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План
заходів щодо забезпечення виконання вимог
Закону України «Про запобігання корупції» на 2021 рік
№
Заходи
Термін
Виконавці
з/п
виконання
І. Завдання і заходи з виконання державної
антикорупційної політики
1
Проведення тематичних нарад,
Щокварталу
Директор,
зборів з питань роз’яснення
заступники
норм антикорупційного
директора,
законодавства
керівники
структурних
підрозділів
2
Опрацювання проектів
При
Директор,
нормативних актів щодо
необхідності,
заступники
запобігання корупції
у разі
директора,
надходження
керівники
структурних
підрозділів
3
Забезпечення своєчасного
У разі
Завідувач
реагування на повідомлення про отримання
канцелярією
факти корупційних
повідомлень Пастушенко Т. М.
правопорушень, вчинених
працівниками КЗ
«Житомирський ОІППО» ЖОР
4
Інформувати працівників КЗ
Постійно
Директор,
«Житомирський ОІППО» ЖОР
заступники
про необхідність неухильного
директора,
дотримання антикорупційного
керівники
законодавства України та
структурних
недопустимість вчинення
підрозділів
корупційних діянь
ІІ. Забезпечення заходів щодо виконання розділу VII Фінансовий
контроль Закону України «Про запобігання корупції»
5
Підготовка довідок про доходи,
Постійно
Головний
одержані працівниками
бухгалтер
інституту за відповідний період,
Суханюк З. Ф.
з метою їх використання під час
заповнення електронних

декларацій
6
Перевірка подання електронних
По
Ковальчук Л. Ф.
декларацій працівниками КЗ
закінченню
«Житомирський ОІППО» ЖОР
терміну
щодо дотримання термінів
подачі
подачі у разі наявності таких
декларацій
працівників
ІІІ. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
7
Вживати заходи щодо
Постійно
Директор,
виявлення та усунення
заступники
конфлікту інтересів, контролю
директора,
за дотриманням вимог
керівники
законодавства щодо
структурних
врегулювання конфлікту
підрозділів
інтересів, а також виявляти та
усувати сприятливі для
вчинення корупційних
правопорушень ризики в
діяльності працівників
інституту
ІV. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань
громадян до інформації про діяльність КЗ «ЖОІППО» ЖОР
8
Організація кваліфікованого,
Постійно
Директор,
своєчасного, повного та
заступники
об’єктивного розгляду звернень
директора,
і запитів, що надходять до КЗ
керівники
«Житомирський ОІППО» ЖОР
структурних
відповідно до законів України
підрозділів
«Про звернення
громадян», «Про доступ до
публічної інформації».
9
Інформування правоохоронних
У разі
Директор,
органів у разі виявлення фактів,
виявлення
заступники
що можуть свідчити про
таких фактів
директора,
вчинення корупційних
керівники
правопорушень працівниками
структурних
інституту
підрозділів
10 Взаємодія з підрозділами з
Постійно
Директор,
питань запобігання та
заступники
виявлення корупції державних
директора,
органів, органів місцевого
керівники
самоврядування, підприємств,
структурних
установ та організацій,
підрозділів
спеціально уповноваженими

11

12

суб’єктами у сфері протидії
корупції
V. Проведення роз’яснювальної та інформаційної роботи
щодо запобігання корупції
Забезпечення інформаційного
Постійно
Директор,
наповнення розділу
заступники
«Запобігання корупції» вебдиректора,
сайту КЗ «ЖОІППО» ЖОР
керівники
структурних
підрозділів
Розробка Плану заходів щодо
Постійно
Директор,
запобігання корупції в КЗ
заступники
«ЖОІППО» ЖОР на 2022 рік
директора,
керівники
структурних
підрозділів

