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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДП «ГИПРОКОКС» 

«  24  »  січня 2019 р. №  6 

 

Додаток до наказу від  

«  24  »  січня 2019 р. №  6 

 

Звіт  

про результати виконання Антикорупційної програми на 

ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ 

ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ" (ДП "ГИПРОКОКС")  

за 2018 рік 

 

З метою реалізації державної політики щодо запобігань та протидії корупції, 

профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам корупційних діянь та 

пов’язаним з ними правопорушенням, виконання Закону України «Про запобігання 

корупції», Антикорупційної програми ДП «ГИПРОКОКС», затвердженої Наказом  

ДП «ГИПРОКОКС» від 01 червня 2017 р. № 40 (далі  Антикорупційна програма), за 2018 рік 

проведена наступна робота: 

1. Уповноваженим з антикорупційної діяльності Лежніним В.І. (далі - УАД) та 

керівництвом ДП «ГИПРОКОКС» надавалася інформація, відповіді та звіти на запити 

Уповноваженого органу управління (Мінекономрозвитку України) та Національного 

агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) з питань антикорупційної діяльності. 

Так, на адресу Уповноваженого органу управління направлялися наступні листи: вих. 

№ 36/26 від 06.03.2018 «Про надання аналітичної інформації», вих. № 39/26 від 13.09.2018 

«Про надання аналітичної інформації», вих. № 40/26 від 20.09.2018 «Про надання 

аналітичної інформації», вих. № 41/26 від  26.09.2018 «Про надання інформації», вих. № 

42/26 від 23.10.2018 «Про надання інформації (звіт з АКД за І півріччя 2018 р.)» та ін. 

На адресу НАЗК надсилалися наступні листи: вих. № 37/26 від 07.03.2018 «Про 

надання аналітичної інформації» та вих. № 38/26 від 12.09.2018 «Про надання аналітичної 

інформації». 

2. УАД організовано підготовку внутрішніх документів ДП «ГИПРОКОКС» з питань 

формування та реалізації Антикорупційної програми. Так, розроблено УАД та затверджено 

наказом ДП «ГИПРОКОКС» від 12.11.2018 р. № 102 Положення про Комісію з оцінки 

корупційних ризиків у ДП «ГИПРОКОКС» та її склад. 

3. У період з 12.11.2018 р. по 22.01.2019 р. Комісією з проведення оцінки корупційних 

ризиків у ДП «ГИПРОКОКС» проведена оцінка корупційних ризиків у діяльності ДП 

«ГИПРОКОКС». 

Робота Комісії здійснювалася відповідно до робочого плану проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС», затвердженого на засіданні Комісії з 

проведення оцінки корупційних ризиків у ДП «ГИПРОКОКС» від 28.11.2018 р. 

Комісією здійснено ідентифікацію корупційних ризиків, визначено їх пріоритетність, 

заходи щодо їх усунення, особи, відповідальні за виконання заходів, строк виконання таких 

заходів, ресурси для впровадження заходів та очікувані результати. 

4. УАД організовано включення до текстів договорів (контрактів), стороною яких є 

ДП «ГИПРОКОКС», антикорупційного застереження. 

5. УАД забезпечено формування і ведення реєстрів (в електронному вигляді): 
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працівників ДП «ГИПРОКОКС», притягнутих до відповідальності за порушення 

вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційного правопорушення чи 

правопорушення, пов'язаного з корупцією; 

повідомлень про конфлікт інтересів та про порушення вимог Антикорупційної 

програми, вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з 

корупцією. 

6. Директору та працівникам ДП «ГИПРОКОКС» УАД надавалися роз'яснення та 

консультації, пов'язані із застосуванням Антикорупційної програми та виконання вимог 

Закону України «Про запобігання корупції», проводилися навчання  з питань запобігання та 

виявлення корупції  з питань: загальних засад фінансового контролю; запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів; роботи із Єдиним державним реєстром декларацій осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; заповнення та 

подання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані суб’єкта декларування; 

заповнення та подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування; обмеження щодо одержання подарунків; відповідальність за 

корупційні правопорушення тощо. 

7. Звернень та скарг від державних органів влади і місцевого самоврядування, 

окремих громадян, контрагентів та замовників ДП «ГИПРОКОКС», а також працівників 

підприємства стосовно фактів корупційних проявів і порушень фінансового контролю з боку 

працівників ДП «ГИПРОКОКС» в звітній період не надходило. 

8. За звітній період працівники ДП «ГИПРОКОКС» до дисциплінарної, 

адміністративної чи кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення або 

правопорушення, пов’язані із корупцією не притягалися. 

9. УАД проводилася робота по вивченню нормативно-правових актів з питань 

антикорупційної діяльності та практику їх застосування, в тому числі шляхом приймання 

участі у семінарах та практикумах.  

Так, УАД брав участь у спеціалізованому практикумі від ЛІГА:ЗАКОН «Нові 

процесуальні кодекси та проблеми застосування їх норм в 2018 році», про що отримав 

сертифікат від 07.02.2018 р.  

Також УАД успішно закінчив курс «Конфлікт інтересів: треба знати!», наданий 

працівниками НАЗК, про що отримав сертифікат від 11.09.2018 р. 

 


