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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДП «ГИПРОКОКС» 

«  24  »  січня 2019 р. №  6 

 

Додаток до наказу від 

«  24  »  січня 2019 р. №  6 

 

План 

 роботи (заходів) щодо запобігання і виявлення корупції, запобігання корупційним 

правопорушенням на ДЕРЖАВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ 

ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ КОКСОХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ"  

(ДП "ГИПРОКОКС") на 2019 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), 

запланувати проведення наступної роботи (заходів) щодо запобігання і виявлення корупції, 

запобігання корупційним правопорушенням на ДП "ГИПРОКОКС" на 2019 рік: 

 

№ 

п/п 
Назва роботи (заходу) 

Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1.  

Складення звітів щодо діяльності з питань 

запобігання і виявлення корупції, запобігання 

корупційним правопорушенням та про 

результати виконання Антикорупційної 

програми на ДП «ГИПРОКОКС» за 2018 р. 

Січень 2019 р. 

УАД, Комісія з 

оцінки 

корупційних 

ризиків 

2. 

Виконання заходів щодо усунення корупційних 

ризиків згідно до звіту за результатами оцінки 

корупційних ризиків у діяльності ДП 

«ГИПРОКОКС»  

та заходи щодо їх усунення, затвердженого 

Наказом ДП «ГИПРОКОКС» 

« 23 »  січня  2019 р. №  5 

Постійно 

Керівництво, 

керівники 

структурних 

підрозділів, УАД 

3. 

Надання інформації, відповідей та звітів на 

запити Уповноваженого органу управління 

(Мінекономрозвитку України) та Національного 

агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) 

Постійно (за 

необхідністю) 

Керівництво, 

УАД 

4. 

Вивчення нормативно-правових актів з питань 

антикорупційної діяльності та практику їх 

застосування, в тому числі шляхом приймання 

участі у семінарах та практикумах 

Постійно  УАД 

5. 

Забезпечення формування і ведення реєстрів (в 

електронному вигляді): працівників 

підприємства, притягнутих до відповідальності 

за порушення вимог Антикорупційної 

Постійно УАД 
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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. 

Надання роз'яснень та консультацій, пов'язаних 

із застосуванням Антикорупційної програми та 

виконання вимог Закону України «Про 

запобігання корупції», проведення навчання  з 

питань запобігання та виявлення корупції 

Постійно  УАД 

7. 

Надання допомоги щодо заповнення та подання 

декларації особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування 

І квартал 2019 р. УАД 

8. 

Надання допомоги щодо заповнення та подання 

повідомлень про суттєві зміни у майновому 

стані суб’єкта декларування 

Постійно (за 

необхідністю) 
УАД 

9. 

Відповідно до ч. 2 ст. 49 Закону України «Про 

запобігання корупції» проведення перевірки 

фактів своєчасності подачі декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування 

до 19 квітня 

2019 р. 
УАД 

10. 

Розгляд 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». 

Постійно (за 

необхідністю) 

Керівництво, 

УАД 

11. 
Розпочати проведення оцінки корупційних 

ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС» 

Листопад-

грудень 2019 р. 

Комісія з оцінки 

корупційних 

ризиків 

12. 

Підготовка плану роботи (заходи) щодо 

запобігання і виявлення корупції, запобігання 

корупційним правопорушенням на ДП 

"ГИПРОКОКС" на 2020 рік 

Грудень 2019 р. УАД 

13.  

Здійснення інших заходів щодо запобігання і 

виявлення корупції, запобігання корупційним 

правопорушенням 

Постійно (за 

необхідністю) 
УАД 

 


