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З метою впровадження антикорупційних заходів у КП «Маріупольське
виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» за 2018 рік
проведено наступне.
Протягом грудня 2018 року організовані роз'яснення стосовно щорічної
подачі Е - декларацій та проводяться заходи щодо забезпечення умов виконання
суб’єктами декларування обов’язку подати електронні декларації до Єдиного
держаного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування за 2018 рік.
Зокрема, уповноваженим з антикорупційної діяльності та юридичним
відділом підприємства був проведений аналіз посадових і робочих інструкцій
працівників підприємства та визначені працівники, в посадових обов’язках яких
наявні організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські функції.
Списки вказаних працівників разом з відповідним інформаційним листом
були направлені до всіх структурних підрозділів.
Станом на 28.12.2018 р. на підприємстві працюють 127 особи, що є
суб'єктами декларування.
В період листопада - грудня 2018 року, велись роз’яснення щодо порядку
отримання ключів електронного цифрового підпису з урахуванням нового Закону
України «Про електронні довірчі послуги».
Про всі випадки неподання декларацій працівниками після звільнення за
встановленим порядком повідомлено Національне агентство з питань запобігання
корупції.
Протягом усього року на підприємстві здійснювалась діяльність направлена
на збереження майна, цільового використання коштів, дотримання фінансової
дисципліни, підвищення прозорості в тому числі при здійсненні закупівель,
укладанні угод.
Також на виконання вимог ЗУ «Про запобігання корупції»:
1. до штатного розкладу підприємства була введена посада «уповноважений
з антикорупційної діяльності», що є відповідальним за реалізацію
антикорупційної програми на підприємстві;
Розроблені, затверджені та знаходяться на узгодженні наступні локальні
документи підприємства:
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1. Антикорупційна програма КП "Маріупольське ВУ ВКГ"

План заходів, передбачених Антикорупційною програмою
2. КП «Маріупольське ВУ ВКГ» , спрямованих на запобігання та протидію
3.
4.
5.
6.
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8.
9.
10.
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12.
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16.
17.

корупції
Порядок організації роботи із повідомленнями про корупцію,
внесеними викривачами у КП "Маріупольське ВУ ВКГ"
Порядок застосування електронного цифрового підпису
Положення про взаємодію уповноваженого і структурних підрозділів
КП"Маріупольське ВУ ВКГ"
Перелік посад на КП «Маріупольське ВУ ВКГ», пов’язаних з виконання
організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій
(Додаток№ 2)
Положення про порядок виявлення, запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів на
КП "Маріупольське ВУ ВКГ"
Методика перевірки співробітників КП «Маріупольське ВУ ВКГ» на
виявлення конфлікту інтересів (Декларування)
Методика самостійного виявлення конфлікту інтересів для співробітників
КП «Маріупольське ВУ ВКГ»
Регламент обміну діловими подарунками та знаками ділового гостинності
для співробітників КП «Маріупольське ВУ ВКГ»
Положення про комісією з оцінки корупційних ризиків Комунального
Підприємства "Маріупольське ВУ ВКГ" та форми звіту
Про затвердження складу Комісії з оцінки корупційних
ризиків КП «Маріупольське ВУ ВКГ» (Додаток № 1)
Методичні рекомендації по оцінці корупційних ризиків в діяльності
КП "Маріупольське ВУ ВКГ"
Регламент критеріїв і процедур відбору ділових партнерів для
діяльності
КП "Маріупольське ВУ ВКГ"
Кодекс етики та службової поведінки працівників Комунального
Підприємства "Маріупольське ВУ ВКГ"
Про затвердження типової форми розділу
“Антикорупційного застереження” до усіх договорів підприємства
Положення про антикорупційну перевірку партнерів

18. Регламент роботи з підрядними організаціями

Відповідно до вимог Антикорупційної програми, на підприємстві
організовані умови для повідомлень про виявлені ознаки порушень
Антикорупційної програми, корупційних чи пов’язаних з корупцією
правопорушень в діяльності інших працівників підприємства та повідомлень про
факти підбурення працівників КП “МВУ ВКГ” до вчинення корупційних чи
пов’язаних з корупцією правопорушень.
Зокрема, на офіційному сайті підприємства наведена електронна скринька
для повідомлень про корупцію. Контактні дані уповноваженого з антикорупційної
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діяльності та канали взаємодії з ним вказані в Антикорупційній програмі та в
розділі «Повідомити про корупцію», що розміщені на офіційному сайті
підприємства.
Станом на 28.12.2018 р. не встановлено фактів притягнення працівників
підприємства до відповідальності за рішенням суду або до адміністративної
відповідальності за корупційні правопорушення або інші правопорушення,
пов’язані з корупцією.
Крім того, вказана інформація міститься на інформаційному стенді в
адміністративний будівлі підприємства «Антикорупційна діяльність підприємства».
Всього, протягом звітного періоду на адресу уповноважено надійшло 3
повідомлення (1 – на адресу електронної поштової скриньки, 2 – усне). Усі
повідомлення, не мали ознак причетності працівників КП “МВУ ВКГ” до
протиправної діяльності. В першому випадку проведено службову перевірку
стосовно заяви. Особі, що направила звернення, надані відповіді про результати
перевірки.
В звітному періоді на підприємстві створено комісію з оцінки корупційних
ризиків, до складу якої увійшли уповноважений з антикорупційної діяльності
(голова комісії), керівники структурних підрозділів, зокрема начальники ВВК,
юридичного відділу, відділу закупівель та інші. В результаті роботи комісії, у
відповідності до вимог чинної Антикорупційної програми, був підготовлений та
затверджений начальником підприємства Звіт про результати оцінки корупційних
ризиків, з яким ознайомлені співробітники підприємства. Результати оцінки
корупційних ризиків враховані під час підготовки проекту Антикорупційної
програми КП “МВУ ВКГ” на 2019 рік.
Підготовлено оновлений ПРОЕКТ “Антикорупційної програми” (АП) на
2019 рік КП ”Маріупольське ВУ ВКГ”, в подальшому ПРОЕКТ АП 2019 буде
викладено на сайти підприємства для відкритого обговорення з співробітниками
підприємства, орієнтовно нова АП 2019 буде затверджена до 01.02.2018 року.
Узгоджується «План заходів, передбачених АП КП «Маріупольське ВУ
ВКГ» на 2019 рік спрямованих на запобігання та протидію корупції» орієнтовно
буде затверджено до 01.02.2018 року.

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Г.М. Синякова

