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АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА на 2020рік 

в ДП «Чернівецький ЕТЦ» 

 

№ 

п/п 

         Зміст заходу    Термін                     

виконання 

Виконавці Відповідальний 

 

 

1 

При прийнятті на роботу нових 

співробітників проводити з ними 

роз’яснювальну роботу щодо 

недопущення ними корупційних 

діянь та дотримання ними 

законності 

 

При 

прийнятті на     

роботу 

 

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»       

Юрисконсульт 

 

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»      

Юрисконсульт 

 

 

2 

Для підвищення рівня правової 

освіти працівників ЕТЦ та 

запобігання проявам корупції, 

проводити з ними заняття з 

питань антикорупційного 

законодавства 

 

Січень 

Квітень 

Липень 

Жовтень 

 

 

 

Юрисконсульт   

 

 

Юрисконсульт 

 

 

3 

Запобігати будь-яким фінансовим 

порушенням та посилити 

контроль за збереженням 

державного майна 

 

 

Постійно 

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»       

Головний 

бухгалтер 

Юрисконсульт 

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»       

Головний 

бухгалтер 

Юрисконсульт 

 

4 

Постійно забезпечувати 

інформаційний зв’язок з 

населенням, забезпечувати 

інформування громадськості про 

діяльність ЕТЦ 

 

 

Постійно 

 

Секретар 

Юрисконсульт 

 

Секретар 

Юрисконсульт 

 

5 

 

 

Оперативно реагувати на 

повідомлення про можливі 

корупційні та пов’язані з 

корупцією правопорушення, які 

надійшли на підприємство. 

 

Постійно 

  

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»       

Секретар 

Юрисконсульт 

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»       

Секретар 

Юрисконсульт 

 

6 

 

 

В разі виявлення чи отримання 

інформації про вчинення 

працівниками ЕТЦ корупційних 

діянь, негайно повідомляти про 

їх вчинення у Держпрацю  

 

 

 

   

     При 

виявленні 

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»       

Секретар 

Юрисконсульт 

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»       

Секретар 

Юрисконсульт 

 

 



7 Своєчасно реагувати на 

повідомлення контролюючих 

органів, громадян та ЗМІ про 

корупційні діяння та протиправні 

дії інших осіб, аналізувати їх та 

вживати заходів до недопущення 

їх  працівників ЕТЦ. 

Постійно Юрисконсульт Юрисконсульт 

8 Проведення додаткових 

періодичних занять  з 

працівниками Чернівецького 

ЕТЦ з питань антикорупційного 

законодавства  

 

Постійно 

 

Юрисконсульт 

 

Юрисконсульт 

9 Розмістити на веб-сайті 

підприємства інформацію про 

канали для надання повідомлень 

у разі виявлення порушень вимог 

Закону 

 

Лютий  

 

Юрисконсульт 

 

Юрисконсульт 

10 Розміщення аналітичних 

матеріалів, що не містять 

інформації з обмеженим 

доступом та загальні результати 

роботи на офіційному веб-сайті 

ДП «Чернівецький ЕТЦ» 

 

Постійно 

 

Юрисконсульт 

 

Програміст 

системний 

 

Юрисконсульт 

 

Програміст 

системний 

11 Інформування співробітників 

підприємства стосовно того, що 

вони або члени їх сімей не 

можуть бути звільнені чи 

примушені до звільнення, 

притягнуті до дисциплінарної 

відповідальності чи піддані з 

боку керівника іншим 

негативним заходам впливу або 

загрозі таких заходів впливу у 

зв’язку з повідомленням ними 

про порушення вимог Закону 

іншою особою. 

 

Постійно 

 

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»       

 

 

Юрисконсульт 

 

Директор ДП 

«Чернівецький 

ЕТЦ»       

 

 

Юрисконсульт 

12 Інформувати співробітників 

підприємства щодо подання та 

перевірки подання суб’єктами 

декларування е-декларацій 

 

 

Січень-

березень 

Юрисконсульт  Юрисконсульт 

 

 

 

          Юрисконсульт                                                           Грнинчук К.В. 

 


