
Додаток 1   

до Антикорупційної програми МОЗМ  

дніпровських водосховищ на 2019-2020 роки 

 

ПЛАН 

заходів з виконання Антикорупційної програми МОЗМ дніпровських водосховищ 

на 2019-2020 роки 

 

№ 

з/п 

Найменування та зміст заходу Відповідальні за виконання Строк виконання Примітки 

1. 

 

Забезпечення подання Антикорупційної програми 

МОЗМ дніпровських водосховищ на 2019 – 2020 

роки для обговорення та виконання. 

Уповноважений з антикорупційної 

діяльності, в.о. начальника відділу 

контролю та взаємодії із ЗМІ 

Протягом 3-х робочих днів з 

дня затвердження 

Антикорупційної програми 

(змін до неї) 

 

2. Розміщення на офіційному веб-сайті МОЗМ 

дніпровських водосховищ  у розділі «Запобігання і 

протидія корупції» Антикорупційної програми 

МОЗМ дніпровських водосховищі на 2019 – 2020, 

змін до неї (у разі наявності) та інформації про її 

виконання. 

в.о. начальника відділу контролю та 

взаємодії із ЗМІ, уповноважений з 

антикорупційної діяльності 

Протягом 3-х робочих днів з 

дня затвердження 

Антикорупційної програми 

(змін до неї) та моніторингу 

виконання антикорупційної 

програми 

 

3. Контроль за виконанням антикорупційної 

програми працівниками МОЗМ дніпровських 

водосховищ та підпорядкованими РУВР та 

відповідність критеріям, визначеним частиною 

другою статті 62 Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Начальники відділів МОЗМ 

дніпровських водосховищі, 

начальники РУВР, уповноважений з 

антикорупційної діяльності 

 

 

Не пізніше 1 травня 

поточного року 

 

4. Забезпечення доступу громадськості до 

обговорення проектів нормативно-правових актів, 

розробником яких є Держводагентство, шляхом їх 

розміщення на офіційному сайті, а також 

здійснення інших заходів, передбачених Порядком 

проведення консультацій з громадськістю з питань 

формування та реалізації державної політики, 

в.о. начальника відділу контролю та 

взаємодії із ЗМІ, начальник 

юридичного відділу, начальник 

відділу управління персоналом 

Протягом 2019, 2020 років  



затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 № 996. 

5. Здійснення контролю за дотриманням 

антикорупційного законодавства, у тому числі 

шляхом опрацювання уповноваженим з питань 

запобігання корупції усіх організаційно-

розпорядчих актів МОЗМ дніпровських 

водосховищ та підпорядкованими РУВР 

Начальники відділів МОЗМ 

дніпровських водосховищ, 

начальники РУВР, начальник 

юридичного відділу, начальник 

відділу управління персоналом, 

уповноважений з  

антикорупційної діяльності 

Протягом 2019, 2020 років   

6. Забезпечення доступу до публічної інформації та 

дотримання принципів прозорості та 

неупередженості при висвітленні діяльності 

МОЗМ дніпровських водосховищ та 

підпорядкованих РУВР, шляхом розміщення усіх 

організаційно-розпорядчих документів на веб- 

сайті МОЗМ дніпровських водосховищ 

Начальник МОЗМ дніпровських 

водосховищ, начальники РУВР, 

начальник юридичного відділу, 

уповноважений з антикорупційної 

діяльності 

Невідкладно після виявлення  

7. Забезпечення інформування спеціально 

уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції 

у разі виявлення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення чи одержання 

інформації про вчинення такого правопорушення 

працівниками МОЗМ дніпровських водосховищ та 

підпорядкованими РУВР. Забезпечення 

інформування спеціально уповноважених суб’єктів 

у сфері протидії корупції у разі виявлення 

корупційного або пов’язаного з корупцією 

правопорушення чи одержання інформації про 

вчинення такого правопорушення працівниками 

МОЗМ дніпровських водосховищ та 

підпорядкованими РУВР. 

В.о. начальника відділу контролю 

та взаємодії із ЗМІ, начальник 

МОЗМ дніпровських водосховищ, 

начальники РУВР, начальник 

юридичного відділу, 

уповноважений з антикорупційної 

діяльності 

 

Не пізніше п’яти робочих 

днів з дня прийняття 

(затвердження) 

 

8. Здійснення заходів з підвищення рівня 

інформованості працівників щодо обмежень та 

вимог, встановлених Законом України «Про 

запобігання корупції», змін в антикорупційному 

В.о. начальника відділу контролю 

та взаємодії із ЗМІ, начальник 

МОЗМ дніпровських водосховищ, 

начальники РУВР, начальник 

Протягом 2019, 2020 років  



законодавстві, роз’яснень і методичних 

рекомендацій Національного агентства шляхом 

проведення бесід, навчань, індивідуальних 

консультацій, розміщення інформаційних 

матеріалів на сайті МОЗМ дніпровських 

водосховищ, поширення інформації через систему 

електронного документообігу. 

юридичного відділу, 

уповноважений з антикорупційної 

діяльності 

9. Організація підвищення кваліфікації працівників 

МОЗМ дніпровських водосховищ та 

підпорядкованих РУВР з питань запобігання і 

виявлення корупції шляхом направлення 

працівників до навчальних закладів, які 

здійснюють навчання з питань запобігання та 

виявлення корупції, забезпечення проведення 

зазначених навчань за місцем роботи. 

Начальник МОЗМ дніпровських 

водосховищ, начальники РУВР, 

начальник відділу управління 

персоналом 

Протягом 2019, 2020 років  

10. Забезпечення координації діяльності та контролю 

роботи Уповноваженого за виконання програми з 

начальниками відділів МОЗМ дніпровських 

водосховищ та начальниками підпорядкованих 

РУВР, шляхом надання методичних рекомендацій, 

роз’яснень, проведення не рідше 1 разу на рік 

семінарів, опрацювання планів та звітів про 

діяльність зазначених осіб 

Начальник МОЗМ дніпровських 

водосховищ, начальник 

юридичного відділу, 

уповноважений з антикорупційної 

діяльності 

 

Протягом 2019, 2020 років  

11. Інформування Держводагентство про факти 

правопорушень у МОЗМ дніпровських 

водосховищ та у підпорядкованих РУВР шляхом 

надсилання повідомлень відповідно до вимог 

Методичних рекомендацій щодо діяльності 

уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з 

питань запобігання та виявлення корупції, 

затверджених рішенням НАЗК від 13.07.2017 № 

317 

Начальник МОЗМ дніпровських 

водосховищ, начальник 

юридичного відділу, 

уповноважений з антикорупційної 

діяльності 

Не пізніше ніж протягом 

трьох годин робочого часу з 

моменту отримання 

повідомлення (інформації), 

затримання особи, тощо 

 

12. Забезпечення ведення обліку працівників МОЗМ 

дніпровських водосховищі та підпорядкованих 

В.о. начальника відділу контролю 

та взаємодії із ЗМІ, начальник 

Протягом 2019, 2020 років, 

щоквартально 

 



РУВР, притягнутих до відповідальності за 

вчинення корупційних правопорушень та/або 

правопорушень, пов’язаних з корупцією, 

розміщення статистичної інформації про таких осіб 

на офіційному веб-сайті МОЗМ дніпровських 

водосховищ 

юридичного відділу, 

уповноважений з антикорупційної 

діяльності 

13. Забезпечення проведення службових розслідувань 

щодо осіб, винних у вчиненні корупційних або 

пов’язаних з корупцією правопорушень, або 

невиконанню вимог Закону України «Про 

запобігання корупції» в інший спосіб та вжиття 

заходів щодо притягнення їх до дисциплінарної 

відповідальності відповідно до вимог закону 

України «Про запобігання корупції», постанови 

Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 

Начальник МОЗМ дніпровських 

водосховищ, начальник 

юридичного відділу, 

уповноважений з антикорупційної 

діяльності 

Протягом 2019, 2020 років  

 

14. 

Забезпечення умов для повідомлень працівниками 

МОЗМ дніпровських водосховищ та 

підпорядкованих РУВР, про порушення вимог 

Закону України «Про запобігання корупції» іншою 

особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, 

офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, 

забезпечення конфіденційності інформації про цих 

осіб, а також неупередженого та своєчасного їх 

розгляду 

Начальник МОЗМ дніпровських 

водосховищ, начальник 

юридичного відділу, 

уповноважений з антикорупційної 

діяльності 

 

Протягом 2019, 2020 років  

 

 

Уповноважений з антикорупційної  

діяльності                                                                                                                                                                               Х.Лебединець 


