Додаток 2
до Антикорупційної програми
ДП «ІНФОТЕХ»

Заходи із запобігання і протидії корупції та заходи з поширення інформації
щодо програмного антикорупційного спрямування ДП «ІНФОТЕХ» на 2019 рік
№
з/п

1.

Найменування завдання

Забезпечення ефективного
функціонування
уповноважених підрозділів
(осіб) з питань запобігання
та виявлення корупції

Зміст заходу

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання

Індикатор
виконання
(очікуваний
результат)

І. Забезпечення системного підходу до запобігання і протидії корупції,
нормативно-правове регулювання відносин
Надання інформації про уповноважених
осіб з питань запобігання та виявлення
корупції на підприємстві (у разі зміни)

Участь у нарадах-семінарах з керівниками
уповноважених підрозділів (особами) з
питань запобігання та виявлення корупції
закладів, установ та підприємств, що
належать до сфери управління МВС
Надання пропозицій до планів ДП щодо
реалізації антикорупційної програми
установи

Не пізніше
05 числа
місяця,
наступного
за звітним
періодом
Квітень
2019 р.
Вересень
2019 р.

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності,
Начальник
юридичного відділу
До 10 грудня Керівники
2019 року
структурних
підрозділів,
Уповноважений з
антикорупційної
діяльності

Джерела
фінансування

Інформацію
надано

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

Матеріали
нарад

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік
В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

Пропозиції
надані (у разі
необхідності)
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ІІ. Реалізація антикорупційної політики в кадровому менеджменті, формування негативного ставлення до корупції, навчання та заходи з
поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування
1. Удосконалення системи
Директор,
Наказ по
В межах
З метою дотримання вимог фінансового
Перед
кадрового менеджменту,
Начальник
відділу
підприємству
видатків
контролю візування керівником або
призначенмінімізація корупційних
кадрів.
передбачених
посадовою особою уповноваженого
ням/звільризиків при прийнятті
фінансовим
підрозділу з питань запобігання та
ненням
кадрових рішень
планом на 2019
виявлення корупції підприємства проектів
рік
працівника
наказів з кадрових питань (особового
складу), які стосуються призначення або
звільнення з посад працівників – суб’єктів,
на які поширюється дія Закону України
“Про запобігання корупції” підприємства
Подання особами, які претендують на
Перед
Директор,
Відповідні
В межах
зайняття посад в ДП, відомостей щодо
призначен- Начальник відділу
відомості
видатків
працюючих в ДП близьких їм осіб та
ням
кадрів, керівники
відображені в передбачених
подальше регулярне оновлення такої
працівника структурних
кадрових
фінансовим
інформації
підрозділів
документах планом на 2019
рік
Якісний добір і розстановка кадрів в ДП,
Перед
Директор,
До відділу
В межах
об’єктивне оцінювання їх роботи, а також
призначен- Начальник відділу
кадрів надано
видатків
вжиття, передбачених Законом України
ням/звількадрів,
відповідні
передбачених
“Про запобігання корупції”, заходів для
ненням
керівники
кадрові
фінансовим
запобігання та врегулювання конфлікту
працівника структурних
документи
планом на 2019
інтересів серед працівників
підрозділів
рік
Проведення співбесід з працівниками ДП з
приводу дотримання вимог
антикорупційного законодавства та інших
нормативно-правових актів організаційнорозпорядчого та адміністративноуправлінського характеру

Перед
призначенням та/або у
січні 2019
року

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності

Підписання
В межах
повідомлення
видатків
за результатами передбачених
співбесід з
фінансовим
зазначенням планом на 2019
кола питань,
рік
які були
обговорені
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2.

1

Навчання та заходи з
поширення інформації
щодо програм
антикорупційного
спрямування

Проведення обов’язкового інструктажу
працівником уповноваженого підрозділу
(особою) з питань запобігання та виявлення
корупції щодо основних положень
антикорупційного законодавства (обмежень,
заборон), а також правил етичної поведінки
для новопризначених працівників
підприємства
Проведення навчання суб’єктів
декларування щодо заповнення декларації
особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування
за 2018 рік

При
призначенні
на посаду

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності

Ознайомлено
під підпис
працівника

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

Протягом
І кварталу
2019 р.

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності

Охоплено
роз’ясненням
100%
працівників
підприємства,
що
декларуються
Охоплено
навчанням
згідно з
розрахунком

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

Підготовлено
довідку про
результати
перевірки

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

Начальник
В межах
Участь у семінарі-нараді на базі
Лютий
юридичного
відділу
видатків
Харківського національного університету
2019 р.
передбачених
внутрішніх справ щодо питань запобігання
фінансовим
та виявлення корупції закладів, установ і
планом на 2019
рік
підприємств, що належать до сфери
управління МВС
ІІІ. Здійснення заходів з дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Здійснення працівниками ДП - суб’єктами
До 1 квітня Уповноважений з
Здійснено еВ межах
Забезпечення виконання
декларування
е-декларування
про
майно,
2019
року
декларування
видатків
вимог антикорупційного
антикорупційної
доходи, витрати та зобов’язання
передбачених
законодавства в частині
діяльності,
фінансового характеру за 2018 рік
фінансовим
Начальник
фінансового контролю
планом на 2019
юридичного відділу
рік
Перевірка фактів своєчасності едекларування особами з числа постійного
складу установи – суб’єктами декларування

До 10 квітня
2019 року

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності
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Перевірка е-декларацій на наявність
конфлікту інтересів суб’єкта декларування

До 29 квітня
2019 року

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності

До 11.05.19
підготувати
довідку про
результати
перевірки

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

ІV. Запобігання корупції у сфері публічних закупівель, посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, розвиток та підтримка
системи внутрішнього аудиту
1. Здійснення контролю за
Керівники
В межах
Перевірка документації стосовно
Під час
Проведення
структурних
видатків
проведенням публічних
проведення процедур публічних закупівель, підготовки
перевірок та
підрозділів,
передбачених
закупівель з метою
які проводяться на підприємстві, щодо
тендерної
візування
фінансовим
Уповноважений з
мінімізації корупційних
дотримання антикорупційного
документації антикорупційної
документів
планом на 2019
діяльності
рік
законодавства
ризиків
Керівники
В
межах
Здійснення організаційних заходів
Протягом
Публікації в
структурних
видатків
використання системи електронних
року, під час
системі
підрозділів,
передбачених
закупівель ProZorro при проведенні
проведення
електронних
Уповноважений з
фінансовим
процедури державних закупівель
закупівельни антикорупційної
закупівель
планом на 2019
діяльності
рік
х процедур
системи
ProZorro
В межах
Відповідно до вимог законодавства у сфері
Протягом
Замовник закупівель
Розміщено
видатків
публічних закупівель здійснення
року, під час згідно із Законом
інформаційне
передбачених
оприлюднення звітів про укладені договори проведення
України «Про
повідомлення
фінансовим
та звітів про їх виконання підприємством
закупівельпублічні закупівлі»
на веб-сайті
планом на 2019
рік
них
процедур
2. Посилення ефективності
В межах
Організація виконання завдань і заходів,
У строки,
Голова перевірочної
Виконано
видатків
управління фінансовими
передбачених фінансовим планом на 2019р., визначені
комісії,
заходи
передбачених
ресурсами
контроль за їх виконанням
Планом
Головний бухгалтер,
фінансовим
Здійснення контролю за
Начальник плановопланом на 2019
підготовкою проектнорік
економічного
кошторисної документації
відділу,
та господарських договорів
Уповноважений з
з метою мінімізації
корупційних ризиків
антикорупційної
діяльності
4

Здійснення в установленому порядку
перевірки документації та зміст договірних
зобов’язань на предмет дотримання
антикорупційного законодавства

Під час
Уповноважений з
підготовки антикорупційної
та укладання діяльності
договорів

Візування
договорів

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

V. Створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють
про порушення вимог антикорупційного законодавства
1. Організація системи
Забезпечення можливості повідомлення
Протягом
Уповноважений з
Розглянуто
В межах
виявлення інформації про
громадянами про порушення вимог
року
антикорупційної
звернення у
видатків
порушення працівниками
антикорупційного законодавства з боку
діяльності
встановленом передбачених
вимог Закону України “Про працівників ДП
у порядку
фінансовим
запобігання корупції”
(за наявності) планом на 2019
рік
Забезпечення у встановленому законом
Протягом
Уповноважений з
Розглянуто
В межах
порядку реагування на повідомлення
року
антикорупційної
звернення у
видатків
працівників ДП про спроби громадян або
діяльності
встановленом передбачених
представників юридичних осіб схилити їх
у порядку
фінансовим
до порушення вимог антикорупційного
(за наявності) планом на 2019
законодавства та про факти порушення
рік
іншими працівниками цих вимог
В установленому порядку організація
Протягом
Уповноважений з
Проведено
В межах
проведення службових розслідувань за
року
антикорупційної
службових
видатків
кожним фактом скоєння працівниками
діяльності
розслідувань
передбачених
установи корупційного або пов’язаного з
(за наявністю)
фінансовим
корупцією правопорушення
планом на 2019
рік
Забезпечення всебічного розгляду звернень
Протягом
Керівники
Розглянуто
В межах
громадян та оперативного вирішення
року
структурних
звернення у
видатків
порушених у них питань
підрозділів,
встановленом передбачених
Уповноважений з
у порядку
фінансовим
антикорупційної
(за наявності) планом на 2019
діяльності
рік
VI. Забезпечення відкритості та прозорості в діяльності підприємства, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів
1.

Проведення
інформаційних
кампаній

Забезпечення розміщення актуальної
інформації щодо здійснення на підприємстві
заходів із запобігання та виявлення корупції

Не пізніше
дня,
наступного

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності,
Інженер із

Розміщено
актуальну
інформацію

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
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стосовно
реалізації антикорупційної
програми підприємства

2.

Взаємодія з громадськістю
в частині здійснення
антикорупційних заходів

на інформаційному стенді та заходів з
реалізації антикорупційної програми за 2019
рік

за днем
після події
(заходу)

застосування
комп’ютерів відділу
адміністрування та
супроводу
інформаційних
систем управління
адміністрування та
супроводу
інформаційнотелекомунікаційних
систем

Моніторинг повідомлень у ЗМІ та Інтернеті
про факти корупційних або пов’язаних з
корупцією правопорушень з боку
працівників підприємства,
організація перевірок таких фактів та
оприлюднення інформації про вжиті заходи
або спростування інформації

У разі появи
повідомлення

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності

Підготовлено
довідку про за
результати
перевірки,
розміщено
повідомлення
на стенді

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

Участь у проведенні із залученням
громадськості заходів з нагоди
Міжнародного дня боротьби з корупцією в
системі МВС, у тому числі проведення на
базі НАВС міжнародної науково-практичної
конференції
Запровадження анонімного опитування
працівників підприємства

07 грудня
2019 р.

Начальник
юридичного відділу

Прийнято
участь

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

Листопад –
грудень
2019 р.

Уповноважений з
антикорупційної
діяльності

Запроваджено
опитування

В межах
видатків
передбачених
фінансовим
планом на 2019
рік

Уповноважений з антикорупційної діяльності

(згідно з оригіналом)

планом на 2019
рік

Є.С. Демченко
6

