
ЗВІТ 

ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

ДП "УКРПРОМЗОВНІШЕКСПЕРТИЗА" у 2019-2020р.р. 

 
ДП «Укрпромзовнішекспертиза» (далі ‒ Підприємство) проводить регулярну роботу 

щодо запобігання та виявлення корупції, усунення передумов для її виникнення та всебіч-

но підтримує реалізацію державних заходів, спрямованих на запобігання корупції, забез-

печення прозорості й відкритості в державному управлінні. 

Підприємство вперше розробило та затвердило Антикорупційну програму у 2017 

році, а у 2019 році з метою мінімізації корупційних ризиків у своїй діяльності ДП «Укрпром-

зовнішекспертиза» оновило та розширило Антикорупційну програму на 2019-2020р.р. 

Цією Антикорупційною програмою Підприємство проголошує, що наші працівники, 

керівники відділів та їх заступники, а також директор і його заступники у своїй внутрішній 

діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування керуються принципом «нульової толерантності» до 

будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо 

запобігання, виявлення та протидії корупції і пов’язаним з нею діяльністю та подіям. 

Антикорупційна програма та нормативні документи ДП «Укрпромзовнішекспертиза» 

з антикорупційних питань підготовлені з урахуванням кращих вітчизняних і міжнародних 

практик у цій сфері та є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, про-

тидії та запобігання корупції у діяльності підприємства. 

На виконання вимог ст. 62 Закону України «Про запобігання корупції» текст Антико-

рупційної програми та нормативних документів ДП «Укрпромзовнішекспертиза» з антико-

рупційних питань опубліковано у постійному відкритому доступі для всіх працівників, гро-

мадськості й ділових партнерів на офіційному веб-сайті підприємства.  

Прагнучи мінімізувати корупційні ризики, наше Підприємство активно долучилось і 

до впровадження системи електронних закупівель, почало працювати через систему 

ProZorro. 

У 2019 році був призначений уповноважений з антикорупційної діяльності з наступ-

ними ключовими функціями (далі - Уповноважений): 

 підтримки реалізації заходів, передбачених Антикорупційною програмою, та оцінки їх 

результатів; 

 проведення антикорупційної перевірки проектів господарських договорів організацій-

но-розпорядчих, виробничих та інших документів Підприємства та їх проектів на пред-

мет наявності факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних чи 

пов’язаних з корупцією правопорушень; 

 аналіз повідомлень громадян та юридичних осіб, інформації, оприлюдненої у друкованих, 

аудіовізуальних засобах масової інформації, а також отриманої з інших джерел щодо 

причетності працівників Підприємства до вчинення корупційних чи пов’язаних з коруп-

цією правопорушень, порушення правил етичної поведінки; 

 здійснення співпраці з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти по-

рушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов’язаних з кору-

пцією правопорушень, а також факти порушення правил етичної поведінки; 



 здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Підприємства 

щодо виконання (реалізації) заходів, передбачених Антикорупційною програмою; 

 планування та організація оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства; 

 забезпечення повідомлення у письмовій формі спеціально уповноважених суб’єктів у 

сфері протидії корупції у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією пра-

вопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівни-

ками Підприємства; 

 забезпечення інформування громадськості про здійснювані Підприємства заходи із за-

побігання корупції; 

 формування пропозицій щодо необхідності удосконалення антикорупційного законо-

давства, а також проектів нормативно-правових актів з цих питань. 

Одним із пріоритетних напрямів роботи уповноваженого з антикорупційної діяльно-

сті у 2019-2020 р.р. було забезпечення виконання посадовими особами підприємства ви-

мог антикорупційного законодавства щодо подання декларацій. На підприємстві організо-

вано регулярну централізовану видачу електронних ключів та їх оновлення після закінчен-

ня терміну дії. 

У результаті проведеної роз’яснювальної, консультативної і методологічної роботи 

всі посадові особи Підприємства своєчасно задекларували свої доходи та витрати, тому не 

було відправлено жодного повідомлення до Національного агентства з питань запобігання 

корупції стосовно неподання чи несвоєчасного подання посадовими особами Підприємст-

ва декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самов-

рядування. 

Наступним пріоритетним напрямом роботи уповноваженого на шляху до виявлення 

та припинення порушень вимог антикорупційного законодавства є організація каналів 

інформування Уповноваженого з антикорупційної діяльності Підприємства та оперативно-

го реагування на виявлені факти можливих корупційних правопорушень та інших непра-

вомірних дій, допущених посадовими особами і працівниками підприємства. 

 Одним із інструментів у боротьбі з корупційними проявами та зловживаннями пра-

цівників Підприємства під час виконання ними своїх посадових обов’язків є окрема сторін-

ка офіційного веб-сайту Підприємства http://www.expert.kiev.ua/ua/stopit/ із формою для 

надсилання повідомлень (в тому числі і анонімних) стосовно відомих їм фактів корупції. На 

цій сторінці зазначено номер телефону «Гарячої лінії», електронну адресу, а також перед-

бачено форму для заповнення анонімних повідомлень, що не потребують наявності елект-

ронної пошти у заявника. 

 

Уповноважений з антикорупційної діяльності 
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