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Звіт про проведену роботу
щодо запобігання та протидії корупції
у ДП «Дирекція КГЗКОР»
за 2019 рік

У підзвітному 2019 році робота з антикорупційної діяльності на
підприємстві проводилась Уповноваженою з антикорупційної діяльності
Чорною Світланою Анатоліївною.
На виконання Закону України «Про запобігання корупції»,
нормативно-правових актів з питань запобігання і протидії корупції у ДП
«Дирекція КГЗКОР»протягом 2019 року постійно вживались превентивні
заходи щодо запобігання та виявлення корупції.
Уповноваженою з антикорупційної діяльності здійснювалося
ознайомлення посадових осіб та всіх працівників з нормативно-правовими
актами чинного антикорупційного законодавства України та проводилася
робота з надання роз’яснювальної та консультаційної допомоги з питань
дотримання вимог антикорупційного законодавства.
Наказом №14/14 від 29.03.2019 року «Про організацію роботи по
проведенню оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства» була
затверджений склад Комісії з оцінки корупційних ризиків та розроблено
Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків ДП «Дирекція
КГЗКОР». Комісією було проведено засідання щодо організації її роботи та
підготовчих заходів щодо оцінки корупційних ризиків та складений робочий
план. Під час ідентифікації корупційних ризиків в ДП «Дирекції КГЗКОР»
здійснювалось вивчення та аналіз організаційної структури управління,
положень про структурні підрозділи, процедури закупівель.За результатами
оцінки корупційних ризиків у діяльності підприємства підготовлено опис
ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та

можливих наслідків корупційного правопорушення та правопорушення,
пов’язаного з корупцією, і пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення)
рівня виявлених корупційних ризиків та їх усунення з урахуванням
пріоритетності завдань.
По закінченні роботи комісії на підставі оцінки корупційних ризиків
був складений звіт 24.04.2019р.
Уповноваженою з антикорупційної діяльності
було забезпечено
оновлення інформації в рубриці «Антикорупційне законодавство» на
офіційній веб-сторінці Державного підприємства «Криворізького гірничозбагачувального комбінату окислених руд». Засобами електронного зв’язку
працівники підприємства були ознайомлені з розробленими Уповноваженою
особою та затвердженими керівником підприємства
наступними
нормативно-правовими актами:
-Антикорупційна програма Державного підприємства «Дирекція КГЗКОР» на
2019р.;
- Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків ДП «Дирекція
КГЗКОР»;
-Звіт з оцінки корупційних ризиків в ДП “Дирекція КГЗКОР”;
- Порядок перевірки факту подання електронних декларацій та повідомлення
НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій;
- Роз’яснювальна інформація щодо ЗаконуУкраїни від 02.10.2019 р. №140-IX
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
забезпечення ефективності інстутиційного механізму запобігання корупції»
(чинного з 18.10.2019р.).
На протязі звітного періоду Уповноваженою з антикорупційної
діяльності проводились консультації, надавалися роз҆яснення та всебічна
методична
допомога
щодо
застосування
антикорупційного
законодавстваприйнятим на роботу, працюючимта звільненим посадовим
особамсуб’єктам декларування. Журнал обліку проведення консультацій по
дотриманню вимог антикорупційного законодавства в наявності.
Відповідно до ст.ст. 45-50 Закону України «Про запобігання корупції»,
46 посадових осіб (суб’єктів декларування) ДП «Дирекція КГЗКОР» подали
до 01 квітня 2019 року «щорічну» декларацію особи, уповноваженої на

виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2018 рік про
майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансовогохарактеру на сайті НАЗК.
Особи в кількості 4-х чоловік , які припинили діяльність пов'язану з
виконанням функцій держави або місцевого самоврядування в 2019 році,
подали своєчасно декларації «при звільнені».
Крім того, 17 осіб суб’єктів декларування звільнених з підприємства
своєчасно подали до 01 квітня 2019 року декларацію «після звільнення» за
2018 рік.
Питання запобігання та виявлення корупції знаходяться на постійному
контролі у керівництва ДП «Дирекція КГЗКОР».
На електронну скриньку Уповноваженої з антикорупційної діяльності
протягом звітного періоду повідомлень від працівників комбінату про факти,
що свідчать про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами,
недотримання Правил етичної поведінки не надходило.
Випадків порушень вимог антикорупційного законодавства за 2019 рік
не зафіксовано.
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