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Звiт про виконання Плану заходiв

щодо запобiгання та виявлення корупчii у КЗ <,Щонечький Палац молодi
<<Юнiсть>> у 2021 рочi.

Стан виконання заходуTepMiH

ви конан н я

Змiст захолу

Виконано: Працiвники
Палаuу при виконаннi
cBoix посадових
обов'язкiв дотримуються
вимог антикорупчiйного
законодавства.

Постiйнозабезпечити виконання та

дотримання законiв Украiни
<Про запобiгання корупцii>, та
iнших нормативно-правових
aKTiB антикорупцiйного

Виконано:
Провелена

Вживати заходiв щодо
виявлення конфлiкry iHTepeciB
та сприянЕя його усуненню,
контролю дотримання вимог
законодавства щодо
врегулювання конфлiкту
iHTepeciB, здiйснювати заходи,

щодо усунення таких
Повiдомлень про
порушення вимог
антикорупцlиного
законодавства
працiвниками Палачу.
не Еадходило.

ПостiйноРозглядати в межах
повЕоважень повiдомлення
шодо причетностi прачiвникi в

Палацу до вчинення
корупчiЙних правопорушень. На
системнiй ocHoBi здiйснювати
аналiз звернень, розглядати його

на нарадах та розробляти
вiдповiднi заходи щодо

усунення причин i умов, якi

спDияють корупцlйним проявам,
Правопорушення вlдсутнlУ разi

виявлення
I1орушення

Органiзовувати проведення
службових розслiдувань
(перевiрок) з метою виявлення

причин та умов, що сприяли
вчиненню корупuiйного

Постiйно



невиконання вимог
антикорупцiйного
закоЕодавства

5. Забезпечувати здiйснення
облiку праuiвникi в Па,.,rацу

притягнутих до вiдповiдальностi
за вчинення корупчiйних
правопору шень

У разi
виявлення
порушення

повiдомлень щодо
вчинення корупцiйних
порушень не надходило.

6, Здiйснювати практику

роз'яснювальноi роботи.,
спрямованоi на формування у
прачiвникiв Палачу негативного
ставлення ло фактiв корупuii.

Упроловж
року

Виконано:
У продовж року
працiвникам Палацу
надавалася методичната
консультацiйна допомоry
з питань дотримання
антикорупцiйного
законодавства .

,7. Узагальнити результати
проведеноi антикорупцiйноi
роботи за 202l piK

Виконано:
Протокол вiд 24.12.202l.
Ne4

8. Проведення тематичних нарад,
зборiв з питань роз'яснення
норм антикорупчiйного
законодавства

Постiйно Виконано:
Затверджено план -графi к
проведення Еавч&пьних
заходiв (наказ вiд
04.0б.2021 N9 57)
Проведена нарада,
протокол З0.09.202l N9l,
протокол l3.10.202l Nq 2,

протокол 22.12.2021 Ns З

9,
Участь у розробui проектiв
наказiв, що розробляються з

метою виявлення причин, що
призводять чи можуть
призвести для вчиЕення
коочпцiйних правопорушень

Постiйно Виконано

l0. Взасмодiя з уповноваженими
пiдроздiлами, Нацiональним
агентством, iншими спецiально

уповноваженими суб'сктами у
сферi протилii корупчii.

Звiтування за результатами
виконаних заходiв за I пiврiчча
202l piKy

За потреби Виконано: у продовж

року уповноваженою
особою за потреби
здiйснюсться взаемодiя зi

спецiа.ltьними суб'ектами

у сферi корупчii.

1l Щопiвроку В иконано
Протокол bi д 24. | 2.202 |

N94

12. узагальнений звiт за Щопiвроку В иконано
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Виконаtrо:
Наказ Nq 16З вiд

24.12.2021
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м4шодо усуненн
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;;;;;; " звiтування за його

Виконано:
з новоприйнятими
працiвниками
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,inoOlrun", та виявлення

Виконано:
Затверджено порядок

органiзачii роботи з

повiдомленнями,
внесеними викривачами,

пDо порушення вимог
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про права та ,*1:

захисту викриваt

Постiйно

Постiйно



запобiганЕя та виявлення

конфлiкту iHTepeciB та

способи ix вирiшення,

вiдповiда.ltьнiсть за

заборон та обмежень,

встановлених Законом

Украiни< Про запобiгання

корупuii>, подарунок та

неправомiрна вигода,

ocHoBHi поЕяття,

вiдмiнностi,
вiдповiдальнiсть.

уповноважена особа

з питань запобiгання
та виявлення корупчii

BiKTop БРАLИЛО

пам'ятка ЩОДО


