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З метою впровадження антикорупційних заходів у КП “Маріупольське виробниче
управління водопровідно-каналізаційного господарства”, на виконання Антикорупційної
програми підприємства та Плану заходів спрямованих на запобігання та протидію корупції
на 2019 рік, протягом звітного періоду уповноваженим з антикорупційної діяльності
організовано і проведено наступне.
З метою організації антикорупційної діяльності у КП “Маріупольське ВУВКГ” у
2020 році, та на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків у 2019 році, після
обговорення з трудовим колективом введена в дію нова редакція Антикорупційної
програми підприємства 2020 - 2022, текст якої розміщено на офіційному веб-сайті
підприємства www.mvk.org.ua, та розміщено на інформаційному стенді в
адміністративний будівлі підприємства для вільного ознайомлення.
Для забезпечення умов виконання посадовими особами, що є суб’єктами
декларування обов’язку подати електронні декларації до Єдиного держаного реєстру
декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, уповноваженим з антикорупційної діяльності був проведений аналіз змін
у посадових і робочих інструкціях працівників підприємства, уточнені списки
працівників, в посадових обов’язках яких наявні організаційно-розпорядчі та/або
адміністративно-господарські функції. Зазначені списки були направлені до всіх
структурних підрозділів підприємства.
Протягом грудня 2019 - січня 2020 року для працівників підприємства були
організовані роз'яснення стосовно змін в Законі України “Про запобігання корупції”, до
структурних підрозділів підприємства були направлені інформаційні листи щодо строків і
порядку подання електронних декларацій, повідомлень про суттєві зміни у майновому
стані, а також відповідальності, передбаченої за порушення норм фінансового контролю в
антикорупційному законодавстві.
Для забезпечення своєчасного подання декларацій, усі посадові особи
підприємства, що є суб’єктами декларування під особистий підпис були ознайомленні з
“Пам'яткою декларанта” та новими правилами заповнення електронних декларацій та
відміни подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52
Закону України “Про запобігання корупції”), які набули чинності с 01.01.2020 року.
З метою підвищення фахового рівня уповноваженим з антикорупційної діяльності
пройдено дистанційне навчання за курсами: “Боротьба з корупцією”, “Конфлікт інтересів:
треба
знати!”,
“Дослідження корупції:
Як це працює?”,
“Публічні закупівлі”,
“Публічні закупівлі в Україні: від теорії до практики”. Взято участь у семінарах

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА»

Сторінка 2 з 3

“Антикорупційний менеджмент підприємства”, “Антикорупційна програма: виконання та
звітність”. За результатами навчання – отримані відповідні сертифікати.
В загальному доступі на офіційному веб-сайті підприємства www.mvk.org.ua,
у розділі «Антикорупційна діяльність»
розміщені матеріалами та посилання
з відповідними роз’ясненнями та інформацією щодо Е- декларування 2020, окремі зміни
в Законі України “Про запобігання корупції”.
Станом на 31.12.2019 року на підприємстві працює 128 осіб, що є суб'єктами
декларування.
Уповноваженим з антикорупційної діяльності не встановлено випадків
неподання працівниками щорічних декларації за 2018 рік, усі посадові особи підприємства
подали декларації своєчасно.
У 2019 році за фактами несвоєчасного подання щорічних декларацій за 2016-2017
рік на працівників підприємства не накладались адміністративні стягнення за рішеннями
суду.
У 2019 році уповноваженим з антикорупційної діяльності спільно з відділом
внутрішнього контролю проведено 2 службові перевірки щодо інформації, яка надійшла
письмово та на електронну скриньку уповноваженого .stop.corr@mvk.org.ua
По результатам їх перевірки у двох випадках на працівників було накладено
дисциплінарне стягнення у вигляді догани.
Всього, протягом звітного періоду на адресу уповноважено надійшло 3
повідомлення (1 – на адресу електронної поштової скриньки, 2 – письмово). Одне
повідомлення, не мало ознак причетності посадової особи підприємства до
правопорушень пов'язаних з корупцією.
У звітному періоді забезпечено:
• попередження осіб, які претендують на зайняття посад у обов’язках яких наявні
організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські функції про вимоги та
обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції» та
Антикорупційною програмою КП «Маріупольське ВУВКГ»;
• попередження осіб у обов’язках яких наявні організаційно-розпорядчі та/або
адміністративно-господарські функції, які звільняються або іншим чином припиняють
діяльність на підприємстві, про вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про
запобігання корупції» та у частині фінансового контролю (декларування);
• з метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків здійснювався
моніторинг цінових пропозицій при реалізації допорогових закупівель;
• згідно графіку перевірок, всі співробітники підприємства, які є суб'єктами
декларування заповнили "Декларацію на визначення конфлікту інтересів". Зіставивши
посадові інструкції декларантів - конфлікт інтересів у цих осіб на теперішній час
відсутній. Також проходить ознайомлення нових працівників;
• для здійснення заходів щодо запобігання і виявлення корупції уповноваженим
з антикорупційної діяльності проводилась робота з антикорупційної перевірки та
візування договорів, внутрішніх нормативних документів, проектів тощо.
• постійне оновлено інформаційних матеріалів на офіційному веб-сайті підприємства
та інформаційному стенді в адміністративний будівлі підприємства;
На даний час випадків порушень антикорупційного законодавства не встановлено.
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Крім того, протягом звітного періоду уповноваженим з антикорупційної діяльності
проведено 135 індивідуальних консультацій з питань фінансового контролю та
тлумачення норм Закону України «Про запобігання корупції».
В рамках взаємодії зі спеціальними суб’єктами у сфері протидії корупції у
2019 році уповноваженим з антикорупційної діяльності виконано інформаційні запити:
Національне агентство з питань запобігання корупції – 1;
Протягом усього року на підприємстві здійснювалась діяльність направлена на
збереження майна, цільового використання коштів, дотримання фінансової дисципліни,
підвищення прозорості в тому числі при здійсненні закупівель, укладанні угод та на
ефективну та безумовну реалізацію норм Закону України «Про запобігання корупції» та
пов’язаних із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів.

Уповноважений
з антикорупційної діяльності
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