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ЗВІТ
уповноваженого з антикорупційної діяльності
ДП « Дирекція КГЗКОР» про виконану роботу за 2018 рік
Згідно «Типовому положенню про уповноважений підрозділ(особу) з
питань запобігання та виявлення корупції». Затвердженому Постановою
Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 року № 706 у Державному
підприємстві «Дирекція КГЗКОР» визначена особа з антикорупційної
діяльності.
У підзвітному 2018 році робота з антикорупційної діяльності на
підприємстві) проводилась двома особами: в період з 01.01.2018 року до
05.07.2018 року – Коробкою Тетяною Євгеніївною та з 05.07.2018року до
31.12.2018 року – Чорною Світланою Анатоліївною.
Звіт про результати виконання Антикорупційної програми
Підприємства надається у відповідності до вимог статті 7 Антикорупційної
програми Підприємства. У відповідності до п.4 ст.7 цієї програми має бути
наданим у паперовій та/або електронній формі та доведений до всіх
працівників, а також має бути розміщений на офіційному веб-сайті
Юридичної особи .
На протязі звітного періоду в ДП «Дирекція КГЗКОР» здійснювалися
заходи, спрямовані на запобігання та виявлення корупції, а саме:
1. Для реалізації права громадян на одержання інформації, забезпечення
відкритості та достовірності такої інформації на офіційному сайті
(www.gokor.com.ua) був розміщений та регулярно оновлюється розділ
«Антикорупційне законодавство», який містить інформацію щодо
нормативно-правових та методичних матеріалів із запобігання корупції,
дає можливість ознайомитись з Антикорупційною програмою
підприємства, звітом уповноваженої особи з антикорупційної діяльності.
2. Засобами електронного зв’язку робітники підприємства були
ознайомлені з розробленими уповноваженою особою інформаційними
роз’яснювальними матеріалами щодо міжнародних стандартів в протидії
та запобіганні корупції, проекту Закону України «Про антикорупційну
стратегію на 201-2020 роки», ролі Національного антикорупційного

бюро України, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, функцій
Державного Бюро розслідувань, проекту Закону України «Про захист
викривачів».
3. Були розроблені та затверджені керівником підприємства Положення
про порядок ведення:
- реєстра про факти порушення вимог Антикорупційної програми ДП
«Дирекція КГЗКОР» або ознак вчинення корупційних чи пов’язаних з
корупцією правопорушень;
- реєстра з проведення перевірок та внутрішніх розслідувань;
- реєстра здійснених ДП «Дирекція КГЗКОР» внесків на підтримку
політичних партій та благодійної діяльності;
- реєстра повідомлень про конфлікт інтересів;
- реєстра працівників ДП «Дирекція КГЗКОР», притягнутих до
відповідальності за порушення вимог Антикорупційної програми ДП
«Дирекція КГЗКОР», вчинення корупційних правопорушень та
правопорушень, пов’язаних з корупцією та Положення про конфлікт
інтересів.
4. На протязі звітного періоду з працівниками підприємства проводились
консультації щодо дотримань вимог чинного Антикорупційного
законодавства,
з
особами
декларування
були
опрацьовані
Антикорупційні застереження при прийомі на роботу та при їх звільнені,
надавалися пам’ятки про обов’язковість подання е-декларацій «при
звільнені» та «після звільнення» з реєстрацією у «Журналі надання
консультацій».
5. У 2018 році суб’єктами декларування у встановлені Законом терміни
були своєчасно подані «щорічні» декларації про майно, доходи, витрати
і зобов’язання фінансового характеру. При встановленні випадків
неподання
звільненими працівниками ДП «Дирекція КГЗКОР»
декларацій «після звільнення» уповноваженою особою були надіслані
відповідні повідомлення у Національне Агентство Запобігання Корупції.
6. З метою своєчасної підготовки та подання суб’єктами декларування
електронних декларацій за 2018 рік до Єдиного державного реєстру
уповноваженою особою проведено роботу з отримання посадовими
особами цифрових підписів в Акредитованому центрі сертифікації
ключів та надано консультації та роз’яснення щодо заповнення й
подання декларацій при повторному формування сертифікатів відкритих

ключів. Станом на 31.12.2018року на підприємстві працювало 45
суб’єктів декларування.
7. За 2018 рік від працівників комбінату не надійшло жодного
повідомлення щодо корупційних чи пов’язаних з корупцією
правопорушень та щодо виникнення конфлікту інтересів, а також не було
нарікань щодо недотримання Правил етичної поведінки.
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