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ЩП <<Берличiвський лiсгосш>

(04) сiчня 2021- року

нАкАз

м. Бердичiв хgУ '

Про затвердження та оприлюднення звiту
про виконаннrI АнтикорупцiйноТ програми
та вимог антикорупцiйного законодавства
,ЩI <Бердичiвський лiсгосп>> за2020 р.

у вiдповiдностi до Закону Украiни ппро запобiгання корупцii>>,

Антикорупцiйноi програми Ш <<Бердичiвський лiсгосп>> на 202О р.,

затвердженоi Наказом Jф4 вiд 02.01 .2020 р.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Звiт про виконання Антикорупцiйноi програми за2O2О р.та
опублiкувати його на веб - сайтi пiдприемства.

2. Контролъ за виконання наказу заlrишаю за собою.
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Директор ДП <<Бердичiвський пi"rо"IпьЩ7Ьrп{ о.м. Мудревський



Звiт

, про результати виконання Антикорупцiйноi програми та вимог
антикорупцiйного законодавства державного пiдпри€мства "Бердичiвське

лiсове господарство" за 2020 р.

Антикорупцiйна програма ЩI "Бердичiвський лiсгосп" (далi Програма) на
2020 piK була розроблена на виконаншI вимог Закону УкраiЪи "Про запобiгання
корупцii" вiд |4.|0.20|4 J\b 1700-VII, з метою створення системи прийняття
рiшень у сферi антикорупцiйноi полiтики з урахуванням чинникiв, якi
призводять до корупцii та е комплексом правил, стандартiв i процедур щодо
виявлення, протидii та запобiгання корупцii у дiяльностi пiдприемства.

Головною метою антикорупцiйноi програми пiдприемства, що була
затверджена нак€вом J\Ъ4 вiд 02.01 .2020 року, е виявленшI корупцiйних ризикiв,
якi стимулюють корупцiю та корупцiйнi правопорушення пiд час виконаннrI
обов'язкiв посадовими особами Ш "Бердичiвський лiсгосп", усунення умов та
причин виникнення цих ризикiв. В Антикорупцiйнiй програмi бiльш дет.tльно
наведено визначення понять корупцii, корупцiйного правопорушення,
неправомiрноТ вигоди, правопорушенъ, пов'язаних з корупцiею, приватного
iHTepecy, ре€rльного та потенцiйного конфлiкту
пiдпорядкування, вiдповiдно до положень дiючого
законодавства УкраiЪи.

iHTepeciB, прямого
антикорупцiйного

В Установленнi дiючим законодавством термiни, забезпечено
ВиГоТоВлення електронних цифрових пiдписiв та подання електронних
ДеКJIарацiЙ для осiб, на яких розповсюджуеться обов'язок щодо епектронного
декларування доходiВ, витрат та зобов'язанъ фiнансового характеру.

За 2020 р. вiдсутнi випадки несвоечасного подання декларацiй при
ЗВiльненнi з роботи, при прийомi на роботу перевiрясться наявнiсть поданих
ДеКJIаРацiЙ кандидатами на посаду за минулиЙ piK. Що Нацiон€lльного агентства
З ПИТань Запобiгання корупцii не було направлено жодного повiдомлення про
Випадки неrrоданнrl чи несвоечасного подання декларацiй у строки та формi, що
встановленi Рiшенням НАЗК вiд 06.09.201б М 19.

ПРОфеСiон€ulом з антикорупцiйноТ дiяльностi проводитъся роз'яснюв€lльна
робота серед працiвникiв пiдприемства з питань аЕтикорупцiйного
ЗаКОНОДаВСТВа УкраiЪи, забезшечуеться якiсниЙ добiр i розстановка кадрiв з
урахуванням обмежень та можливостi виникнення конфлiкту iHTepeciB,
вживаються заходи щодо виявлення конфлiкту iHTepeciB, проводиться аналiз й
ВИВЧеННя проектiв наказiв, договорiв на предмет ik вiдповiдностi вимогам
антикорупцiйного законодавства.

ПРОфеСiон€lлоМ з антикорупцiйноI дiяльностi проводиться перевiрка
ПОЛОЖеНЬ Про cTpyкTypHi пiдроздiли та посадовi iнструкцii посадових осiб з
метою виявлення корупцiйних ризикiв. Вiдповiдчtльними пiдроздiлами ,щI
"Бердичiвсъкий лiсгосп" забезпечуеться квалiфiкований та об'ективний розгляд
звернень i запитiв вiдповiдно до ЗУ "Про звернення |ромадян" та ЗУ "Про



доступ до публiчноi iнформацii". Проводитъся своечасне i прозоре наповненнrI
та оприлюднення iнформацii на сайтi пiдприемства.

Затверджено Порядок розгляду професiоналом з антикорупцiйноi дiялъностi
повiдомлень про факти порушення Антикорупцiйноi програми, вчиненIuI
коруuцiйних або пов'язаних з корупцiею дiянь в ЩП "Бердичiвський лiсгосп".
Здiйснюеться монiторинг та контроль за виконаннrIм aKTiB антикорупцiйного
законодавства, правил етичноi поведiнки, запобiгання та вреryлювання
конфлiкту iHTepeciB.

Надаються роз'яснення працiвникам з питань застосування
антикорупцiйного законодавства, етичноi поведiнки, запобiгання та
вреryлювання
роз'ясненню:

конфлiкry iHTepeciB. Проведено практичнi заходи по

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

- щодо визначення ((посадових осiб юридичноТ особи публiчного права)
(вiдповiдно до пiдгryнкту (а) пункту 2 частини першоi cTaTTi 3 Закону).

АНтикорУпцiйна програма Ш "Бердичiвський лiсгосп" знаходиться у вiльному
дОСтУпi Bcix працiвникiв, розмiщена на офiцiйному веб-сайтi пiдприемства.

ПРаЦiвники ознайомленi з Антикорупцiйноi програмою належним чином.

Професiоцал з ацтикорупцiйноI дiяльностi А.О. $льоц


