,
iнформувати директора
пiдtlрисмства з вIlесенням
вiдповiдtтих пропозицiй

Протягом
2021 року

ff иреIстор пiдприемства,
уповIловarкена особа з
питань запобiгапня та

виявлення корупцii



13, Проведення роз'пa"rооа*пr-
роботи щодо заборони }Ia

одержання вiд фiзичних,
IоридиLIних осiб безоплатно
грошових tсоштiв або iншого
майна, нематерiальних активiв,
майнових переваг, пiльг чи
послуг, lcpiM випадкiв,
передбачених законами

Протягом
2021 року

,Щиреlстор пiдприемства,

уповноваж9на особа з

питань запобiгання та
виrIвлення tсорупцii

14, Висвiтлення на сторiнцi
Facebook та IIа iнформацiйному
стендi лiсгоспу irrформацiю,
методичнi матерiали щодо
застосування антикорупцiйного
законодавства

Протягом
2021 року

уповноважена особа з
питань запобiгання та

виявлення корупцii

15, Розробити проект плану заходiГ
держав}Iого пiдприемства
к[Iолiсьtсий .пict.ocrr>> щодо
запобiганнrl та протидii rсорупцii
на202| piK та подати на розгляд
директору цiдприсмства

Що 30 грудня
2021 року

уповноваrrсеrrа особа з
питань запобiгання та

виявлення корупцii

уповнова>ttена особа з питань
запобiган}Iя та виявлення корупцiТ О. В. Бернiков


