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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДП «ГИПРОКОКС» 

« 23 »  лютого 2021 р. № 8    

Додаток до наказу від  

«  23  » лютого  2021 р. № 8 

 

Звіт 

про результати виконання Антикорупційної програми ДП "ГИПРОКОКС" за 2020 рік 

 

З метою реалізації державної політики щодо запобігань та протидії корупції, 

профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам хабарництва, 

корупційних діянь та пов’язаним з ними правопорушенням тощо, виконання Закону України 

«Про запобігання корупції», Антикорупційної програми ДП «ГИПРОКОКС», затвердженої 

Наказом ДП «ГИПРОКОКС» від 01 червня 2017 р. № 40 (далі  - Антикорупційна програма), 

Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС» та заходи 

щодо їх усунення, за 2020 рік, затвердженого Наказом ДП «ГИПРОКОКС» від 13  березня  

2020 р. №  21 реалізовано наступні заходи: 

1. ДП «ГИПРОКОКС» неухильно дотримувалося та реалізовувало антикорупційні 

заходи, що передбачені Антикорупційною програмою ДП «ГИПРОКОКС», яка є комплексом 

правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності 

ДП «ГИПРОКОКС». Причому, Антикорупційна програма перебуває у постійному 

відкритому доступі для працівників ДП «ГИПРОКОКС», а також розміщена на офіційному 

сайті ДП «ГИПРОКОКС». 

2. У період з 20.12.2019 р. по 13.03.2020 р. Комісією з проведення оцінки корупційних 

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

ДП «ГИПРОКОКС». 

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. 

Наказом ДП «ГИПРОКОКС» від 13  березня  2020 р. №  21 затверджено звіт за 

результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС»  та заходи щодо 

їх усунення. 

Протягом 2020 року виконано заходи 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» від 13  березня  2020 р. №  21, 

зокрема: 

- до тексту договорів (контрактів) включалися антикорупційні застереження; 

- здійснювався контроль за своєчасністю направлення замовникам результатів 

виконаних робіт та актів виконаних робіт; 

- ведеться контроль за своєчасністю виконання письмових, протокольних доручень, 

розпоряджень, службових записок представників керівництва; 

- здійснено моніторинг дотримання порядку візування нормативних актів та договорів 

Підприємства та постійний контроль за їх виконанням відповідальними особами; 

- здійснена претензійно-позовна робота, в тому числі щодо стягнення основної 

заборгованості та штрафних санкцій; 

- враховано і включено положення Антикорупційної програми до стандартів системи 

менеджменту якості, а саме до актуалізованого СТП А.1.1-3.02 «Порядок складання і 

контролю виконання договорів (контрактів)»; 
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- проведено незалежний аудит фінансової звітності ДП «ГИПРОКОКС» за 2019 рік, 

про що складено звіт незалежного аудитора від 30.06.2020 р.; 

- ВЗЕЗіПТ продовжено відібрання зобов’язань про нерозголошення комерційної 

таємниці та конфіденційної інформації, що належить ДП «ГИПРОКОКС», в тому числі 

відібрано 590 зобов’язань; 

- перед надсиланням адресату документації відбувається її багатоступінчаста 

перевірка та узгодження на різних рівнях. Без візування документів на попередньому рівні, 

підписання його керівництвом неможливо; 

- інші заходи. 

3. Наказом ДП «ГИПРОКОКС» «Про проведення оцінки корупційних ризиків у 

діяльності ДП «ГИПРОКОКС» від 14.12.2020 р. № 63, розпочато проведення оцінки 

корупційних ризиків у діяльності ДП «ГИПРОКОКС». 

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

ДП «ГИПРОКОКС», антикорупційного застереження. 

Організовано включення до положень та інших нормативних актів  

ДП «ГИПРОКОКС» положень про обов’язковість дотримання Закону України «Про 

запобігання корупції» та Антикорупційної програми ДП «ГИПРОКОКС». 

5. Забезпечено формування і ведення реєстрів (в електронному вигляді): 

- 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. Працівникам ДП «ГИПРОКОКС» 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: Загальні засади фінансового контролю, декларування та роботи із Єдиним 

державним реєстром декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування. Доброчесність. Етика. Антикорупційні заборони і обмеження на 

державному підприємстві. Конфлікт інтересів: треба знати і повідомляти! Викривачі як 

важлива складова демократичної держави. Оцінка корупційних ризиків на державному 

підприємстві. 

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» у звітній 2020 рік не надходило. 

8. За 2020 рік працівники ДП «ГИПРОКОКС» до дисциплінарної, адміністративної чи 

кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, 

пов’язані із корупцією не притягалися. 

9. На запит Уповноваженого органу управлення надавалася затребувана інформація, 

зокрема, інформація щодо УАД (лист ДП «ГИПРОКОКС» № 45/26 від 04.03.2020), звіт (лист 

ДП «ГИПРОКОКС» № 46/26 від 05.03.2020 р.), інформація щодо УАД (лист  

ДП «ГИПРОКОКС» № 48/26 від 21.12.2020 р.) 


