Звіт
про проведену роботу ДП «Придніпровський ЕТЦ» щодо запобігання та протидії
корупції за перше півріччя 2017 року
В ДП «Придніпровський ЕТЦ» проводиться постійна робота, спрямована на попередження
корупційних діянь в сфері діяльності підприємства. За звітний період з боку ДП
«Придніпровський ЕТЦ» можна відзначити відсутність:
- порушень вимог антикорупційного законодавства;
- корупційних ризиків за напрямками діяльності підприємства.
На підприємстві дотримуються вимоги фінансового контролю, це
стосується здійснення контролю за проведенням закупівель та
збереженням державного майна. Постійно проводиться юридична
експертиза проектів організаційно-розпорядчих документів підприємства.
За звітний період серед працівників підприємства проводилась
роз’яснювальна робота щодо запобігання та протидії корупції у вигляді проведення нарад з
керівництвом та ознайомлення працівників підприємства з антикорупційним законодавством.
За вказаний період серед керівного та експертного складу працівників підприємства
проведено навчання з питань новацій антикорупційного законодавства та питань заповнення
та подачі декларацій.
Пропозиції щодо удосконалення роботи із забезпечення вимог антикорупційного
законодавства були подані керівництву та враховані при складанні плану робіт
ДП«Придніпровський ЕТЦ» щодо запобігання та боротьби з корупцією на 2 півріччя 2017 р.
Для взаємодії з громадськістю з питань запобігання та протидії корупції розміщено
правову та довідкову інформацію на інформаційних стендах та веб сайті підприємства.
На нарадах систематично розглядається стан антикорупційного законодавства,
наявність нових нормативних актів чи роз’яснень уповноважених органів щодо застосування
діючого антикорупційного законодавства.
Також за звітний період працівники ДП «Придніпровський ЕТЦ» не притягалися до
відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
З боку керівництва ДП «Придніпровський ЕТЦ» було вжито таких заходів щодо
дотримання вимог антикорупційного законодавства:
- планування та організація антикорупційних заходів, координація роботи щодо
запобігання та протидії корупції;
- проведення постійного контролю, у тому числі фінансового;
- участь у проведенні юридичної експертизи проектів організаційно-розпорядчих
документів, що видаються на підприємстві;
- організація взаємодії з громадськістю з питань запобігання та протидії корупції;
- проведення аналізу заходів щодо профілактики корупційних порушень тощо.
ДП «Придніпровський ЕТЦ» і в подальшому буде розробляти та вдосконалювати
методи роботи з профілактики правопорушень та вживати всі заходи для неухильного
виконання Закону України «Про запобігання корупції».

