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ПЛАН
заход1в щодо запобшання корупцц в вщдш матер1 ально-техн1чного постачання
Одесько1 нац1онально1 академй зв’язку 1м. О.С.Попова
на 2017 р1к
№

Найменування заходу

Вщповщальна особа

Термш

1

ЗдШснення профшактично1 робота серед
пращвниюв ВМТП, спрямовано!' на
формування негативного ставлення до факт1в
корупцп, Ш Д В Ш Ц еН Н Я IX Гр0М Э Д С Ь К 01 СВ1ДОМОСТ1
та активноси у протидн корупцй.

Каленчук Н.1.

Постшно

2

Забезпечення прозоросп та конкурентносп
здшснення закушвель товаргв та послуг.

Каленчук Н.1.

Постшно

Вжиття заход1в щодо виявлення реального або
потенщйного конфлгкту штересш та
сприятливих для вчинення корупцшних
правопорушень ризиюв в д 1яльност1
пращвниюв ВМТП та сприяння ж усуненню.

Каленчук НЛ.

П О СТШ Н О

4

Виявлення сприятливих для вчинення
корупщйних правопорушень ризиюв в
Д1ЯЛЬНОСТ1 ВМТП.

Каленчук НЛ.

П О СТШ Н О

5

Встановлення ознак прямого щцпорядкування
близьких ос1б серед пращвниюв ВМТП.

Каленчук НЛ.

П О СТШ Н О

Контроль передач! Академй подарунюв, яю
можуть бути отримаш пращвниками ВМТП пщ
час виконання службових обов’язюв,
в1дпов1дно до Порядку передач! дарунюв,
одержаних як подарунки державу Автономий
Республ1ц1 Крим, територ1 альнш громадц,
державним або комунальним установим чи
оргашзащям, затвердженого постановою КМУ
вщ 16.11.2011 № 1195.

Каленчук НЛ.

П О СТШ Н О

Проведения роз'яснювально!' робота серед
пращвниюв вщдшу МТП щодо обов'язковосп
повщомлення про наявшсть конфлжту
штересш та мехашзм1в ж врегулювання
вщповщно до закошв У крайни «Про
запобггання корупцц».

Каленчук НЛ.

Постшно

з/п

3

6

7

1
1

Забезпечення учасп пращвюшв ВМТП у
конференции, семшарах та нарадах з питань
запобшшня та протидн корупцй, що
проводиться в Академй.

Каленчук Н.1.

У раз1 Тх
проведения

Забезпечення в межах компетенци анализу
скарг та звернень громадян щодо даяльносп
вщщлу МТП (у раз11х надходження), в яких
вбачаеться порушення пращвниками вщщлу
МТП Закону Украши «Про запобйання
корупцй», усунення гх причин.

Каленчук Н.1.

ПОСТ1ЙНО

10

Утримання В1Д поведшки, яка може бути
розцшена як готовшсть вчинити корупцшне
правопорушення, пов’язане з дцялыпстю
ВПТП.

Вс1 прац1вники
ВМТП

ПОСТ1ЙНО

11

Невццсладне шформування вщповщально!'
особи з питань запоб1гання та виявлення
корупцй в Академй та/або ректора Академй
про випадки шдбурення до вчинення
корупц1йного правопорушення, пов’язаного з
Д1ЯЛЬШ СТЮ ВПТП.

Прац1вник ВМТП,
який виявив факт
корупщйного
правопорушення

ПОСТ1ЙНО

Прац1вник ВМТП,
який виявив факт
корупцшного
правопорушення

П остш но

Пращвник ВМТП,
який виявив факт
реального чи
потенщйного
конфлпсгу 1нтерес1в,
пщпорядкування
близьких О С1б

Поспйно

Каленчук Н.1.

до 31 грудня
2017 р.

8

9

12

13

Невщкладне шформування вщповщально1
особи з питань запобйання та виявлення
корупцй в Академй та/або ректора Академй
про випадки вчинення корупцшних або
пов’язаних з корупщею правопорушень
прац1вниками 1нпшх структурних пщроздшв
Академй.
Нев1дкладне 1нформування в1дпов1дально1
особи з питань запобйання та виявлення
корупцй в Академй та/або ректора Академй
про виникнення реального чи потенщйного
конфлжту 1нтерес1в, шдпорядкування близьких
О С1б.

14

Розроблення Плану заходив щодо запобйання
корупцй в В Щ Щ Л 1 матер1ально-техн1чного
постачання ОНАЗ 1м. О.С.Попова на 2018 рпс.

Розробив

Н. I. Каленчук

