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,Щержавне агентство лiсових pecypciB УкраТни
Житомирське обласне управлiння лiсового та мисливського господарства

,Щержавне пiдприемство <Бердичiвське лiсове госrrодарство)

(04) сiчня 2022 року м/

Про затвердження та оприлюднення звiту
про виконанця Антикорупцiйноi програми
та вимог антикорупцiйного законодавства
Ш <Бердичiвський лiсгосп>> за2027 р.

У вiдповiдностi до Закону УкраiЪи кПро запобiгання корупцii>>,
Антикорупцiйноi програми ЩП <Бердичiвський лiсгосп> на 202I р., затвердженоi
Наказом J\b2 вiд 04.01 .202| р.

НАКАЗУЮ:

нАкАз

м. Бердичiв

1. Затвердити Звiт про виконання Антикорупцiйноi програми за 202| р. та
оприлюднити його на веб - сайтi пiдприемства.

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Щиректор Олександр МУДРЕВСЬКШZ



Звiт

про результати виконання АнтикорупцiйноТ програми та вимог антикорупцiйного

законодавства державного пiдприсмства "Бердичiвське лiсове господарство"

за 2021 piK

днтикорупцiйна програма державного пiдприемства "Бердичiвське лiсове

господарство" (даrri Програма) на 202I piK була розробЛеНа На ВИКОНаННЯ ВИМОГ

Закону Украiни "Про запобiгання корупцiТ"

створення системи прийняття рiшень у
урахуванням чинникiв, якi rrризводять до
стандартiв i процедур щодо виявлення,

дiяльностi пiдприемства.

ГоловноЮ метоЮ антикорУпцiйноi про|рами пiдприемства, що була

затверджена наказом Ns2 вiд 04.01 .202I РокУ, е виявлення корупцiйних ризикiв, якi

стимуJIЮютъ корУпцiю та корупцiйнi правопорушення пiд час виконання обов'язкiв

посадовимИ особамИ Ш "Бердичiвсъкий лiсгосп", усунення умов та гIричин

виникнення цих ризикiв. В Антикорупцiйнiй програмi бiльш дет€Lльно наведено

визначення понять кору[цii, корупцiйного правопорушення, неправомiрноi вигоди,

правопорушень, пов'язаних з корупцiсю, приватного iHTepecy, реального та

потенцiйного конфлiкту iHTepeciB, прямого пiдпорядкування, вiдповiдно до
положенЬ дiючогО антикорУпцiйного законодавства Украiни. В установленнi
дiючим законодавством термiни, забезпечено виготовлення електронних цифрових
пiдписiв та подання електронних декларацiй для осiб, на яких розtIовсюджустъся
обов'язок щодо електронного декларування доходiв, витрат та зобов'язань

фiнансового характеру.

За 2О21 piK вiдсутнi випадки несвосчасного подання декларацiЙ При

звiльненнi з роботи, при прийомi на роботу перевiрясться наявнiсть поданиХ

декпарацiй кандидатами на посаду за минулий piK.

,Що Нацiонального агентства з питань запобiгання корупцii не бУло

направлено жодного повiдомлення про випадки неподання чи неЬвоечасНоГО

поданнrI декларацiй у строки та формi, що встановленi Рiшенням НАЗК.

Професiон€ulом з антикорупцiйноi дiяльностi проводиться роз'яснюваJIъна
робота серед працiвникiв пiдприсмства з питань антикорупцiйного законодавства
УкраiЪи, забезпечуеться якiсний добiр i розстановка кадрiв з урахуванням
обЙежень та можливостi виникЕен"" по"флiкту iHTepeciB, вживаються заходи щоДо
виявлення конфлiкту iHTepeciB, проводиться ан€Lлiз й вивчення проектiв наказiв,

договорiв на предмет ik вiдповiдностi вимогам антикорупцiйного законодавсТВа.

Професiон.Lлом з антикорупцiйноi дiяльностi проводиться перевiрка
положенъ lrро cTpyкTypHi пiдроздiли та посадовi iнструкцii посадових осiб з метоЮ

виявлення корупцiйних ризикiв.

вiд 14.10.2014 JЮ 1700-VII, з метою
сферi антикорупцiйноi полiтики з

корупцiI та е комплексом правил,
протидii та запобiгання корупцii у



-\*

ВiдповiдаJIьними пiдроздiлами ДП "Бердичiвський лiсгосп" забезпечуеться
квалiфiкований та об'сктивний розгляд звернень i запитiв вiдповiдно до ЗУ "Про
звернення |ромадян" та ЗУ "Про достуtI до публiчноi iнформацii". Проводиться
своечасне i прозоре наповнення та оприлюднення
пiдприемства.

Затверджено Порядок розгляду професiоналом з антикорупцiйноТ дiяльностi
повiдомпенъ про факти порушення АнтикорупцiйноТ програми, вчинення
корупцiйних або пов'язаних з корупцiею дiянь в ДП "Бердичiвсъкий лiсгосп".
Здiйснюсться монiторинг та контроль за виконанням aKTiB антикорупцiйного
законодавства, правил етичноi поведiнки, запобiгання та вреryлювання конфлiкту
iHTepeciB

Надаються роз'яснення працiвникам з питань застосування антикорупцiйного
законодавства, етичноТ поведiнки, запобiгання та врегулюванця конфлiкту
iHTepeciB. Проведено практичнi заходи по роз'ясненню:

- посадовим особам пiдприемства щодо зобов'язання в термiни установленi
Законом УкраiЪи "Про запобiгання корупцii" подавати декларацiю осiб,
уповноважених на виконаннrI функцiй держави або мiсцевого самоврядування;

- cTaTTi 52 Закону Украiни <Про запобiгання корупцii> (щодо суттевоi змiни в
майновому cTaHi суб'екта декларування);

- щодо визначення (посадових осiб юридичноi особи
(вiдповiдно до пiдпункту (а> пункту 2 частини першоi статгi 3

публiчного права)
Закону).

Антикорупцiйна програма Ш "Бердичiвський лiсгосп" знаходиться у вiльному
доступi Bcix працiвникiв, розмiщена на офiцiйному веб-сайтi пiдприсмства.

Професiон€Lл з антикорупцiйноi дiяльностi Анастасiя КЛЬОIj

iнформацii на сайтi


