
Звіт про результати виконання Антикорупційної програми за 2020 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. 

В лютому місяці 2020 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 2019 рік в термін до 1 квітня 2020 року. 
Проте, у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) були 
внесенні зміни до Закону України «Про запобігання корупції», згідно з якими 
у 2020 році було продовжено до 1 червня термін подачі щорічних декларацій 
та декларацій після звільнення, про що було додатково повідомлено 
працівників підприємства.  

Також, посадових осіб - суб’єктів декларування було ознайомлено із 
типами декларацій, підставами та строками їх подання і основними змінами, 
що вводились в дію з 1 січня 2020 року, які досить суттєво розширювали 
перелік відомостей, які декларант мав подавати щодо себе і членів сім’ї. 

Незважаючи на здійсненні заходи у 2020 році в ДП «Сарненський 
лісгосп» зафіксовано 2 випадки неподання декларації про майно, доходи, 
витрати і зобов’язання фінансового характеру, а саме 1 випадок 
неподання(несвоєчасного подання) декларації після звільнення та 1 випадок 
неподання(несвоєчасного подання)  перед звільненням. Про зазначені  
випадки було повідомлено у встановленому Законом порядку Національне 
агентство з питань запобігання корупції.  



В лютому місяці 2020 року згідно протоколу зборів трудового 
колективу було затверджено Антикорупційну програму на 2020 рік. Також в 
2020 році згідно протоколу засідання комісії з оцінки корупційних ризиків на 
підприємстві було проведено моніторинг виконання заходів щодо усунення 
корупційних ризиків.  

Протягом 2020 року було виявлено 2 випадки потенційного конфлікту 
інтересів, щодо яких були вжиті відповідні заходи з врегулювання. Також у 
зв’язку з затвердженням в 2020 році наказів НАЗК від 17.03.2020 року № 
102/20 «Про затвердження Типового положення про уповноважений 
підрозділ (уповноважену особу) було розроблено та затверджено положення 
про уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та 
виявлення корупції. 

З метою належного виконання норм чинного антикорупційного 
законодавства на офіційному сайті підприємства в розділі «Антикорупційна 
діяльність»  було розміщено форми для повідомлень про можливі факти 
корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень. Також на 
офіційному сайті підприємства в розділі «Контакти»  були зазначені 
відповідні канали зв’язку у вигляді номеру телефону та електронної адреси.  
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