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Антикорупцiйна програма
Басейнового управлiння водних pecypciB рiчок ПриазовОя

на 202|-2022 роки

I. Загальнi положення, сфера застосування АнтикорупцiйноТ програми

IJя Антикорупцiйна програма (далi - програма) встановлюс комплекс правил.
стандартiв i процедур шодо виявлення. протидii та запобiгання корупшiт в дiяльнсlсгi
Басейнового угrравлiння водних pecypciB рiчок Приазов'я (далi- БУВР рiчок Приазов'я).

Метою АнтикорупцiйноТ програми с:
- забеЗпечення створення та координацiя системи запобiгання та протидiТ

корупцiТ в БУВР рiчок Приазов'я;
- ВПровадженнядiсвих механiзмiв профiлактики корупцiйнихправопорушень

в БУВР рiчок Приазов'я, прозоростi, доброчесностi. зниження корупцiйних ризикiв:
- t]t]ховання ан],лlкорупцiйноi'правосвiltомостi. лоброчесностi працiвникiв.rа

формування негативного ставленIIя до проявiв ксlрупчiТ,
Антикорупцirriна програма розроблена на пiдставi КонституuiТ УкраТни. Закону

Украiни кПро запобiгання корупцiТ>.
В основу розроблення АнтикорупцiйноТ програми БУВР рiчок Приазов'я покладено

TaKi принципи:
- вiдповiднiсть реалiзованих антикорупцiйних заходiв Конститучiт Украi'ни.

законодавству Укратни у c(lepi запобiгання корl,пшiт та iншliм нормативно-правовим акта]\{;
- неОбхiднiсть створення внутрiшньоi органiзачiйноТ системи запобiгання та протr,lлii'

корупuiТ;
- УЧаСТЬ працiвникiв БУВР рiчок Приазов'я у формуваннi та реалiзачiТ

антикорупцiйних стандартiв та процедур;
- вiдповiдальнiсть та невiдворо,гнiсть покарання для праuiвникiв Бувр рiчок

Приазов'я незале}кFIО вiд займаноi посади та iнших умов у разi вчинення ними корупi1it-tних
та пов'язаних з корупцiсю правопорушень.

В Антttкорупltiйнiй програмi БУВР рiчок Приазов'я, зокреN{а:
- визначену мету:
- наведенО шляхИ i способИ розв'язанНя проблеМи зниженНя рiвня корупшii' у сферi

дiя.llьностi БУВР рiчок Приазов'я;
- розроблено заходи з виконання антикорупцiйнот стратегiт щодо запобiгання та

протидiт корупuiт в БУВр рiчок Приазов'я, навчання та заходи з поширення iнформацiТ про
програми ан,Iикорупцil,iного спрямування, а також зазначено iндикатори виконання заходiв
(очiltуванi ре_]ультати) (лолаток 1 ):

- визначено процедури мсlнiторингу iT виконання.

II. Вичерпний перелiк та опис антикорупцiйних заходiво стандартiв, процедур та
порядок ii виконання (застосування)о зокрема порядок проведення перiодичноТ оцiнки

корупцiйних ризикiв
у дiяльностi БУВР рiчок Приазов'я.

До антикорупцiйних заходiв. якi проводяться
здi й с нен гr я г ос п одарськсl t' дi я,l ьгlсlстi вiдн сlсяться :

ПlД tlдgв БУВР рiчок Приазов'я

БУВР pi.loK



1. РозробКа та в)киттЯ заходiв. шо реапiзуються Конститушiсю УкраТни.
укладени]\4 мilrснародним договорам. законодавству Украi'ни i iнtttипл
HopN{aTI,IBHo-пpaBoBl4N,l актам. якi с необхiдниlчtи та обГрунтованиN{и д.Iя
запобiгання i гrротидiт корупuii у дiяльностi Бувр рiчок Приазов'я а саме:

- кодекс етики та службовоТ поведiнки спiвробiтникiв;
- lrоложення про конфлiкт iHTepeciB;
- ВВеДенНя В Договори, пов'язанi з господарською дiяльнiстю БУВР рiчок

Приа]ов'я, стандартного антикорупчiйного застереження;
- введення антикорупцiйних поло}кень в посадовi iнс.грукчiт працiвникiв.

2. Розробкal та вI,1конання коNlплексу заходiв. lцо дозволяють зниl]1,1ти
йlrовiрнiсть заJIччення Бувр рiчсlк Приазов'я. йtого керiвника i прачiвниrtiв в
коруriцir:iну лiя,пьнiсть. якi здiйснюсться з урахуванням iснуючих в БУВР рiчок Гlриазов'я
корупцiйних ризикiв:

- Процедура iнформування спiвробiтниками керiвницr,ва Бувр рiчilк
Приазов'я про випадки схилення Т* до вчинення КОРlrпчiйних поруlлень i поряlrtу
розгляду таких повiдtlмлень. включаючи створення доступних kaнaniB передачi зазначенсll'
iгrфорrлаuii' (rчtеханiзмiв (зворотного зв'язкy). телефону довiрtI ,гощо);

- процедура iнформуваннЯ спiвробiтниками керiвництва БУВР рiчок
приазов'я прс) вiдоплу прачiвниковi iнформацiю щодо випадкiв вчиненtlя
rtорупцiйних правопоруtпень iнtлипли працiвнltками. контрагентами або iншими особапtи
та порядку розгляду таких повiдоп,lлень. включаючи створення доступних KaHaniB tlереда,ti
по:]наLIеноТ iнформашiТ (ь.леханiзмiв <<зворотного зв'язку>>, телефону довiри тошо);

- гtроцедура iнформуваннЯ спiвробiтНика]\{И керiвництва БУВР рiчоrt
Приазов'я про виникнення конфлiкту iHTepeciB та IIорядку врегулювання виявленогс)
КОнфлiктl,iнтересiв:

- процедура :JaxLlcTY спiвробiтtlикiв. якi повiдомил14 про корупLtiilгri
llравопорушення в лiялtьнtlстi Бувр рiчок Приазов'я. вiд формапьних ,I.a HecPopMzutbtrttx
санкцiй;

з. Регулярне здiйснення шtонiторингу ефективностi tsIIровалжен1.Iх
антIlкорупцiйних стандартiв i процедур, а тако}к контроль за Тх виконанням:

- проведеНня регуляРноI оцiнкИ результатiв роботи з протидiТ корупцii:
, пiдготсlвка та розповсюдження звiтних шtатерiалiв про проведен1, робот1, ra лосяггtчтi

рез),льтати у сферi проr,идii корl,пцii.
вiдкритий лоступ працiвникiв Бувр рiчок Приазов'я до iнфорrчlачii про положенlIrI

антикорYпцiйнс,lго законодавства та iх активна участь у формуваннi та ре;r-гriзаuiТ
антIlкорупцiйних стандартiв i проuелур:

- свосчасне ознайомлення спiвробiтникiв з нормативними локумента]\{l]. що
регламентують питання попередження та протидiТ Кор),пцiТ в БУВР рiчок Приазов'я.

- I"IроведеннЯ навчальнИх заходiв з питань профiлактики i lrрот1.lдii'
rtоруп чiТ;

- ЗсLIУЧеННя зсlвнiшнiх (laxiBuiB. правоохоронних органiв для проведення
профiлактичних бесiд.

4. Забезпеченtlя iнфорп,lува}{ня контрагентiв. партнерiв ,га громадськостi про прийняri
в БУВР рiчок Приазов'я антикорупцiйних стандарт,iв ведення господарськоТ дiяльностi.

5. ЗабезпеченнЯ дiсвогО контролЮ за викориСтанняМ фiнансових pecypciB. реыliзаItir,:кl
бюдltетttоТ програми. вiдповiдапьним виконавцем яких е БУВР рiчок Приазов'я. вiдrrовiдttо
до затверд)I(енl.]х порядкiв в1,Iкористання коtлтiв для цих lIрограм.

6. Забезгlечення есРекr,ивного т,а рачiональноI,о використання дер)Iiавногtl l,tttйtta
шляхом безумовного виконання вимог чинного :]аконодавства щодо спрямува}Iня час.гинlJ
коштiв вiд здачi в оренду дер}кавного майна до дер)I(авного бюдrКетlr.'Передачl,майrrа в
оренду здiйснювати викIlючно на конкурсних засадах.

7, При здiйсненi дер)l(авних закупiвель на виконання робi,г з будiвництва об'ск.t-iв ta
споруд надавати Ilеревагу закчпiвлям. якi здiйснююlься за процедурокl вiдкритих .горгiв.

8, ЗабеЗПеЧеННЯ ДiСВОГО КОНТРОЛЮ За дотриманням вимог чинного законодавствз tцо:lо
укладання логоворiв та за Тх виконанням з урахуванням вимог tцодо проведення закупiвель.



9. З меr,ою недопуtцення фактiв отримання прихованих прибуткiв здiйснкlвагt,t
контроль за станом використання майна працiвниками апарату та пiдвiдомчих органiзаuil:t,

l0. З метсlю недопущення винL]кненIlя боргiв iз заробiтноТ плати та iнших соцiальttttх
виплат забезпечувати щотихiневиЙ дiсвlit'i контроль за cTaHoN,! розрахункiв з прачiвниliа\,l11 Ttl

шодекадний з прачiвникам и органiзачiй.
ll. З ме,гою забезпечення ефективного використання бюдiкетних коrштiв забезпе.lt,lltt

без,чмовне застосування санкцiй до порушникiв договорiв на виконання робiт. придбанttяt
мат,ерiально-технiчних pecypciB та надання посл)г.

12, З метою полiпшення умов достулу фiзичних, юридичних осiб та об'сднанL,
громадян без cTaтycy юридичноТ особи ло iнформаuiТ про дiяльнiсть БУВР рiчок Приазов'я
проаналiзува,Iи стан роботи шодо реалiзачiТ положень Закону УкраТни кПро дост),п до
r rуб.;r i ч ноТ i нфорплачiТ>>.

lЗ. З п,reTcllo запобiгаtl}lя створенню пptlLIl]H та y]\{ов" що спрl1як)ть корупцiТ та iHtt;иrt
правопорушенням, пов'язаниN,{ iз корl,пцiею. в роботi апарату БУВР рiчоr< Приазtlв"яt.
забезпечення вiдкритостi i прозоростi у фiнансовiй дiяльностi" у запровадженiй на веб-сайl,i

рубрицi кЗапобiгання корупuii> систематично висвiтлювати дiяльнiсть БУВР рiчtlк
Пр1.1азов'я, пов'язану з використанням бюджетних коштiв. еtРективнiстю Тх вкладання \1

вiлновлеrtня та розбулову водогосподарського комплексу. роботу щодо запо|.Jiгання
сltужбови r,l злочи нам.

Перелiк заборон прачiвникiв БУВР рiчок Приазов'я.
Гlосадовttь,t особапл БУВР рiчок Прttазов'я заборонено:

1) використовувати свос службове становище з метою одержання
неправомiрноТ вигсlди або прийняття обiцянки/пропозицiТ такоТ вигоди для себе чи
iнших осiб. у тому числi:

2) неправомiрно сприяти фiзичним або юридичним особам у здiйсненнi ниr,tи
Господарськсli дiяльностi. отриманнi кредитiв, пiльг. укладаннi KoHTpaKTiB (у тому,
числi нzt закчпiв.lIкl T,oBapiB. робiт i lrослуг);

j) негIравомtiрно сприяти прl.JзIIаченнк) на посаду особи" яка не мас переваг Ilерсд
iншимtl кандидатаN{Lt на цю посаду;

4) неправомiрI]о втручатися в дiяльнiсть iнших посадовt]х осiб;
5) неправомiрt-tо надавати перевагу фiзичнlrм або юридичним особам у зв'язк\/ J

пiдготовкоlо проектiв, виданням нормативно-правових aKTiB та прtiГtняттяпл
pi шень. затверджен ням (погодлtен ням) висновкi в;

(-,) вiДмtовляти фiзr.lчним або юридичним особам в iнформаuiТ. надання якоТ
передбачено законом. надавати нелостовiрну, чи не в поtsному обсязi
iнrРормацiю;

ЗахОд1l, якi вживаюl,ься посадовимI4 особами БУВР рiчок Приазов'я 1, разi
надход}Itення до них пропозицiТ щодо неправомiрноТ вигоди або подарунка.

ПОСадОвi особи БУВР рiчок Приазов'я. у разi надходження пропозицii шоло
неправомiрнот вигоди або подарунка. незва)каючи на приватнi iнтереси. зобов'я:занi
невiдкладно в)кити таких заходiв:

- вiдмовl.iтися вiд пропозицiТ;
- за N,Io)lulиBocTi iдентифiкувати особу. яка зробила прсlпозицiю;
- :Jапучи Iи свiлкiв, якщо це мо)I(ливо" у Tol\,Iy числti з числа спiвробiтнrrкiв:
- п}lсьмово повiдомити про пропозицiю уповноваженот особи з питань

запобiгання та виявлення корупцiТ та начальника БУВР рiчок Приазов'я.
у разi виявлення посадовою особою у свосму слутtбовому примiшеннi майна" що ]vlo}lie

бУТИ HeПPaBo,r,tipHoto вигодою, або поларунку. вона зобов'язана невiдкладно. але не пiзнitле
одного робсlчого ДНЯ, письNIово повiдомити про цей сРакт уповнова}кеноI,о :]

антикорупцiйноТ дiяльностi Ia начапьника БУВР рiчок Приазов'я.
про виявлення майна. шо може бути неправомiрною вигодою. абtl

подарунка складас"гься акт" який пiдписусться особою. яка виявила неправомtiрllу
ВИГоД}' або ПоДарУНок. Та 11 безпосерелнiм керiвником, yI]oBHoBa}KeHllM з
антиltорупцiйноТ дiяльностi та виявлення корупцiТ або начальнLlком БувР рiчок Прllазов'я.

У разi одержаннЯ подару,нкУ БувР рiчоК Приазов'я, створенiй KoMiciT здiГtсttиrtl
порядок передачi ларункiв керуючись Пост,ановою кмУ кПро затверлiкення Гiорядк1,



передач1 дарункlв. одержаних як дарунки державi. двтономнiй Республiцi Криь,l.
територiальнiЙ громадi. дер>rtавним або комунальним установам чи органiзачiям>

Шляхи внутрiшнього та зовнiшнього врегулюва_I-Iня конфлiкт1, iHTepeciB.
Посадовi особи БУВР рiчок Приазов'я зобов'язанi:

- В)кl.Jвати заходiв щодо недопущення виникнення реального, потенцiЙного
консРлiкту iHTepeciB;

- повiдомляти не пiзнiше наступного робочого дня з моменту. коли особа
Дiзналася чи повинна була дiзнатися про наявнiсть у неТ реапьного Lill

потенцiйного конфлiкту iHTepeciB безпосереднього керiвника,
- не ВЧиняти дiЙ та не приймати рiшень в умовах реального конфлiкту

iHTepeciB;
- ВiкИТи заходiв щодо врегулюва}Iня реаJIьного чи потенцiйного конфлiкl-у

iн,гересiв.
Посадовi особи БУВР рiчок Г[риазов'я не Mo}ItyTb прямо чи опосередковано

СПОнУкаТИ у буль-якиЙ спосiб пiдлеглttх до приГlняття рiшень, вчинення дiй аrбо
бездiяльностi на користь своТх приватних iHTepeciB або приватних iHTepeciB TpeTix осiб.

Начальник БУВР рiчок Приазов'я протягом двох робочих днiв пiс.пя
ОТРИМаНня повiдомлення гIро наявнiсть у пiдлеглоТ йому особи реального чи потенtliйного
КОНфлiктУ iHTepeciB приймас рiшення щодо врегулювання конфлiкту iHTepeciB, прсl що
повiдомляс вiдповiдну особу,

Врегулювання конфлiкту iн,гересiв здiйснюсться шляхом:
- УСУНеННя ОСоби вiд виконання завдання, вчинення дiй. прийняття рiшення чLI

участi в його прийняттi в умовах реального чи потенцiйного конс|элiкту iHTepeciB;
- застосування зовнiшнього контролю за виконанням особою вiдповiднсll,о

завдання" вчинеFIням нею певних дiй чи приl.iняття рiшень;
- обмея<ення доступу особи до певнот iнформачiт;
- перегляду обсягу посадових повновая(ень особи:
- переведення особи на iншу посаду;
- lвiльнення осtlбtt.

особи у яких наявний реаlIьний чи потенцiйний конфлiкr, iгlтересiв. ]vlo}KY,lb
самостiйно вжитИ заходiв Lцодо його врегулювання шляхом позбав-цення
вiдповiдногО приватноГо iHTepecy з наданням пiдтвердlкуючих це документiв
начальнику БУВР рiчок Приазов'я, до повноважень якого HaJle)i{и,Ib
звiльнення/iнiцiювання звiльнення з лосади.

III. lншi заходи, спрямованi на запобiгання корупцiйним та повоязаним з
корупцlсю правопорушенням

у БувР рiчок Приазов'я функцiонус уповноважений з антикорупцiйноТ дiяльнос.гi.
вiдповiдно до свотх функцiональних обов'язкiв уповноважений з антикорупчiйlноi
дiял bHocTi, зокре]чf а:

- забезпечус органiзацiю' здiйснення. координацiю та контроль за заходаNltl щодо
запобiгання, виявлеНня та прI4пиненНЯ корlrпчiйних. пов'я3аних З корl,пцiсю та iншtих
правопоруlI]ень v сист,емi БУВР рiчок Приазов'я;

- розробля€] проект АнтикорупцiйноТ програми БувР рiчок Приазов'я;
- здiйснюС процедурИ шодО монiториНгч" оцiнкИ виконаннЯ т,а перiолиLIного перегjIядV

схваленоt' програм и;
- органiзоВус роботУ шодО виявлення та оцiнки корупцiйних риз1lкiв. Ilричин та },NlOB.якi сприяють Тх виникненню, готус пропозицiт Щодо Тх усунення;'органiзоrу. проuaл.п,rо

слу;кбових розслiдувань та перевiрок;
- органiзовуе та здiйснюе контролЬ за дотриманняМ працiвниками БувР pi.loK

Прtrазов'я вимог щодо lтовiдомлення та врегулювання конфлiктiв iHTepeciB. обме)Itень .I.a

заборон. установленl,jх законодавствоN,t у ccPepi запобiгання корупцiТ та iншиN{и ак.гаNll,i
законодавства;

- злiйснrос опрацювання та перевiрку повiдомлень про скосння корупцiйrгrих.
пов'язаних з корупцiсю та iнших правопорушень. а TaKoI( повiдомлень прачiвникiв БУВР



рiчоr< lIриазов'я про фактrl надходження до них пропозицiй Lttодо неправоr,tiрноТ вt.lгодtt абсl
подарунку, iнших прогlозицiй з рtетсlю спонукання до вчl4нення Ilравопор\,шень:

IV. Оцiнка корупцiйних ризикiв у дiяльностi БУВР рiчок Приазов'я, заходи шо_fо

усунення виявлених корупцiйних ризикiво особи, вiдповiдальнi за ii виконання, строки
та необхiднi ресурси

Очiнку корупчiйних рl1зикiв проведено вiдповiдно до вимог Методо,погiТ оцiгtttlвltння
корупчiйних ризиt<iв у лiяльностi органiв влади. затвердженоТ рiшенняшл НацiонLпьног()
агентства з питань запобiгання корупцiТ вiд 02 грудня 20lб року Л9 126. заресстрованоТ в

lt4iHicTepcTBi юстицiТ YKpaiнl.r 28 грукня 2016 року за Nc t718/29848 та робочого ппаrt\
акiкr<п кор5rгrцiйнпк ризикiв у дr'яrьностI' бУв? рiчок Приазов'я (лолаток 4 до
Ан,гикорупцiйноТ гrрограмlr). TaKoxt tsраховано Методriчнi рекомендацiТ Lцодо пiдгсl,tовки
антl,lкорупцiйних програм органiв влади. затверд)ltенi рiшенням НацiонztльнOго агснтства вiд
l9.01.20l7N9Зl.

Для здiйсненt,tя оцiнки корl,пuiйних ризикiв в БУВР рiчок Приазов'я за наказом вiд
20.01.202l N5 створена постiйно дiюча Комiсiя з оцiнки корупцiйних рttзикiв (да:ri -
Комiсiя), до складу якоТ включенi працiвнl.tки структурних пiдроздiлiв БУВР рiчок
Г[ршазов'я. якi володiють вiдповiдними навичкамll та знання]\{и. з досвiдоrчl робо-ги не \{etlllle
одного року.

Комiсiсю ск,падено робочий план. затверджений головою KoMiciT 20.01.202l. в якоN{v
ВиЗначеttо об'скти оцiнкtл коругrцiйнttх ризикiв вiдповiдно до напрямiв дiяльнос-гi БУВ[)
рiчок Приазов'я. строки та осiб, вiдповiдальних за проведенпя оцiнки корупuiйнтlх рt,lзикiв.
Ilo кОж}iОМу об'скту. а TaKo)I( дI(ерела iнформачiТ. методи та способи оцiгtки корупцiйнllх
ризикiв.

Оцiнкl'корlzпцiйних рttзикiв здiйснено вiдповiдно до МетодсlлогiТ за критерiямlr
ймовiрностi виникненлtя iдентифiкованих корупцiйних ризикiв та наслiдкiв корупLtiйного
Правопорушення ч1.] правопорушення, пов'язаного з корупцiсю (додаток 2 до звiту за
результатами корупцiйних р1.1зикiв у дiяльностi БУВР рiчок Приазов'я).

У:зага,,lьнегli резулы-а]и llроведеноТ оцiнкl,t корупuiйtних рttзикiв у лiя,lьностi БУВР
рiчсll< [[риазов'я вl4I{ладеFIо у звiтi (дсlдаток j). яt<иl:i включас опис iдентriсDir<с,lванtlх
кОРупшiЙних ризикiв. чиllники ttорl,пuiйнtlх ри,зllкiв та можливi наслiдкt,t корупuitiногtl
ПРаВОПорушення чи лравопорушення, пов'язаного з корупцiсю. та пропозичii щоло заходiв
iЗ усунення (зменшення) рiвня виявленtlх rсорупцiйних ризикiв (у тому числi вiдповi;:lilльнllх
за Тх виконання. строки та необхiднi ресурси),

Для Проведення оцiнки корупчiйних ризикiв у лiяльностi БУВР рiчок Приазtlв'я
B1.1K()pl]cTallo T,aKi дп(ерела iнформачii: закони та пiдзtlксlннi норматLlвно-правовi акти. яlti
рег),лIоюlь дiя,,tьнiсть БУВР рiчок Приазов'я. локzutьнi акl,и. полоiкення про сгрlкт1llнi
пiдрсlздiли. посаловi iнстр),кцiт. а також вiдоплостi iз вiлкритих джере,п (публiкачiт в засобах
масовоТ iнформаuiТ)" матерi;rтIи перевiрок, листуВання з фiзичнимI4 та юридичниtчlи с,lсобамlt.

V. Нав.tання та заходи з поширеtlня iнфорпlацiТ щодо програм антикорупttiйного
сIIрямуваIlня

Уповноваrl<ений з ан],t4корУпцiйноТ дiя.пьностi здiйснюс LIавчальнY та роз'яснк)ваJlьllv
робоl у :] питанЬ :]астосуваНь антLIкор),гlцiйногtl :]аконодавСтва. запобiгання КОРl,пчii' cepeil
посалових осiб Бувр рiчок 11риазов'я У вiдповiдностi до грасрiка навчального прOцесу lla
202 l - 2022 роки (лолаток Лл2;.

у темах навчальних заходiв особлива увага придiлена питанняl\1 лоброчесностi яli
невiд'смlнот ск,падовот дiяльностi прачiвникiв Бувр рiчок Приазов'я. несвосчасностi пtlданttя
деклараuiй, зазначення недtlстовiргlих вiдомостей у лекларацiях. ет.ttчноТ поведiнt<tt.
запобiганНя та вреГулк)ваннЯ конфлiктУ iHTepeciB. iнших вимог, обмежень та заборtlн.
перелбачен ttx Законом,



ОрганiзаuiТ проведення тренiнгiв. ceb,riHapiB 1,а iнших навчаJlьнllх :заходiв j
працiвниками БУВР рiчоК Приазов'Я з питанЬ антикоруПцiйногО законодавства (за окре\1II\]
гра(liком). у 

,гому чt.lслi:
l) провелення навчальних заходiв з питань подання леклараrriй осiб. r,псlвноваiкенlI\ l]Lt

виконання функцiй держави або мiсцевого самоврядування; проведення навча-пьнtlх ja\t)]it]
З П1,1ТаНЬ ДОТРИМаНня анТИкОрУгIцiЙних обмежень; проведення навчilльних заходiв з пllтi,tнь
залобiгання та врегулювання конфлiкту iHTepeciB;

2) письмове ознайомлення суб'ектiв декларування з вимогами Закону ll1oJ,o

фiнансового контролю. здiйснення контролю за свосчасним поданняN,I дек,парtlLlii.
повiдсlпlлення НАЗК про випадКи неподанНя ч14 несвОсчасногО подання лекларачiГl;

3) розроблення вiдоN,lчих навчальних п,rатерiалiв, презентацiй з питань запсlбiган ня
Кор),пцiт:

4) поширення теN,lатичноi iнформацiТ антикорупцiйного спряN,Iування серед працiвнriкiв
БувР рiчоК Г[риазов'Я, розмtiшеНня законОдавчих. нормативНо-правових та розпорядчих
aKTiB. Методичних та навчальних матерiалiв з питань запобiгання корупцiТ на веб-сайlтi БУВР
рiчсlк 11риазов'я (на постiйнiй ocHoBi):

_5) ловедення в1,1N,lог антикоруIIцiйного законодавства пiд час проведення спiвбесiд ra
iнстрl,кгажiв з особами. якl с прстеltлентами чt4 прийня.гi на роботу д() БуI]р pi,ttlK
Прt.lазов'я (r-la lrостiй нiй ocHoBi);

6) забезпечення участi прачiвникiв Бувр рiчок Приазов'я у навчальних захода.х. яtti
органiзовУютьсЯ дер}кавниМи органаМи, устаноВами. пiдпРисмствами та органiзацiяп,lи (,за

окремим запитом);
7) надання працiвнt.lкам роз'яснень. методичноТ долоN,tоги та консультацiй з пи.гаI]ь

зас госуl]ання поло)iеtlь аlll,икорупцiйного законодавства (на постiйнiй осгtсlвi. lJit
звернен нямl rr ).

Антикоруlrцiйна програма розмiшусться на офiцiйному веб-сайтi БувР рiчок
Прlrазов'я та перебувас у вiльному достуПi для ycix прачiвникiв БувР рiчок Приазов'я т-а
громадськостi. Антикорупцiйна програма доводиться до вiдома ycix працiвникiв БУВР рiчtlк
Прttазов'я. в тому числi новопризначеLILIх.

vl. Проuедури щодо монiторингу, оцiнки виконання та перiодичного tlерегляду
антикорупцiйноТ програми

N4онiторинг та координачiя виконання АнтttкорупцiйноТ програми здiйlсtlк-lсться
комiсiсю з оцiнки корупчiйних ризикiв (далi Коrчriсiя). склад якот визначас_.гься
начальником Бувр рiчок ГIриазов'я. lo склалу koMiciT включаються гlредставнttки ,tcix
структурних пiдроздiлiв БУВР рiчок Приазов'я.

Монiгоринг викоIIання АнтttкорупuiЙноТ програми полягас у фiксу,ваннi прогрсс1, га
(laKTiB виконання заходiв. передба.Iених у Антикорупчiйнiй програмi" а caN4e захс.lдiв з

реа,riзаuiТ засаД загальноТ вiдомчоТ полiтикИ tllодО запобiгання та протиЛii КорlrпцiТ. захсlдiв з

),cyll ен ня (Ml i rчiM iзачiТ) коруп Lli й них ризи KiB та навчальн их,захс,lдiв.
оцiнrса резулrьтатiв виконання заходiв. передбачених Антикорупцiйною програ]\{ою.

здiйснюсться Комiсiсю один раз у пiврiччя та за необхiдностi. основним" прurерirми такот
оцiнки € сво€]часНiсть та повнота виконанFIя запланованих заходiв.

оцir,rка виконання Антi.rкорупцiйноТ програN,Iи здiйснюеться за критерiяьttt
свосчасгrостi. гIовнотлl реалiзачii'закрiплених 1'нiй заходiв та Тх результатiu 1.nrnuy,
рсз1,;Iьтатiв B)I(I.]Tl..lx захо.цiв Ila с.гаl-{ дотрIlN,Iання ви]\4ог Законч тzrlабо piBHi прitlрп-r.,по.,:i
кор),пцit"ttttlх рtlзtiкiв Ulляхо]\l пtlрiвняння си.гуаuiТ lо прийняття Аttтиксlрупчiйноi програмtr
та пiс;lя tT впровад;кення).

Для здiйснення оцiнки виконання Ан,rикорупцiйноi програми Комiсiя мас право
одер}куваТи вiД структурНих пiдрозДiлiв iнфоРмацiю, залучатИ в ycTaHOtsJIeHON,ly порялк\,
прачiвникiв структурних пiдроздiлiв. якi не входять ло iT склалу.

УповноваженtlЁl з ан,гикорупчiйноТ дtiяльностi забезпе.tlrс: контроль за виконання]\l
Антt,tкоруПцiГlноi програмIl. координуС зазнаLlенУ роботи в водогосподарських сlрганiзаrliях



БУВР рiчок Приазов'я. узагацьнюе iнформачirо про хiд виконання Антлrкору,пцiйноi
програN{и та подас iТ на розгляд KoMicii.

11ерiоличний переI,ляд АнтикорупцiйноТ програми здiйснюсться }, вIlзнаLIенl1\
Ан-гllкtlрчпцiйнок,l програмоlо випадках" але не рiлше олного разу на piK за peз}_lbTaTt]\l]l

щорiчноТ оцiнки iT виконання.
Антикорупцiйна програма пiдлягас перегляд у "гаких випадках:
l) виявлення нових корупчiйних ризикiв та змiн законодавства у сферi запобiгання

корl,пuiТ (протягом 30 капендарних днiв з дня встановлення таких ризикiв):
2) надання пропозицiй НАЗК Lцодо удосконалення гlолохtень Антикору,пцiйrltlj

програми (протягом 30 капендарн14х днiв з дня надходження таких прсlпозицiй)l внесення
зr.tiн до ан,гI4кор)/пцiйного законодавства. в Tol\,Iy числi tцодо регу,цювання .liя.rьttос ti

Наttiонал ьного аге}{тства;
3) у разi затвердяtення антикорупuiliноТ стратегiТ та державноТ програми з iJ реалiзаuii

(протягом 50 капендарних лнiв з дня такого затверлження);
4) за результатаN,rи оцiнки результатiв виконання заходiв. передбаченtlх

Антикорупцiйною програмою, за необхiдностi (протягом З0 календарних днiв з jl}lя

встановrIення TaKoi необхiлностi).
Антtlкорупцiйгrа програма Nlоже бути переглянута й з iнших пiдстав за пропоlзицiск,l

буль-якогсl прачiвника БУВР рiчок Приа_зов'я. 'raKi прсlпозицiТ шодо внесеttttя змiгt дtl
Агlтикорl,пцiГlноТ Ilрограми подаються головi KoMiciT.

голова koпliciT. отримавши пропозичiт щодо внесення зп,tiн дс) днтикоруIrцii'iноl'
програми. iнiцiюс проведення Тх обговорення Комiсiсю та надас КошriсiТ своТ рекоl.лендацil'
шодо Тх врахування або вiдхилення.

Комiсiя розглядас питання про внесення змiн до Ан,гикорупчiйноТ гtрограми та за
trеобхiдгtостi гот,уе вiдповiднi пропозичii'. Рiшення про внесення зttлiн до Антикорупчiйноi
програми прийr,tас начальник БУВР рiчоr< Приазов'я.

У цих вl,]падках уповнова)кений з антикорупцiйноТ дiяльностi готус та подае на розгляд
начальнику проект змiн до Антикорупцiйноi' програlчII1.

Ан I икорупцiйна програма доводиться до вiдоп,tа ycix прачiвникiв БУВР ili,-ttltt
Приазов'я. розмliщусться на офiцiйному веб-сайl,i БУВР рiчок Приазов'я r,a перебувас 1,

вiльному лоступi для ycix працiвникiв БУВР рiчок Прrtазов'я та громадськостi.

уповноважений
з антикорупuiйноТ дiяльностi Олександр НЕТКАЛ

д


