Додаток
до Звіту за результатами
оцінки корупційних ризиків
у діяльності Д П «КГЗКОР»

Оцінка корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення у діяльності ДП "Дирекція КГЗКОР"
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І. П р оф есій н и й відбір і к ом п л ек тув ан н я к адр ам и , р обота з п ер сон ал ом

1.Можливість порушення
працівниками ДП «Дирекція
КГЗКОР» вимог Закону України
“Про запобігання корупції”
через неналежний контроль за
запобіганням та врегулюванням
конфлікту інтересів, що може
призвести до відповідного
порушення.

низька

Проведення інформаційнороз’яснювальної роботи щодо
шляхів і способів
врегулювання конфлікту
інтересів.
Попередження претендентів
на посаду про відповідальність
за подання недостовірних
відомостей про себе.

Організаційний
відділ, керівники
структурних
підрозділів,
уповноважений з
антикорупційної
діяльності

Постійно та Не потребує
Мінімізація
при кожному додат-кових корупційних ризиків
прийнятті на
витрат
(притягнення осіб до
відповідальності)
роботу та
переведенні
працівників

1
2.Неповідомлення претендентом
на зайняття вакантної посади
про потенційний чи реальний
конфлікт інтересів; подання
претендентом на посаду
недостовірних відомостей.

3. Дії, що прямо впливають на
працівників, які зайняті на
підприємстві (привілейоване чи
завідомо упереджене ставлення
до окремих працівників
підприємства; застосування
репресивних заходів впливу
(переведення, атестація, зміна
умов праці тощо) щодо
викривачів; приховування не
етичної поведінки підлеглих).
4.Оплата праці
—отримання працівником
підприємства, виплат на які він
не мав права;
- вибірковий (привілейований
чи упереджений) підхід при
визначені тарифних ставок,
посадових окладів, надбавок,
доплат, премій інших
заохочувальних і
компенсаційних виплат.
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низька

3
Попередження претендентів
на посаду про відповідальність
за подання недостовірних
відомостей про себе.
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Організаційний
відділ, керівники
структурних
підрозділів,
уповноважений з
антикорупційної
діяльності

низька

Забезпечення наявністі та
дієвісті каналів для
інформування працівниками
Підприємства про відомі їм
факти вчинення корупційних
правопорушень або
правопорушень, пов’язаних з
корупцією;

Керівник
Підприємства,
уповноважений з
антикорупційної
діяльності

Постійно

Мінімізація
Не потребує
додат-кових корупційних ризиків
витрат

низька

Дотримання посадовими
особами при визначенні
тарифних ставок, посадових
окладів, надбавок, доплат,
премій інших заохочувальних
і компенсаційних виплат
організаційно-розпорядчих та
виробничих документів
Підприємства, а також
чинного законодавства
України;

Начальник НОТ
Посадові особи,
керівники всіх
рівнів

Постійно

Мінімізація
Не потребує
додат-кових корупційних ризиків
витрат
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Мінімізація
Постійнота Не потребує
при кожному додат-кових корупційних ризиків
прийнятті на
витрат
роботу та
переведенні
працівників
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3 .
періодично проводити облік
робочого часу працівників
(перебування на робочому
місці).
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II. У п р ав л ін н я ф ін ан сови м и та м атер іал ь н и м и ресурсам и

1.Контроль за використанням та
списанням матеріальних
цінностей, які перебувають на
балансі ДП «Дирекція КГЗКОР»,
що може призвести до їх
використання працівниками у
власних цілях
(використання матеріальних
цінностей у власних цілях з
метою отримання неправомірної
вигоди; списання матеріальних
цінностей раніше, ніж
передбачено нормативними
актами Підприємства; навмисне
завищення обсягів замовлення
для використання надлишків у
власних цілях).

середня

Періодично проводити
внутрішній аудит
використання фінансових
ресурсів;
дотримуватися організаційнорозпорядчих та виробничих
документів Підприємства, а
також чинного законодавства
України.

Керівний
склад
підприємства,
головний
бухгалтер,
керівники
структурних
підрозділів.

Постійно

Мінімізація
Не
потребує корупційних ризиків
додаткових (притягнення осіб до
відповідальності)
ресурсів

2. Управління фінансами
(навмисне, за домовленістю з
постачальником, завищення
вартості товарів, робіт та послуг;
порушення посадовими особами
підприємства платіжної
дисципліни; упередженість
посадових осіб,

середня

Періодичне проводенння
внутрішній аудит
використання фінансових
ресурсів;
перевірка ділових партнерів.

Головний
бухгалтер,
уповноважена
особа з
держзакупівель,
керівники
структурних
підрозділів.

Постійно

Усунення
Не
погребує корупційних ризиків
додаткових
ресурсів

1
зокрема через наявність
приватного інтересу, при
розподілі коштів на користь
контрагентів підприємства
(оплата послуг одних і затримка
оплати на користь інших);
вибірковий (привілейований чи
упереджений) підхід при
визначені тарифних ставок,
посадових окладів, надбавок,
доплат, премій інших
заохочувальних і
компенсаційних виплат).
3.Використання та
розпорядження посадовими
особами підприємства його
ресурсів (використання
посадовою особою ресурсів
підприємства (засобів
комунікації, оргтехніки,
транспорту тощо) у власних
цілях, в тому числі з метою
отримання неправомірної
вигоди; привласнення
працівником матеріальних
ресурсів підприємства;
неповернення отриманих у
персональне користування
ресурсів підприємства піеля
звільнення з роботи;
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середня

Дотримання правил
користування окремими
ресурсами, такими як засоби
зв’язку, транспортні засоби
тощо; обліковування ресурсів,
наданих (переданих)
посадовим особам
Підприємства в особисте
користування (на зберігання).
Попередження працівників
про недопустимість
використання матеріальних
ресурсів підприємства для
інших цілей, не викликаних
службовою необхідністю.
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Посадові особи,
керівники всіх
рівнів

Постійно

6

7

Усунення
Не потребує
додаткових корупційних ризиків
ресурсів

1

2

1. Неповідомлення посадовою
особою підприємства свого
безпосереднього керівника про
конфлікт інтересів та прийняття
ним рішень в
умовах його наявності;
використання посадовою
особою повноважень для
отримання матеріальної або
іншої особистої вигоди для себе
чи інших осіб;
к'ористання посадовою особою
повноважень з метою
негативного впливу
на осіб, щодо яких у них
неприязне (упереджене)
ставлення; вимагання
неправомірної вигоди за
вчинення (невчинення) певних
дій; навмисне
приховування конфлікту
інтересів; неправомірне
сприяння окремим фізичним
(юридичним) особам чи їх
об’єднанням.
1. Приховування посадовою
особою Підприємства
неформальних зв ’язків з
суб’єктом господарювання, з
яким підприємство перебуває
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III. К он ф л ік т ін тересів
Забезпечення контролю за
Керівники
своєчасністю повідомлення
структурних
працівником, посадовою
підрозділів
особою Підприємства свого
безпосереднього керівника
про наявність у неї реального
чи потенційного конфлікту
нтересів;
здійсненнярегулярний збір
інформації про конфлікт
інтересів у працівників
Підприємства

5
Постійно

6

7

Усунення
Не
потребує корупційних ризиків
додаткових
ресурсів

IV. У п р ав л я н н я зв 'я зк ам и з ін ш им и п ідп р и єм ств ам и , устан ов ам и та ор ган ізац ія м и
Керівники
Середня зберігання усієї документації в
Постійно
Не потребує
рамках процедури замовлення
структурних
виділення
робіт (послуг);
підрозділів,
додат-кових
- забезпечити охорону
уповноважений з
ресурсів
конфіденційної інформації,
антикорупційної
діяльності

Недопущення
ймовірності
корупційного
ризику

1

2

у договірних відносинах, або
має намір укласти
договір; сприяння посадовою
особою підприємства окремим
суб’єктам господарювання при
здійсненні господарської
діяльності.

3
узгодження між зацікавленими
суб'єктами господарювання
правил її охорони;
забезпечення укладення
чітких та належно
структурованих договорів.
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Постійно

Не
потребує
додаткових
ресурсів

Недопущення
ймовірності
корупційного
ризику,
забезпечення
більш
ефективного та
раціонального
використання
коштів

V. П у б л іч н і зак уп ів л і

1. Можливий вплив зацікавлених
осіб на відповідального за
підготовку тендерної
документації працівника
підприємства з метою
встановлення дискримінаційних
вимог для потенційних учасників
торгів (лобіювання посадовими
особами підприємства під час
проведення процедур закупівель
товарів, робіт, послуг
інтересів певних компаній
(учасників закупівель) шляхом
встановлення дискримінаційних
вимог у тендерній документації
приховування працівником
підприємства, який
безпосередньо залучений до
організації процедури закупівель,
наявного у нього конфлікту
інтересів;прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання
неправомірної вигоди г від
потенційного контрагента).

середній

Залучення незалежних
Уповноважена
фахівців (за згодою) до
особа
підготовки тендерної
відповідальна за
документації; використання
організацію та
примірної нормативної
проведення
процедури
документації; забезпечення
застосування чітких,
закупівель/спро
однотипних кваліфікаційних щених закупівель
критеріїв відповідно Закону
України "Про публічні
закупівлі", вимог до учасників
процедури закупівлі;
застосування об’єктивно
необхідних, обґрунтованих
технічних, якісних та
кількісних характеристик
предмета закупівлі
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2. Необгрунтованість
застосування переговорної
процедури (лобіювання
зацікавленими особами
Підприємства під час
проведення
процедур закупівель товарів,
робіт, послуг
Інтересів певних компаній
(учасників закупівель)
1.1. Недотримання вимог Закону
України «Про інформацію»
(передача конфіденційної,
комерційної чи іншої службової
інформації третім особам, без
законних на те підстав, з метою
отримання неправомірної
вигоди; використання
персональних даних чи
інформації про окремих осіб у
власних корисливих цілях;
озголошення конфіденційної,
комерційної чи іншої службової
інформації після звільнення з
роботи; використання
конфіденційної, комерційної та
інш ої службової інформації,
інших ресурсів підприємства з
метою організації власної
справи).

2
низька

Низька

3 •
Застосування переговорної
процедури закупівлі лише для
закупівель, де об’єктивно
неможливо застосувати
конкурентну процедуру закупівлі,
що підтверджується експертними,
нормативними, технічними та ін.
документами

4
Уповноважена
особа
відповідальна за
організацію та
проведення
процедури
закупівель/спрощених закупівель

VI. У п р ав л ін н я інф о рмацією
попереджати письмово про
Керівники всіх
обмеження, пов'язані з роботою з
рівней,
конфіденційною,
структурних
комерційною чи іншою
підрозділів,
службовою інформацією;
Уповноважений з
- забезпечити технічні обмеження
антикорупційної
під час роботи з конфіденційною,
діяльності
комерційною чи іншою
службовою інформацією,
зокрема, в частині доступу до неї,
унеможливлення копіювання,
пересилання чи іншого
переміщення такої інформації;
попереджати про едопустимість
розголошення конфіденційної,
комерційної та іншої службової
інформації особою, після
звільнення з роботи

Уповноважений з антикорупційної діяльності

5
Постійно

6
Не
потребує
додаткових
ресурсів

Постійно

Не
Усунення
потребує корупційних ризиків
додаткових
ресурсів

_________^
С.А. Чорна

7
Недопущення
ймовірності
корупційного
ризику,
забезпечення більш
ефективного та
раціонального
використання
коштів підприємства

