Звіт про результати виконання Антикорупційної програми за 2019 рік

З метою забезпечення принципів прозорості та відкритості в діяльності
ДП «Сарненський лісгосп» та структурних підрозділів, всебічного вивчення
та обговорення основних положень Закону України «Про запобігання
корупції», на веб-сайті лісгоспу розміщено відповідну рубрику
«Антикорупційна діяльність», що ведеться та наповнюється матеріалами
зазначеної тематики. Також на інформаційному стенді ДП «Сарненський
лісгосп» розміщено Антикорупційну програму підприємства.
З метою забезпечення виконання антикорупційного законодавства та
недопущення проявів корупції, кадровим відділом апарату при прийнятті на
роботу нових працівників, що підпадають під дію Закону України «Про
запобігання корупції» проводиться ознайомлення їх із Законом під підпис.
Уповноваженою особою з питань запобігання корупції ДП
«Сарненський лісгосп» були створені належні умови для своєчасного
отримання від суб’єктів декларування декларацій про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру, у тому числі і від тих осіб, які
припинили діяльність за минулий рік. А саме, їх було попереджено про
обов’язковість подачі декларацій на дату звільнення і за весь поточний рік.
Проте у 2019 році в ДП «Сарненський лісгосп» зафіксовано 9 випадків
неподання(несвоєчасного подання) декларацій про майно, доходи, витрати і
зобов’язання
фінансового
характеру.
З
них
7
випадків
неподання(несвоєчасного подання) декларацій після звільнення та 2 випадки
неподання(несвоєчасного подання)
перед звільненням. Про зазначені
випадки було повідомлено у встановленому Законом порядку Національне
агентство з питань запобігання корупції.
Також в січні місяці 2019 року уповноваженою особою з питань
запобігання корупції було додатково повідомлено під підпис працівників, що
підпадають під дію Закону України «Про запобігання корупції» про
обов’язковість подачі декларації за 2018 рік в термін до 1 квітня 2019 року.
В лютому місяці 2019 року згідно протоколу зборів трудового
колективу було затверджено Антикорупційну програму на 2019 рік, а також
було створено комісію з оцінки корупційних ризиків. За результатами роботи
комісії були ідентифіковані корупційні ризики на підприємстві та визначені
заходи щодо їх усунення на 2019 рік.
З метою підвищення обізнаності осіб, уповноважених на виконання
функцій держави та місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, і
вирішення тих питань, які є перепонами для неухильного виконання вимог

щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та
обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» було
поінформовано підлеглих працівників щодо можливості взяти безкоштовну
участь в онлайн-курсі «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до
практики».
Також в 2019 році з метою забезпечення дотримання вимог
антикорупційного законодавства стосовно участі посадових осіб державної
лісової охорони у виборчих комісіях, які організовують підготовку і
проведення виборів Президента України було додатково поінформовано про
заборону займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і
творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської
практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не
передбачено Конституцією або Законам України.
В листопаді 2019 року у зв’язку із розширенням кола близьких осіб та
членів сім’ї суб’єктів декларування відповідно до змін, які внесені в Закон
України “Про запобігання корупції” та набрали чинності 18 жовтня 2019
року, було поінформовано працівників підприємства про відповідні зміни.
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