Довідка
щодо окремих результатів роботи у сфері попередження та профілактики
корупційних правопорушень в 2020 році
На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції»
(далі - Закон) в Державному підприємстві «Інформаційний центр
персоніфікованого
обліку
Пенсійного
фонду
України»
(далі – ДП ІЦПО ПФУ, Підприємство) в звітному періоді було сплановано та
реалізовано відповідний комплекс заходів.
Наказом ДП ІЦПО ПФУ від 18.12.2019 № 44 затверджено
Антикорупційну програму Підприємства на 2020 рік. Зазначена
Антикорупційна програма було оприлюднена на веб-сайті Підприємства.
Узагальнені
результати
виконання
вимог
антикорупційного
законодавства в ДП ІЦПО ПФУ доповідались генеральному директору
Підприємства (звіт від 29.12.2020).
На виконання Антикорупційної програми ДП ІЦПО ПФУ здійснено
оцінку корупційних ризиків в діяльності Підприємства, відпрацьовані
стандарти та порядок врегулювання конфлікту інтересів, усунення умов та
причин, що сприяють його виникненню (звіт від 27.11.2020).
Генеральному директору Підприємства внесені пропозиції щодо
уникнення таких ризиків.
Основна частина пропозицій щодо заходів із усунення (зменшення)
рівня виявлених корупційних ризиків була врахована в діяльності
структурних підрозділів ДП ІЦПО ПФУ, що сприяло досягненню мети і
задач у цій сфері. Впродовж року корупційні прояви були відсутні. Жоден
працівник не притягнутий до відповідальності за такі правопорушення.
Результати
реалізації
положень
Антикорупційної
програми
неодноразово обговорювалися в колективі Підприємства. Відповідна
інформація періодично направляється до Пенсійного фонду України для
врахування в роботі і координації дій.
Основні положення вимог чинного антикорупційного законодавства,
шляхи і способи їх застосування, очікувані результати постійно доводяться
до працівників в ході усного та письмового інформування (довідки, службові
записки, обговорення на нарадах, надання методичної допомоги, а також
робочих зустрічей).
Уповноважений з антикорупційної діяльності служби персоналу при
керівництві (далі – Уповноважений) відповідними наказами ДП ІЦПО ПФУ
включений та працює у складі постійних та тимчасових комісій.
Проведення в межах компетенції антикорупційної експертизи
проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів,
що видаються ДП ІЦПО ПФУ, з метою виявлення чинників, які сприяють чи
можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, реагування для їх
усунення або скасування відповідних актів, здійснювалась в обов’язковому
порядку шляхом їх узгодження з уповноваженим з антикорупційної

діяльності служби персоналу при керівництві. Зазначена процедура
передбачена його функціональними обов’язками.
З працівниками підприємства систематично проводились заняття.
Основною тематикою стали:
- права і обов’язки Уповноваженого;
умови
конфіденційності
інформування
Уповноваженого
працівниками про факти підбурення їх до вчинення іншими особами
корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
- процедури захисту працівників, які повідомляють інформацію про
корупційне, або пов’язане з корупцією правопорушення;
- процедури інформування Уповноваженого працівниками про
виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок
врегулювання виявленого конфлікту інтересів;
- зміни в антикорупційному законодавстві;
- дотримання вимог фінансового контролю;
- окремі питання впровадження системи заходів щодо запобігання та
протидії корупції.
У повному обсязі здійснено перевірку своєчасності подання
декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру
особами, які мали статус уповноважених на виконання функцій держави
впродовж 2019 року. Результати доповідались генеральному директору
Підприємства. Порушень законодавства при цьому не виявлено.
Робота щодо реалізації вимог чинного антикорупційного
законодавства знаходиться на постійному контролі керівництва
ДП ІЦПО ПФУ.
Генеральний директор ДП ІЦПО ПФУ
29.12.2020
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