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Термін

Зміст заходів

№

у

1
Забезпечити

впровадження

механізмів

4
попередження

корупції

відповідно

з Постійно

Національною антикорупційною стратег ією на 2015-201 7 рр.

Відповідальний
за виконання

виконання

з/п

1

Виконавці

Начальник облводресурсів,

|

5
С. Васильєв

керівники водогосподарських
організацій

2

пов’язаних з усу ненням причин та умов, які сприяють злочинним проявам і корупції

->

Керівники структурних

Н.Кедрун

Протягом

підрозділів облводресурсів,

A.Демянчук

року

керівники водогосподарських
організацій

B.
Фесенко
Н. Лескова
В. Шту ка
М. Ковалець

Керівники структурних

Н. Кедрун

Дотримуватись вимог антикорупційного законодавства, реалізації системи заходів,

Забезпечити дієвий
бюджетних

програм,

контроль за

використанням

відповідальним

виконавцем

фінансових
яких

ресурсів,

є управління,

реалізацією

відповідно до

Протягом
року

затверджених порядків використання коштів для цих програм

4

Забезпечити ефективне та раціональне використання державного майна.

Протягом

п ідрозділ і в обл водресурс ів,

A.Демянчук

керівники водогосподарських
організацій

B.
Фесенко
Н. Лескова
В. Штука
М. Ковалець

Керівники структурних

Н. Кедрун

підрозділів облводресурсів,

A.Демянчук

частини коштів від здачі в оренду державного майна до державного бюджету.

керівники водогосподарських

Передачу майна в оренду здійснювати виключно на конкурсних засадах.

організацій

B.
Фесенко
Н. Лескова
В. Штука

Забезпечити

безумовне

виконання

вимог

чинного

законодавства

щодо спрямування року

М. Ковалець
5

6

При здійсненні державних закупівель на виконання робіт з будівництва о б ’єктів та

Постійно

Відділ інвестиційної політики

споруд надавати перевагу закупівлям, які здійснюються за процедурою відкритих торгів.

Провідний юрисконсульт,

Забезпечити дієвий контроль за дотриманням вимог законодавства щодо укладання

керівники водогосподарських

договорів та за їх виконанням з врахуванням вимог щодо проведення закупівель.

організацій

3 метою недопущення фактів отримання прихованих прибутків здійснювати контроль
за станом використання майна працівниками водогосподарських організацій.

Постійно

Н. Лескова
В. Коптель

Керівники структурних

Н. Кедрун

підрозділів облводресурсів,

А.Демянчук

керівники водогосподарських

7

3 метою недопущення виникнення боргів із заробітної плати та інших соціальних
виплат забезпечити щотижневий дієвий контроль за станом розрахунків з працівниками

Протягом
року

організацій

В. Фесенко
Н. Лескова
В. Штука
М. ЬСовалець

Відділ бухгалтерського обліку

В. Штука

та звітності облводресурсів та
водогосподарських організацій

апарату та щодекадний з підвідомчими організаціями облводресурсів.

Н. Кедрун

8
3 метою забезпечення ефективного використання бюджетних коштів забезпечити Протягом
безумовне застосування санкцій до порушників договорів на виконання робіт, придбання року

Кері вн и к и стру кту р Н И X

A.Демянчук

підрозділів облводресурсів,

матеріально-технічних ресурсів та надання послуг

керівники водогосподарських

B.
Фесенко
Н. Лескова
В. Штука
М. Ковалець

організацій
9

Забезпечити реалізацію комплексу заходів, спрямованих на недопущення виникнення Протягом
нової дебіторської та кредиторської заборгованості та дієвий контроль за дотриманням року

звітності облводресурсів та

розрахункової

водогосподарських організацій

дисципліни.

3

метою

запобігання

відволіканню

бюджетних

коштів

Відділ бухгалтерського обліку та

В. Штука

неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014
року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються
за бюджетні кошти».
10
11

Забезпечити безумовне виконання планів проведення внутрішнього аудиту на 2017 рік
Забезпечити

обов'язковий

періодичний

розгляд

на засіданнях

про Не менше
проявами та службовими ніж 1 раз на
півріччя

дотримання законодавства щодо боротьби з корупційними
злочинам
12

Протягом
року

колегії питань

3 метою запобігання виникнення причин та умов, що сприяють корупції та іншим Протягом
правопорушенням, пов'язаних із корупцією, в роботі Рівненського облводресурсів та року
водогосподарських

організацій,

забезпечення

діяльності, у рубриці «Запобігання

корупції»

відкритості

і

прозорості

фінансової

на веб-сайтах управлінь систематично

Головний ревізор
облводресурсів
Начальник облводресурсів,

Інспектор з питань запобігання
та виявлення корупції,
відділ бухгалтерського обліку та
звітності облводресурсів та
водогосподарських організацій

роботою щодо запобігання корупції

13

Інспектор з питань
Щомісячно
до 3 числа

С.Васильев

інспектор з питань запобігання
та виявлення корупції

висвітлювати діяльність організації, пов’язану з використанням бюджетних коштів та
Забезпечити
неухильне дотримання вимог антикорупційних програм та щомісячне
інформування про хід здійснення заходів із запобігання корупції

О. Величко

запобігання та виявлення
корупції,
керівники водогосподарських
організацій

В. Штука

Забезпечити організацію своєчасного і об ’єктивного проведення спеціальних перевірок Постійно
відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням
функцій держави відповідно до Порядку №33/2012 від 25.01.2012

Інженери з підготовки кадрів

Є.Попчук

облводресурсів та
водо гос подарс ь к их
організацій

15

Проаналізувати стан виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» в до 10 квітня
подання електронних декларацій про доходи та зобов'язання фінансового 2017р.

частині

характеру за 2016 р.

16

Інспектор з питань
з а п о б іг а н н я та в и я в л е н н я
к ор уп ц ії.
кері вн и к и водо гос п о д ар с ь к и х
о р г а н іза ц ій
Кер і в н и к и стру кту р н И X

Н.Кедрун

корупційним проявам, службовим злочинам та крадіжкам державного майна. Своєчасно

п ід розділ ів обл вод ресурс ів.

A.Демянчук

інформувати правоохоронні органи про виявлені правопорушення

ке р і в н и к и вод о гос п о даре ь к и х

B.
Фесенко
Н. Лескова
В. Штука
М. Ковалець

Забезпечити тісну співпрацю з правоохоронними органами з питань запобігання Постійно

організацій

17

У процесі проведення за участю громадських (неурядових) організацій та науково- Постійно
практичних

конференцій,

семінарів,

засідань

за

круглим

столом,

зустрічей

з

представниками органів виконавчої влади та засобів масової інформації порушувати

Н а ч ал ь н и к обл вод ресу рс і в.
Керівники водогосподарських
організацій

питання, які б сприяли формуванню негативного ставлення громадян, у тому числі молоді,
до корупції
18

!

Систематично інформувати керівництво Агентства про стан справ щодо запобігання Щомісячно
до 5 числа
злочинним проявам та корупції

В.о. начальника управління

Інспектор з питань запобігання
та виявлення корупції

Да цепко В. В.

С. Васильєв

