ЗВІТ
про виконання Антикорупційної програми
Державного підприємства « Новоград-Волинське досвідне лісомисливське господарство»
за 2020 рік
З метою реалізації політики з питань запобігання корупції, профілактики та
попередження причин і умов, які сприяють проявам корупції та іншим неправомірним
діянням, а також відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та затвердженої
Антикорупційної програми по ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ", впродовж 2020 року
проводилась відповідна робота.
Антикорупційною програмою держгіідприємства врегульовано: сферу застосування та
коло осіб, на які поширюються її положення, а саме зазначено, що програма застосовується
до службової діяльності посадових осіб, інших осіб, які виконують роботу та перебувають з
ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ" у трудових відносинах, а також до діяльності інших осіб,
які уповноважені діяти від імені підприємства.
Антикорупційною програмою передбачено вичерпний перелік та огшс антикорупційних
заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання, зокрема оцінка корупційних ризиків у
діяльності держпідприємства, встановлені норми професійної етики працівників, зафіксовані
права і обов’язки працівників у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності
ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ".
Протягом 2020 року повідомлень про корупційні або пов’язані з корупцією
правопорушення
до
держпідприємства
не
надходили,
шкода
зазначеними
правопорушеннями не виявлялася та, відповідно, не відшкодовувалася.
У зв’язку з цим:
- внутрішні розслідування правопорушень не проводилися.
- приписи про усунення порушень антикорупційного законодавства не вносилися;
- повідомлення та матеріали до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії
корупції не направлялися.
Згідно вимог Антикорупційної програми на постійній основі запроваджено
антикорупційний моніторинг контрагентів, який зокрема, включає в себе перевірку наявності
у контрагентів власних антикорупційних програм, їх готовність дотримуватися вимог
Антикорупційної програми.
Антикорупційні умовиабо застереження в обов’язковому порядку робляться при прийомі
на роботу.
Тому з метою безумовного виконання вимог Антикорупційної програми, протягом
2020 року у ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ" проводилися лекції, спрямовані на дотримання
працівниками підприємства норм та вимог антикорупційного законодавства, при укладенні
договорів проводиться перевірка контрагентів у базі даних реєстру ЄДРПОУ через
безкоштовний запит Мінюсту на предмет можливого конфлікту інтересів, а також перевірка
відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення.
Питання запобігання та протидії корупції неодноразово розглядалося та обговорювалося на
нарадах в структурних підрозділах ДП "Новоград-Волинське ДЛМГ"».
Протягом 2020 року уповноваженою особою проводилася інформаційно-роз’яснювальна
робота. Зокрема, за усними зверненнями, проводилися роз’яснення та консультації по
Антикорупційній програмі, порядку заповнення декларацій.
З моменту виконання вимог Антикорупційної програми у ДП "Новоград-Волинське
ДЛМГ"», прийнятим на роботу працівникам доведено вимоги антикорупційного
законодавства.
Також звільненим посадовим особам роз’яснено вимоги Закону України «Про запобігання
корупції», в т.ч. щодо обов’язку подання декларації про майно, доходи, витрати і
зобов'язання фінансового характеру при звільненні.

Уповноваженою особою здійснювався контроль даних бухгалтерського обліку наявності та
достовірності первинних документів бухгалтерського обліку, контроль за фінансовими
операціями, що здійснюються підприємством та його структурними підрозділами, їх
належний облік та доступність для перевірки.
Регулярно здійснювався моніторинг ефективності впроваджених антикорупційних
стандартів і процедур шляхом проведення оцінки результатів роботи з запобігання та
виявлення корупції,а також підготовки та розповсюдження звітних матеріалів про проведену
роботу та досягнуті результати у сфері запобігання та виявлення корупції.
За порушення вимог чинного антикорупційного законодавства впродовж 2020 року
працівники підприємства не притягалися до відповідальності, фактів корупційних
правопорушень зафіксовано не було.
Питання запобігання корупції перебували і надалі перебуватимуть на постійному
контролі керівництва підприємства.
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